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1 Úvod 

Koubek (2007, str. 13) napsal, že: „jakákoliv organizace může fungovat jen 

tehdy, podaří-li se shromáždit, propojit, uvést do pohybu a využívat materiální zdroje 

(stroje a jiná zařízení, materiál, energie), finanční zdroje, lidské zdroje a informační 

zdroje. Neustálé shromažďování, propojování a využívání těchto čtyř zdrojů je stěžejním 

úkolem řízení organizace.“ 

  

Pokud by organizace shromáždila materiální a finanční zdroje, dostala by pouze 

neživé vstupy, které nedokážou samy o sobě vytvořit žádnou hodnotu a žádné výstupy 

(služby, statky), které organizace potřebuje ke svému poslání. Posláním organizace tedy 

není jen zisk samotný, ale také třeba vytváření určitých hodnot a služeb pro ostatní, proto 

potřebuje i zdroj lidský. Lidé ke své práci musí mít dostatečné znalosti, dovednosti, 

povahové rysy a informace. Tato skutečnost jasně zařazuje lidské zdroje do kontextu 

řídících schopností činností organizace a zároveň ukazuje, jak mají pro organizaci 

rozhodující význam i v jejich řízení a hospodaření s nimi, tedy personální práci. 

Koubek (2007) se dále zmínil, že lidé jsou ti, kteří uvádějí do pohybu ostatní 

zdroje a determinují jejich využívání a zároveň představují pro organizaci ten nejcennější 

a v rozvinutých tržních podmínkách zpravidla i nejdražší zdroj rozhodující o prosperitě a 

konkurenceschopnosti organizace. Proto je personální práce, zejména v podobě tzv. 

řízení lidských zdrojů, jádrem a nejdůležitější oblastí celého řízení organizace. 

Koneckonců, i v jakékoli jiné oblasti organizace (např. v oblasti financí, investic, výroby, 

prodeje) nejde hlavně ani tak o řízení této oblasti jako o řízení lidí, zajišťujících tuto oblast 

či přispívajících ke splnění jejich úkolů. 

 

Úkolem výběru a získávání pracovníků není pouze získat vhodné zaměstnance, 

ale také si je ve společnosti udržet, zajistit jim vhodné pracovní podmínky, začlenit je do 

kolektivu zaměstnanců, kteří již v organizaci pracují, dále své pracovníky vzdělávat, 

rozvíjet a poskytovat jim rady, motivovat je k vyšší produktivitě práce, popřípadě k novým 

nápadům ke zlepšení výsledků celé organizace. Na personálním řízení se podílí všichni 

vedoucí pracovníci na jednotlivých pracovištích organizace.  

 

Moje bakalářská práce je soustředěna na proces výběru a získávání 

zaměstnanců pro společnost OKD, a.s. Jsem ráda, že svou práci mohu zpracovávat 
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právě u této společnosti, protože patří mezi velké podniky, má bohatou historii a i v 

současnosti neztratila nic na svém výsadním postavení mezi těžařskými společnostmi. 

Mým cílem je analyzovat celý proces výběru a získávání pracovníků. V této souvislosti 

využiji možnosti odborných konzultací s personalisty společnosti. Po seznámení se se 

zadanou problematikou v literatuře a praxi, vypracuji otázky pro strukturovaný rozhovor. 

Povedu rozhovory s vybranými zaměstnanci SOKD (Správy OKD, a.s.) a Dolu Karviná s 

cílem zjistit, jak vnímají proces výběrového řízení, popř. začleňování do pracovního 

procesu. Na základě výstupů vyplývajících z rozhovorů, pak mohu předložit návrhy a 

doporučení přispívající ke zlepšení postupů při výběru a získávání pracovníků. 
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2 Teoretická východiska při výběru a získávání 
zaměstnanců v odborné literatuře 
 

V této kapitole jsou popsány pomocí odborné literatury skutečnosti, které se 

odehrávají, než dojde k samotnému výběru a získávání zaměstnanců, tzn. 

personální práci, vytváření a analýza pracovních míst a personální plánování. 

Následně jsou objasněny a popsány jednotlivé fáze a procesy při výběru a získávání 

zaměstnanců. Na konci této kapitoly je stručně vysvětlen navazující adaptační 

proces. 

 

2.1 Personální práce a její úloha v organizaci 

Personální práce (personalistika) je podle Koubka (2007, str. 13): „ta část řízení 

organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním 

procesem, tj. jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a 

propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a 

pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a 

dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž jeho osobního 

uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.“  

 

Stýblo (1998) ve své knize uvedl, jak je velmi důležité si uvědomit to, že 

organizace musí být důvěryhodná nejen pro zákazníky, ale také pro své vlastní 

zaměstnance. Musí otevřeně mluvit o svých požadavcích, problémech, situaci na 

trhu a poskytovat nezkreslené informace. Výraznou úlohu zde hraje komunikace a 

na větší vzdálenosti i komunikační technologie včetně internetové sítě. 

 

Obr. 2.1 Rozhodující procesy personálního managementu 

  

 

 

Zdroj: Bedrnová a Nový (2007, str. 509) 
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2.1.1 Hlavní činnosti v řízení lidských zdrojů 

Koubek (2007) uvedl hlavní činnosti patřící k řízení lidských zdrojů: 

 vytvořit soulad mezi počtem a strukturou pracovních úkolů a jimi tvořených 

pracovních míst a počtem a strukturou pracovníků v organizaci, usilovat o 

zařazování správného člověka na správné místo a snažit se o to, aby byl 

připraven se přizpůsobovat měnícím se požadavkům pracovního místa; 

 optimální využívání pracovních sil v organizaci, především využití pracovní 

doby, schopností a kvalifikace pracovníků; 

 formování týmu, efektivního stylu vedení a zdravých mezilidských vztahů 

v organizaci; 

 personální a sociální rozvoj pracovníků organizace; 

 dodržování všech zákonů v oblasti práce, lidských práv, zaměstnávaní lidí 

a vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace. 

2.1.2 Personální činnosti (služby, funkce) 

Dvořáková (2007) se zmínila, že personální činnosti vykonává personální útvar 

z důvodu, aby realizoval organizační cíle v oblasti řízení a vedení lidí. Jsou to 

administrativně-správní činnosti, které vychází z pracovně-právní legislativy, 

koncepční, metodické a analytické činnosti. Navazuje na ně poradenství pro 

manažery a zaměstnance. 

 

Koubek (2007) ve své knize uvádí nejčastější personální činnosti. Jsou to: 

 vytváření a analýza pracovních míst 

definování pracovních úkolů a s nimi spojených pravomocí, odpovědností 

daného pracovního místa, jeho specifikace a aktualizace těchto materiálů; 

 personální plánovaní; 

 získávání, výběr a přijímaní pracovníků 

příprava a zveřejňování informací o volných pozicích, příprava formulářů a 

dokumentů požadovaných od uchazečů, shromažďování a zkoumání materiálů o 

uchazečích, předvýběr, organizace výběru, zejména testů a pohovorů, postupů a 

rozhodování o výběru, vyjednávání s vybraným uchazečem o podmínkách jeho 

zaměstnání v organizaci, zařazení přijatého pracovníka do personální evidence, 

orientace nového pracovníka a jeho uvedení na pracoviště; 
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 hodnocení pracovníků;   

 rozmísťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru 

zařazování pracovníků na jejich pracovní místo, jejich povyšování, převádění na 

jinou práci, přeřazování na nižší pozici, penzionování a propouštění; 

 odměňování  

motivování zaměstnanců, poskytování zaměstnaneckých výhod atd.; 

 vzdělávání pracovníků;  

 pracovní vztahy 

zaměstnanecké a mezilidské vztahy, disciplinární jednání, otázky zvládání 

konfliktů a komunikace v organizaci; 

 péče o pracovníky 

bezpečnost a ochrana při práci, pracovní prostředí, vedení dokumentace, 

organizování kontroly, záležitosti sociálních služeb (např.: stravování, sociálně-

hygienické podmínky práce); 

 personální informační systém 

zjišťování, uchovávání, zpracování a analýza dat, týkajících se pracovních míst, 

pracovníků a jejich práce, mezd a sociálních záležitostí; 

 

Mezi další personální činnosti se dále řadí např.: průzkum trhu práce, zdravotní 

péče o pracovníky, zjišťování a zpracování informací, dodržovaní zákonů v oblasti 

práce a zaměstnávaní pracovníků. Všechny tyto jednotlivé činnosti by se měly 

vzájemně podporovat a být provázány. 

2.2 Vytváření a analýza pracovních míst 

Podle Babicové (2000, str. 72) je: „analýza pracovního místa proces sběru, 

analýzy a uspořádání informací obsahu práce s cílem vytvořit základ pro popis a 

specifikaci pracovního místa a podklady pro získávání, vzdělávání zaměstnanců, pro 

hodnocení práce a řízení pracovního výkonu. Cílem analýzy je zpracování všech 

těchto informací do podoby popisu pracovního místa. Popis pracovního místa je 

podkladem pro odvození požadavků, které pracovní místo klade na zaměstnance, 

tedy zpracování specifikace pracovního místa.“  
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Koubek (2007) se ve své knize zmínil, že vytváření pracovních míst je proces, 

ve kterém se definují konkrétní pracovní úkoly, zabezpečující efektivní uspokojování 

potřeb organizace i uspokojování potřeb pracovníků.  

Analýza pracovního místa poskytuje představu práce na pracovním místě a tím 

i požadavky na uchazeče, který by měl toto místo obsadit. Při analýze pracovních 

míst jde o proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací. 

 

2.2.1 Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 

Tab. 2.1 Vytváření pracovních úkolů  

 

Pracovní úkoly by měly Pracovní úkoly by neměly 

efektivně přispívat k dosahování cílů 

organizace 

mít negativní dopad na psychické nebo 

fyzického zdraví pracovníků 

uspokojovat a motivovat pracovníky porušovat zákony a další předpisy 

být v souladu se schopnostmi, 

dovednostmi a kvalifikací pracovníka 

 

 

Zdroj: Koubek (2007), vlastní zpracování 

 

Než se začnou pracovní úkoly seskupovat do pracovních míst, je třeba si 

zodpovědět následující otázky:   

Co? Jaký úkol (úkoly) je třeba splnit. 

Kde? Umístění organizace a umístění pracoviště. 

Kdy? Kdy se úkol plní. 

Proč? Důvod organizace k tomu, aby požadovala daný úkol, cíle a motivace 

pracovníka. 

Jak? Metody práce, jak se práce provádí. 

Kdo? Duševní a fyzické vlastnosti a schopnosti pracovníka. 

 

Proces vytváření pracovních úkolů a pracovních má čtyři fáze:  

 Specifikace pracovních úkolů. 

 Specifikace metod provádění každého úkolu, tedy jak se bude každý z úkolů 

konkrétně provádět. 
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 Kombinace jednotlivých úkolů a jejich přiřazování konkrétním pracovním místům 

a konkrétním pracovníkům. 

 Stanovení vztahu pracovního místa, tzn. práce na něm vykonávané, osoby na 

něm zařazené a jejich vztahy k jiným pracovním místům a jiným osobám na 

pracovišti. 

2.2.2 Popis a specifikace pracovního místa 

Vajner (2007) ve své knize uvádí, že popis pracovního místa je základním 

kamenem personálního řízení a je nezbytný pro definování profilu uchazeče. Tento 

popis by neměl být složitý, neboť se nejedná o analýzu pracovního místa.  

Podle Koubka (2007) se analýza pracovního místa se týká dvou hlavních 

okruhů. První okruh se zabývá otázkami pracovních úkolů a podmínek 

pracovníka.  

 Kdo vykonává práci, jaký je název práce, pracovní funkce?  

 Co vyžaduje daná práce, jaká je její povaha?  

 Jak se práce provádí?  

 Kdy se úkoly a povinnosti vykonávají, jaká je jejich sekvence, jak často se 

vykonávají, jak často se vyskytují v rámci celé práce, pracovního postupu atd.? 

 Kde se úkoly a povinnosti vykonávají? 

 Komu je pracovník odpovědný? 

 Jaký je vztah pracovního místa k dalším pracovním místům?  

 Jaké jsou normy výkonu, jaký je standardní výkon? Jaké jsou požadované 

normy přesnosti, tolerance, výkonu, dovednosti, způsobilosti? 

 Jaké jsou obvyklé pracovní podmínky? 

           

Druhý okruh otázek se týká pracovníka a zahrnuje fyzické a duševní 

předpoklady, vzdělání, kvalifikaci a pracovní zkušenosti. Odpovědi na tyto otázky 

tvoří specifikaci pracovního místa. 

 

Příloha č. 1: Vývojový diagram znázorňující postup při rozhodování o 

obsazení uchazeče 
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2.3 Personální plánování 

 Personální plánování podle Koubka (2007) představuje proces předvídání 

pohybu lidí do organizace, z organizace a uvnitř organizace. Slouží k realizaci cílů 

organizace a směřuje k zajištění úkolů organizace adekvátní pracovní silou. Lze říci, 

že personální plánování usiluje o to, aby organizace měla nejen v současnosti, ale 

zejména v budoucnosti pracovní síly: 

 v potřebném množství (kvantita); 

 s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi (kvalita); 

 s žádoucími osobnostními charakteristikami; 

 optimálně motivované a s pozitivním přístupem; 

 flexibilní a připravené na změny; 

 optimálně rozmístěné do pracovních míst i organizačních celků organizace; 

 s minimálními náklady. 

 

Při personálním plánování je podle Koubka (2007) důležité znát a respektovat 

strategii organizace. Cyklus plánování činnosti organizace a cyklus personálního 

plánování by měly být časově sladěny a měly by být strategickou záležitostí celé 

organizace. 

2.4 Získávání pracovníků 

V knize Bedrnové a Nového (2007) vychází získávání pracovníků z potřeby 

obsadit volné místo odborně a profesně vhodným pracovníkem. V knize Koubka 

(2007, str. 126, 127) definováno jako: „činnost, která má zajistit, aby volná pracovní 

místa v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato 

místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas). Spočívá tedy 

v rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů, informování o volných 

pracovních místech v organizaci, nabízení těchto volných pracovních míst (a 

nezřídka i v přesvědčování vhodných jedinců o výhodnosti práce v organizaci), 

v jednání s uchazeči, v získávání přiměřených informací o uchazečích (tyto 

informace budou později sloužit k výběru nejvhodnějších z nich) a v organizačním a 

administrativním zajištění všech těchto činností.“ 
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2.4.1 Vnitřní a vnější podmínky získávání pracovníků 

 
Koubek (2007) zmiňuje, že vnitřní podmínky mohou souviset jednak 

s konkrétním pracovním místem, jednak s organizací, která zaměstnání nabízí.  

Pokud jde o konkrétní pracovní místo, hraje významnou roli samotná práce, 

požadavky na pracovníka (vzdělání, kvalifikace, schopnosti), rozsah pravomocí, 

povinností a odpovědnosti, organizace práce a pracovní doby, místo vykonávané 

práce, pracovní podmínky (odměna, pracovní prostředí, zaměstnanecké výhody 

pracovního místa aj.). 

Podmínky související s organizací mohou být například: význam organizace 

a její úspěšnost (hospodářské výsledky), prestiž, pověst, úroveň a spravedlnost 

odměňování v porovnávání s ostatními organizacemi, úroveň péče o pracovníky, 

možnost vzdělávání a rozvoje, mezilidské vztahy a sociální klima, umístění 

organizace aj. 

 

Koubek (2007) se zmínil o nejdůležitějších vnějších podmínkách získávání 

pracovníků, jsou to například: 

 demografické podmínky; 

 ekonomické podmínky, odrážející cyklický vývoj národního hospodářství např. 

strukturální změny; 

 sociální podmínky; 

 technologické podmínky, vytvářející nová zaměstnání a modifikující či likvidující 

zaměstnání stará; 

 charakter osídlení v okolí organizace; 

 politicko-legislativní podmínky, např. umožňují zaměstnávání cizinců v tuzemsku. 

 

Vnitřní podmínky získávání pracovníků ovlivňují hlavně rozhodování 

potencionálních uchazečů, zda budou reagovat na nabídku organizace, vnější 

podmínky jsou spíše objektivní a organizace je na rozdíl od vnitřních 

podmínek ovlivňovat nemůže a musí je brát v úvahu jako dané.  

2.4.2 Vnitřní a vnější zdroje pracovních sil 

Mezi hlavní vnitřní zdroje pracovních sil patří podle Koubka (2007) např.:  

 pracovníci uspoření v důsledku technického rozvoje; 
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 pracovníci uvolňovaní v souvislosti s ukončením nějaké činnosti či s jinými 

organizačními změnami; 

 pracovníci, kteří mají předpoklady k výkonu náročnější práce, než jakou 

vykonávají na současném pracovním místě; 

 pracovníci, kteří jsou sice účelně využiti na současném pracovním místě, mají 

však z nějakých důvodů zájem přejít na uvolněné či nově vytvořené pracovní 

místo v jiné části organizace. 

 

Tab. 2.2 Vyhledávání pracovníků z vnitřních zdrojů má své výhody i 

nevýhody 

 

 

 

Výhody 

 

Nevýhody 

znalost prostředí ne vždy je z čeho vybírat 

možnost kariérního růstu  možnost rivality v kolektivu 

znalost způsobilostí, postojů, silných a 

slabých stránek kandidáta 

riziko rutinních pracovních postupů 

 

loajalita a soudržnost s firmou  

psychologické bariéry (např. obtíže 

spojené s vedením bývalých kolegů) 

 

optimální náklady 

náklady na rekvalifikaci, příp. na kurzy 

manažerských dovedností apod. 

 

zvyšování osobní angažovanosti talentů, 

posilování motivace  

úspěšnost vybraného jedince v dosavadní 

pozici nezaručuje jistotu jeho úspěšnosti 

v pozici nové 

 

využití personálních rezerv 

riziko neobjektivního výběru na základě 

odpracovaných let ve firmě, tlaku různých 

zájmových skupin apod. 

 

 

Zdroj: Barták (2010, str. 68)  
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Koubek (2007, str. 129, 130) napsal ve své knize, že mezi hlavní vnější 

zdroje patří: „ 

 volné pracovní síly na trhu práce; 

 čerství absolventi škol či jiných institucí, připravující mládež na povolání; 

 pracovníci jiných organizací, kteří jsou rozhodnuti změnit zaměstnavatele nebo 

které nabídka (inzerát) naší organizace k tomuto rozhodnutí přivede.“ 

 

 doplňkovými vnějšími zdroji mohou být např.: ženy v domácnosti, důchodci, 

studenti, pracovní zdroje ze zahraničí. 

 

 

Tab. 2.3 Vyhledávání pracovníků z vnějších zdrojů a jeho výhody a 

nevýhody 

 

Výhody 

 

Nevýhody 

 

možnost výběru z širšího okruhu 

uchazečů 

 

vyšší náklady spojené se službami 

personálních agentur  

záruky personálních agentur za kvalitu  

výběru 

riziko narušení zavedených zvyklostí, stylu 

chování a jednání, podnikového klimatu 

 

snazší adaptace nového pracovníka 

nesplněné očekávání, nesoulad s firemní 

kulturou  

nezaujatý přístup nováčka k firemním 

normám, harmonogramům, pracovním 

postupům, zvyklostem  

náročnost socializace, personalizace, 

ztráty (finanční i časové) spojené 

s adaptací nového pracovníka 

snaha nováčka o pozitivní dojem kritika, zaujatost stávajících zaměstnanců  

nové pohledy, přístupy, inovace riziko neúspěšnosti  

 zdlouhavý proces výběru  

 

Zdroj: Barták (2010, str. 69) 
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2.4.3 Proces získávání pracovníků  

Obr. 2.2 Proces získávání pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bláha (2000, s. 65) 

 

Koubek (2007) uvedl několik hlavních kroků, které se týkají procesu získávání 

pracovníků: 

 

Identifikace potřeby získávání pracovníků. Musí vycházet z plánů organizace, 

značný význam zde mají periodické prognózy, soustavná analýza stavu a pohybu 

pracovníků. 

 

Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa. Je důležitá kvůli tomu, 

abychom věděli, koho nabídkou oslovit, komu ji adresovat a jaké metody získávání 

volit. 

 

Analýza pracovních 
míst 

Popis a specifikace 
pracovních míst 
(povaha práce, 
požadavky na 

zaměstnance, atd.) 

Personální plánování 

Počet jednotlivých 
pracovních míst, která 

mají byt v určitém 
období obsazena 

Získávání 
zaměstnanců 

Zdroje, metody, 
dokumenty, odpovědné 

osoby 

Soubor vhodných 
uchazečů 

Výběr zaměstnance 
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Zvážení alternativ. Zrušení pracovního místa, pokrytí práce formou přesčasů, 

dočasného pracovního poměru nebo částečného úvazku, rozdělení práce mezi jiná 

pracovní místa a jiné.  

 

Identifikace potencionálních zdrojů uchazečů. Rozhoduje, zda při získávání 

pracovníků se organizace zaměří na vnitřní nebo vnější zdroje pracovních sil nebo 

zda bude tyto zdroje kombinovat. 

 

Volba metod získávání pracovníků. Metod je mnoho, proto se obvykle organizace 

neomezují jen na jednu z nich. Každá má své výhody i nevýhody. Nejčastěji 

používané metody jsou:  

 uchazeči se hlásí sami 

 doporučení kmenových zaměstnanců 

 přímé oslovení vyhlédnutého jedince 

 vývěsky, letáky (v organizaci nebo mimo ni) 

 inzerce ve sdělovacích prostředcích 

 spolupráce organizace se vzdělávacími institucemi 

 spolupráce s úřady práce 

 používání počítačových sítí (internetu), elektronické získávání pracovníků 

 

Dokumenty a informace požadované od uchazečů. Nejčastější dokumenty jsou 

doklady o vzdělání a praxi, vyplněný speciální dotazník organizace a životopis. Často 

se požadují i reference z předchozích zaměstnání, výpis z rejstříků trestů, lékařské 

vyšetření, popřípadě speciální psychologické testy a jiná odborná vyšetření. 

 

Formulace nabídky zaměstnání. Zpracovává se na základě popisu a specifikace 

pracovního místa a přihlíží i k tomu, zda se pracovníci získávají z vnitřních nebo 

vnějších zdrojů. Zvažuje se obsah nabídky a forma umístění. Inzerát by měl 

obsahovat následující informace: 

 název práce; 

 stručný popis práce a charakteristiku činnosti organizace; 

 místo výkonu práce; 

 název a adresu organizace;  
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 požadavky na vzdělání, kvalifikaci, praxi a další schopnosti a vlastnosti 

uchazeče; 

 pracovní podmínky, tj. mzda/plat, ostatní odměny a výhody, pracovní doba, 

apod.; 

 pokyn pro uchazeče, jak, kde a v jakém termínu by se měl o zaměstnání 

ucházet. 

 

Uveřejnění nabídky zaměstnání. Je zpravidla vhodné uveřejňovat nabídku více 

způsoby, kombinovat více možností. 

 

Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací. Během 

předvýběru se z celého souboru uchazečů, vybírají ti, kteří se zdají být vhodní pro 

zařazení do procesu výběru. Výsledkem předvýběru je rozdělení uchazečů do tří 

skupin:  

 vhodní jsou v každém případě pozváni k výběrovým procedurám; 

 akceptovatelní jsou zařazeni do procedur výběru tehdy, jestliže počet 

vhodných uchazečů je nedostačující; 

 nevhodní, těm se pošle zdvořilý odmítavý dopis s poděkováním za zájem o 

práci v organizaci. 

 

Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovému řízení. 

Sestavení tohoto seznamu je závěrečným krokem procesu. 

2.5 Výběr pracovníků 

Podle Bláhy (2000) je výběr zaměstnanců sociální proces, který přispívá 

k dosažení strategických cílů organizace, a proto je velmi důležitou personální 

činností. 

Úkolem výběru pracovníků je podle Koubka (2007, str. 166): „rozpoznat, který 

z uchazečů o zaměstnání, shromážděných během procesu získávání pracovníků a 

prošlých předvýběrem, bude nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného 

pracovního místa, ale přispěje i k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní 

skupině (týmu) i v organizaci, je schopen akceptovat hodnoty příslušné pracovní 

skupiny (týmu), útvaru a organizace a přispívat k vytváření žádoucí týmové a 

organizační kultury a v neposlední řadě je dostatečně flexibilní a má rozvojový 
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potenciál pro to, aby se přizpůsobil předpokládaným změnám na pracovním místě, 

pracovní skupině (týmu) i v organizaci.“ 

 

Dvořáková a kol. (2007, str. 138) definuje výběr pracovníků jako: „personální 

činnost navazující na získávání pracovníků. Cílem výběru je identifikovat a vybrat 

mezi uchazeči o práci takové, kteří budou nejen výkonní, ale rovněž budou pro 

zaměstnavatele pracovat po dobu, která se u nich očekává, a nebudou jednat 

nežádoucím způsobem, který snižuje produktivitu práce a kvalitu.“ 

 

Z hlediska psychologického a sociologického, který ve své knize uvedli 

Bedrnová a Nový (2007, str. 71, 72) je nutné brát v úvahu, že: „člověk jako pracovník 

by měl být schopen dělat to, co od něj jeho pracovní zařazení objektivně vyžaduje, 

měl by to však nejen umět dělat, ale také chtít. Pracovní způsobilost pracovníka lze 

charakterizovat jako základní připravenost pro práci. Ta zahrnuje dílčí předpoklady 

v rovině fyzické, psychické, odborné a také morální.“ 

2.5.1 Fáze výběru pracovníků 

Fáze výběru se v odborných literaturách často prolíná s procesem získávání 

pracovníků. Koubek (2007) rozlišuje u procesu výběru zpravidla dvě fáze, 

předběžnou a vyhodnocovací.  

 

Předběžná fáze začíná tím, že se objeví potřeba obsadit volné nebo 

potencionálně volné pracovní místo. Okamžitě musí následovat tři kroky 

charakterizující předběžnou fázi: 

 definuje se příslušné pracovní místo a stanoví se základní pracovní podmínky 

na něm; 

 zkoumá se, jakou kvalifikaci, jaké znalosti a dovednosti a osobní vlastnosti by 

měl uchazeč mít; 

 specifikují se požadavky na vzdělání, kvalifikaci, specializaci, délku praxe, 

zvláštní schopnosti a osobní dovednosti. 

 

Vyhodnocovací fáze následuje po předběžné s určitým časovým odstupem. 

Skládá se z několika kroků, kde každý je zastoupen určitou metodou (nebo více 

metodami) výběru. Obvykle se jedná o tyto kroky: 
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 zkoumání dotazníků a jiných dokumentů předložených uchazečem, včetně 

životopisů; 

 předběžný pohovor, který má doplnit ostatní informace o uchazeči; 

 testování uchazečů pomocí tzv. pracovní způsobilosti; 

 výběrový pohovor (interview); 

 zkoumání referencí, lékařské vyšetření (je-li třeba); 

 rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče. 

 

Chce-li organizace, aby v ní proces získávání, výběru a přijímání pracovníků 

probíhal na žádoucí úrovni, musí podle Bedrnové a Nového (2007, str. 518, 519) 

především: „ 

 mít reálnou představu o stávajícím obsazení pracovních míst a předvídatelných 

změnách; 

 sestavit plán potřeby nového obsazení pracovních míst; 

 mít k dispozici a inovovat popisy pracovních míst, které umožňují stanovit 

profesionální a kvalifikační požadavky na nové pracovníky; 

 promýšlet, jaký počet míst může pokrýt z interních zdrojů; 

 navazovat a rozvíjet kontakty s institucemi důležitými z hlediska externího 

získávání pracovníků; 

 zdokonalovat používané prostředky získávání a výběru pracovníků; 

 mít zpracován celý postup výběrového a přijímacího řízení (včetně konkursů a 

zajištění jejich profesionálního průběhu); 

 ve všech fázích výběrového a přijímacího řízení dbát na účelnou dělbu práce a 

efektivní spolupráci personálního útvaru a manažerů organizace; 

 přijímat pracovníky na zkušební dobu či na dobu určitou; 

 využívat v rámci výběru pracovníků interní a externí specialisty.“ 

2.5.2 Metody výběru pracovníků a jejich použití 

Nyní budou uvedeny nejpoužívanější metody či skupiny metod výběru 

pracovníků podle Koubka (2007). 
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Dotazník. Je vhodný ve všech případech a obvykle se zakládá do osobního spisu 

přijatého pracovníka. V poslední době se stále častěji vyskytují elektronické 

dotazníky. 

Příloha č. 2: Ukázka firemního dotazníku v odborné literatuře. 

 

Zkoumání životopisu. Je univerzální metoda, která se používá v kombinaci s jinou 

metodou. 

 

Testy pracovní způsobilosti. Většinou jsou považovány spíše za pomocný a 

doplňkový nástroj, tvoří paletu testů nejrůznějšího zaměření, validity a spolehlivosti. 

Nejčastěji se vyskytují: testy inteligence, testy schopností, testy znalostí a 

dovedností, testy osobnosti. Mezi okrajové testy patří také málo spolehlivá 

grafologie, polygraf či drogové testy. 

 

Assessment centre (dále jen AC). Jedná se o komplexní diagnosticko-výcvikový 

program založený na vhodné struktuře metod výběru pracovníků, především na sérii 

simulací typických manažerských pracovních činností, při kterých se testuje pracovní 

způsobilost uchazeče o manažerskou funkci a jeho potenciál. Kromě úkolů, které 

musí uchazeči řešit, obsahuje program i pohovory, testy osobnosti a testy 

schopností. 

V knize Kyrianové (2003) jsou popsány mýty o AC. Často se totiž 

setkáváme s nerealistickými představami, kdy se zadavatel domnívá, že psycholog 

dokáže rozhodnout za něj. Ale AC nám může pouze poskytnout více informací než 

většina ostatních metod jednotlivě, dokáže upozornit na jednotlivá rizika a slabiny 

kandidáta. Dalším mýtem je domnívání se, že AC je vždy objektivní a nestranné, toto 

je sice jedna ze silných stránek AC, ale ani tak nelze zaručit vždy absolutní 

neutrálnost. V AC stejně jako v jiných sociálních skupinách probíhá interakce, tudíž 

může dojít jak k hodnotitelským chybám, tak i k vzájemné sympatii či antipatii.  

Výběrový pohovor či také rozhovor: je nejpoužívanější a podle rozhodující většiny 

teoretiků i praktiků nejvhodnější a klíčovou metodou výběru pracovníků. Jeho hlavní 

cíle jsou: získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči, poskytnout uchazeči 

informace o organizaci a práci v ní, posoudit osobnost uchazeče. 

Brian Clegg (2005, str. 41) uvádí:„ cíle jsou základem každého pohovoru, bez 

nich nebude mít pohovor směr, kterým se má vydat, sepsání cílů je velmi užitečné.“  
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Výběrový pohovor může mít různé podoby: 

Podle množství a struktury účastníků se rozeznávají následující typy pohovoru: 

 pohovor 1+1: pohovor s uchazečem vede jeden představitel organizace, tento 

pohovor může být dosti subjektivní, ale na druhou stranu umožňuje vytvořit 

otevřenější atmosféru; 

 pohovor s panelem posuzovatelů (komisí), který je tvořen 3-4 osobami, 

zpravidla bezprostřední nadřízený obsazovaného pracovního místa, personalista, 

psycholog. Členové panelu si předem dohodnou své role, tento typ pohovoru je 

objektivnější, uchazeče však obvykle více stresuje; 

 postupný pohovor je sérií pohovorů 1+1 s různými posuzovateli, je časově 

náročnější a snižuje se spontánnost odpovědí uchazeče; 

 skupinový (hromadný) pohovor, je pohovorem, kdy na jedné straně je skupina 

uchazečů, na druhé straně jeden nebo více posuzovatelů, šetří čas, ovšem 

umožňuje některým uchazečům poněkud uniknout pozornosti, je náročný na 

přípravu, schopnosti a pozornost posuzovatele. 

 

Podle obsahu a průběhu se rozeznávají následující formy pohovoru: 

 nestrukturovaný (volně plynoucí) pohovor, kdy obsah, postup, časový rozvrh i 

cíle pohovoru nejsou stanoveny vůbec nebo jen rámcově. Není to spolehlivá 

metoda výběru pracovníků, umožňuje posuzovateli, aby hledal u uchazeče 

kvality, které sám preferuje, na druhé straně umožňuje zjistit zajímavé skutečnosti 

a lépe posoudit osobnost uchazeče; 

 strukturovaný (standardizovaný) pohovor, kdy obsah, pořadí otázek i čas jsou 

předem připraveny a plánovány. Tento typ pohovoru je považován za efektivnější, 

spolehlivější a přesnější, ale náročnější na přípravu; 

 polostrukturovaný pohovor se snaží spojit výhody a eliminovat nevýhody 

strukturovaného i nestrukturovaného pohovoru. Je však náročný na schopnosti 

posuzovatelů a vyžaduje jejich důkladné proškolení. 

 

V každém případě musí být pohovor s uchazečem důkladně připravený. Akce 

musí být organizována tak, aby nedocházelo k jejímu narušování např. vstupem 

nepovolaných osob do místnosti, telefonáty či odvolávání představitelů 

organizace z místnosti. Uchazeč by měl být seznámen s plánem pohovoru. 
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Zpočátku by mu měly být kladeny jednodušší otázky. Dále je nutné dodržovat 

časový plán. Na závěr pohovoru je třeba uchazeči poděkovat za zájem a za 

spolupráci při pohovoru. 

 

Tab. 2.3 Základní pravidla pohovoru 

 

 

Mělo by se 

 

Nemělo by se 

naplánovat pohovor začít pohovor bez přípravy 

 

vytvořit uvolněné a neformální vztahy 

příliš rychle se vrhnout na otázky jdoucí na 

tělo 

 

povzbuzovat uchazeče k tomu, aby se 

rozhovořil 

pokládat sugestivní otázky a přikročit 

k závěrům na základě neadekvátních 

dotazů 

pokrýt ty základní otázky, které jsme si 

naplánovali 

věnovat příliš mnoho pozornosti 

jednotlivým slabým či silným stránkám 

analyzovat kariéru a zájmy uchazeče za 

účelem odhalení jejich silných a slabých 

stránek a jeho způsobu chování 

dovolit uchazeči, aby překrucoval důležité 

skutečnosti 

udržet si kontrolu nad průběhem 

pohovoru a dodržet plánovaný čas 

 

příliš mnoho mluvit 

 

Zdroj: Armstrong (1999, str. 473) 

 

Bedrnová, Nový (2007) uvádí nejčastější chyby tazatele při rozhovoru, jsou to 

zejména:  

 nepřipravenost, nesoustředěnost a rozptýlenost; 

 tazatel skončí rozhovor, aniž by si udělal poznámky; 

 tazatel navádí svými otázkami na odpovědi, klade příliš mnoho otázek najednou a 

ke všemu vyslovuje svůj názor; 

 tazatel se dopouští hodnotitelských chyb (např. hodnotí na základě předsudků, 

činí předčasné závěry apod.); 

 klade příliš mnoho hypotetických otázek ve stylu „ Co by bylo, kdyby?“; 
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 ostýchá se klást nepříjemné otázky, neklade doplňující dotazy, přehlíží 

podrobnosti. 

 

Důležité při pohovoru je podle Briana Clegga (2005, str. 41): „vytvořit si klíčové 

otázky, protože pro každé pracovní místo existuje řada klíčových otázek. Ty zahrnují 

otevírací otázku, poté sérii otázek zaměřených na hlavní bod. Není nutné položit tyto 

otázky v pořadí, v jakém byly zapsány nebo je položit všechny, ale měly by vést 

k tomu, aby nám nic podstatného neuniklo. Ideální je mít otázky v písemné podobě, 

kdykoli dostupné během pohovoru.“  

 

Zkoumání referencí. Zkoumání referencí z předchozích pracovišť, ze školy nebo od 

osob, které uchazeče znají, je poměrně často používanou metodou. 

 

Lékařské vyšetření. Používá se v těch případech, kdy by mohlo dojít k ohrožení 

zdraví ostatních lidí (např. v potravinářském průmyslu). 

 

Přijetí nejlepších uchazečů na zkušební dobu. Je jednou z nejefektivnějších 

metod, i když jde o metodu poměrně nákladnou a organizačně náročnou. Metoda 

spočívá v tom, že organizace přijme na zkušební dobu více vhodných uchazečů 

(nejčastěji dva či tři), nejlepšího si pak ponechá a ostatní propustí. 

2.5.3 Politika a zdravé zásady výběru pracovníků 

Koubek (2007) se zmiňuje o zásadě zdravé politiky výběru pracovníků. 

Pracovník by měl být vybírán pouze na základě schopností vykonávat úspěšně práci 

na daném pracovním místě. Ve vlastním zájmu by žádná organizace neměla brát 

v úvahu sympatie, přátelský nebo příbuzenský vztah, příslušnost uchazeče 

k náboženství nebo politické straně, věk či pohlaví. Měly by se dodržovat zákony 

potlačující jakoukoli diskriminaci. 

 

Chládková a Bukovjan (2007, str. 25, 26) píší, že: „pokud jde o výběr 

zaměstnanců, nutno předeslat, že podle ustanovení §34 zákona o zaměstnanosti: 

zaměstnavatel získává zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sám nebo za 

pomoci úřadu práce, od kterého může vyžadovat informace o situaci na trhu práce, 

popřípadě poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o 
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zaměstnání nebo za pomoci agentury práce. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že je 

právem zaměstnavatele určovat si jak počet, tak strukturu svých zaměstnanců. 

V podobném duchu se vyjadřuje nový zákoník práce v ustanovení §30 odst. 1, kde 

stanoví, že výběr fyzických osob, ucházejících se o zaměstnání z hlediska 

kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti 

zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiný postup; 

předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu jako 

zaměstnance tím nejsou dotčeny. 

Uplatnění výše zmíněného práva ovšem neznamená svévoli 

zaměstnavatele a právo vyžadovat od uchazečů o zaměstnání jakékoliv informace. 

Výstižně to stanoví §12 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Zaměstnavatelům je 

podle tohoto ustanovení zakázáno činit nabídky zaměstnání, které: 

a) mají diskriminační charakter; 

           b) nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy; 

           c) odporují dobrým mravům.“  

 

Koubek (2007) říká, že všechny informace, poskytované uchazečem pro účely 

výběru, by měly být důvěrné a neúspěšným uchazečům by se měly všechny 

dokumenty vrátit. Dále pak metody a procedury výběru musí být pro uchazeče 

přijatelné, nesmějí se dotýkat jejich lidských práv a důstojnosti.  

Proces výběru pracovníků by měl být dobře organizovaný, nekomplikovaný a 

nenáročný na administrativní práce. Měl by šetřit čas a finanční prostředky obou 

stran. 

2.5.4 Vznik pracovního poměru 

Podle Kahleho (2000, str. 19-27) je: „vznik pracovního poměru upraven v části 

druhé, hlavě první Zákoníku práce. 

V zásadě pracovní poměr vzniká třemi způsoby: 

 Pracovní smlouvou. Je to nejčastější a nejobvyklejší vznik pracovního poměru, 

je to dvoustranný právní akt, který má určité formální záležitosti, které je třeba 

dodržet. Především je předepsaná písemná forma, obvykle se vyhotovuje ve 

třech exemplářích. Pracovní smlouva musí obsahovat sjednaný druh práce, na 

který je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce a den nástupu do práce. 
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 Volbou. Vzniká pracovní poměr jen zřídka, v případech stanovených zvláštními 

předpisy, popř. stanovami a usneseními příslušných orgánů družstev nebo 

sdružení občanů. 

 Jmenováním (podle zvláštních předpisů a u vedoucích zaměstnanců, 

jmenovaných statutárním orgánem nebo podnikatelem).“ 

2.6 Adaptace pracovníků 

Další fází po výběru a získávání pracovníků je fáze přijímání a adaptace 

pracovníků, která je také velmi důležitá pro celkový bezproblémový průběh činností v 

organizaci, protože je nejen důležité přilákat a vybrat vhodného zaměstnance, ale také si 

ho v organizaci udržet a pomoci mu s adaptací na jeho novém pracovním místě 

(seznámit ho s chodem organizace, s jeho spolupracovníky a také s jeho právy a 

povinnostmi), abychom mu vytvořili co nejvhodnější podmínky pro jeho pracovní výkon. 

Barták (2010) píše, že adaptace nového zaměstnance představuje cílově 

orientovanou činnost zaměřenou na rozvoj odborných, sociálních a osobnostních 

charakteristik nového pracovníka. Odehrává se podle tzv. Adaptačního plánu a v přesně 

vymezeném čase (daném zkušební dobou - obvykle 3 měsíce). Doba adaptační procesu 

zaměstnance se může v odborné literatuře lišit, např. Bláha (2000) uvádí, že adaptační 

proces trvá déle než zkušební doba a začíná ještě dříve než nástupem k firmě. 

Podle Bartáka (2010, str. 76) adaptační plán stanoví: „co, do kdy, jakým 

způsobem a na jaké úrovni kvantitativní i kvalitativní má nováček pod vedením patrona 

zvládnout. Přidělený patron je mu v průběhu celého adaptačního procesu instruktorem, 

trenérem, rádcem a facilitátorem - usnadňuje nováčkovi zvládání stanovených úkolů. 

Posláním patrona je připravit nováčka odborně i z hlediska jeho začlenění do 

pracovní skupiny i vztahů na pracovišti tak, aby se stal po úspěšném absolvování 

adaptačního procesu plnohodnotným pracovníkem na dané pozici.“ 
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3 Analýza problému ve vybrané organizaci 

 
V této kapitole bude stručně představena společnost OKD, a.s. (dále jen OKD) a 

následně proces výběru a získávání zaměstnanců v této společnosti. 

3.1 Představení vybrané organizace 

Obr. 3.1. Logo společnosti OKD 

 

 Zdroj: www.okd.cz                      
 
 

Společnost OKD (Ostravsko-karvinské doly) je jediným producentem černého 

uhlí v České republice. Těží v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné 

pánve – v Ostravsko-karvinském revíru. V současnosti jsou aktivní 4 doly (Důl 

Karviná, Důl Darkov, Důl ČSM a Důl Paskov). Součástí je dále Důl Frenštát, který je 

momentálně v konzervačním režimu. Tento spočívá především v čerpání důlních 

vod, větrání dolu a kontrolní a inspekční činnosti.  

OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým 

obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro 

koksování a chemický průmysl a v dalších odvětvích.  

Těžba, zpracování a prodej uhlí však není jediným posláním, protože OKD má 

významný vliv na tvář krajiny, životní prostředí, zaměstnanost i každodenní život 

obyvatel. 

3.1.1 Stručná charakteristika jednotlivých dolů – vnitřních organizačních 

jednotek 

Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské pánve. Je členěn na dva 

těžební závody, důlní závod Sever a důlní závod Jih. Důl ČSM má poměrně krátkou 

historii, která začíná až po druhé světové válce, kdy v 50. letech proběhly v okolí 

obce Stonava průzkumné vrty potvrzující existenci kompletního karbonského 

souvrství. V 90. letech a po roce 2000 proběhly investiční výstavby, díky kterým se 

předpokládá životnost dolu minimálně do roku 2028.  

http://www.okd.cz/cz/zivotni-prostredi/
http://www.okd.cz/cz/nas-region/zamestnanost/
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Důl Darkov je v současnosti největší hlubinný těžební komplex v České 

republice, má svou vlastní úpravnu. Součásti dolu Darkov jsou závody Darkov a 9. 

květen. Historie dolu sahá až do 19. století. V té době byla založena řada nových 

dolů, které byly později sloučeny do komplexu Darkov.  

Důl Karviná se nachází asi 25km od Ostravy. Důl Karviná se člení na 2 

závody: Lazy a závod ČSA, který vznikl spojením dvou původně samostatných dolů 

ČSA a Doubrava, jeho historie však sahá až k počátkům dolování v oblasti Karviné. 

Skupinový Důl Lazy vznikl spojením původně samostatných dolů: Lazy, Dukla a 

František - kde je těžba zastavena. 

Důl Paskov leží přibližně 20 kilometrů od Ostravy a produkuje převážně 

kvalitní koksovatelné uhlí. V současnosti důl Paskov tvoří pouze závod Staříč.  

Vnitřní organizační jednotka (dále jen VOJ) Centrum servisních služeb 

soustřeďuje povrchové činnosti důlních VOJ mimo úpravárenské komplexy a vybrané 

stacionární stroje. Má za úkol zpřehlednit a zefektivnit opravárenské procesy a 

zajišťovat další povrchové služeb pro důlní VOJ. Jde především o strojní a elektrické 

opravy na jednotlivých lokalitách. 

3.1.2 Historie OKD 

Ostravské černé uhlí využívali lidé už v pravěku, organizovaná těžba však má 

poměrně krátkou historii trvající asi 200 let. Zárodek OKD vznikl po druhé světové 

válce, kdy bylo tehdejších šest těžařských společností postaveno pod národní 

správu. Podniky v jejich vlastnictví, tedy celkem 32 dolů, 9 koksoven, 10 báňských 

elektráren, železárny v Třinci a Vítkovicích a několik dalších průmyslových podniků, 

byly začleněny do národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly 

Ostrava. Roku 1952 byl se zpětnou platností zrušen a vytvořen Kombinát OKD 

(později státní podnik OKD). 

Historie podniku má dvě navzájem zcela odlišné etapy: 

 OKD v socialistickém Československu (1946- Národní podnik Ostravsko-

karvinské kamenouhelné doly, 1953- Kombinát OKD, 1957- Sdružení OKD, 

1965- Ostravsko-karvinské doly, 1977- Státní hospodářská organizace OKD, 

1988- Státní podnik OKD) 

 OKD po roce 1990 (1991- Akciová společnost Ostravsko-karvinské doly, 1998- 

Majoritním vlastníkem se stala společnost KARBON INVEST, a.s., 2005- Fúze 

OKD a těžební společnosti ČMD) 

http://www.okd.cz/cz/o-nas/strucna-historie-okd/okd-v-socialistickem-ceskoslovensku/
http://www.okd.cz/cz/o-nas/strucna-historie-okd/okd-po-roce-1990/
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3.1.3 Kariéra v OKD 

OKD patří mezi největší zaměstnavatele v Moravskoslezském regionu a 

zároveň největší soukromé zaměstnavatele v České republice. Pro OKD 

v současnosti pracuje více než 13 000 zaměstnanců.  

Lidé jsou nejcennější devizou v této společnosti. OKD si svých zaměstnanců 

velmi považuje, neboť si uvědomuje náročnost práce v hornictví.  

Díky podpoře OKD bylo obnoveno hornické učňovské školství v kraji. V červnu 

a srpnu letošního roku budou do OKD nastupovat žáci Střední školy techniky a 

služeb v Karviné, kteří se vyučili v oboru důlní zámečník a důlní elektrikář. Do OKD 

by takto mělo nastoupit 35 absolventů výučních oborů. Rovněž bylo otevřeno 

Centrální vzdělávací středisko (dále jen CVS) OKD, které slouží hlavně stávajícím 

zaměstnancům ke zvyšování kvalifikace. Od roku 2008 je v provozu Zaměstnanecké 

centrum (dále ZC) v Karviné určené pro nábor zaměstnanců na dělnické pozice. Tyto 

kroky hrají klíčovou roli v nové strategii firmy pro oblast lidských zdrojů. 

3.1.4 OKD a bezpečnost 

Bezpečí havířů je na prvním místě. Proto se vedení OKD soustřeďuje na 

modernizaci důlní technologie i ochranných pracovních  prostředků. Modernizace 

ochranných pracovních prostředků je součástí programu zvýšení bezpečnosti v 

dolech, který firma spustila začátkem roku. Současné vybavení horníků je zcela 

funkční, ale nové prostředky včetně oblečení využívají nejmodernější technologie, 

jsou pohodlnější a lépe se ovládají.  

Navíc těžaři vynakládají další peníze na budování klimatizací, vysoce účinných 

systémů odprášení a také na proškolování svých zaměstnanců. Hlavním smyslem 

všech těchto opatření je zvýšení bezpečnosti a zlepšení pracovních podmínek 

horníků. 

Zásady bezpečnosti OKD 

1. Dodržovat všechny zákony, vyhlášky, nařízení a další ustanovení, jež souvisejí s 

bezpečností práce a ochranou zdraví při práci. 

2. Vyhledávat, vyhodnocovat a eliminovat potencionální nebezpečí s ohledem na 

rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců. 

3. Systematicky monitorovat řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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4. Pořizovat nové technologie především s ohledem na zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců a snižování míry rizika při práci. 

5. Zvyšovat vnímavost všech zaměstnanců na rizika včetně odpovědnosti za svou 

vlastní bezpečnost a za bezpečnost spolupracovníků. 

6. Spolupracovat s odborovými orgány při zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, zároveň společně usilovat o dodržování povinností 

zaměstnanců vyplývajících ze zákoníku práce, kolektivní smlouvy a 

bezpečnostních předpisů. 

7. Na základě výsledků plnění politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hledat 

další možná zlepšení. 

3.1.5 OKD a životní prostředí 

OKD si uvědomuje, že důlní činnost poškozuje okolní krajinu, a proto jedním z 

jejích dlouhodobých cílů je úprava krajiny postižené těžbou tak, aby nebyly znatelné 

následky hornické činnosti. Hornickou krajinu modelují především poklesy a 

případně odvaly (haldy) a usazovací nádrže. Velký rozsah těžby na Karvinsku, těžba 

na Ostravsku již byla ukončena, se však neobejde bez racionálního přístupu i k 

obnově oblasti zasažené hornickou činností. 

Rekultivační práce představují časově i finančně náročné zásahy do krajiny. 

Řeší poklesové kotliny, likvidují staré kalové nádrže, upravují odvaly hlušiny. Rozsah 

rekultivačních cílů je velmi rozmanitý a zahrnuje: 

technickou rekultivaci - tvarování území, obnovu vodotečí, přeložky inženýrských 

sítí atd. 

biologickou rekultivaci - ozelenění krajiny 

3.2 Výběr a získávání zaměstnanců ve společnosti OKD 

V oblasti řízení lidských zdrojů se tato společnost řídí Směrnicí č. 04/2012 

generálního ředitele OKD. Předmětem směrnice je úprava vzájemných 

pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci OKD a dále postupy 

a pravidla pro práci se zaměstnanci v personální oblasti.  

Všichni vedoucí zaměstnanci a dále zaměstnanci HR útvaru ve společnosti 

OKD jsou povinni se se směrnicí seznámit a dodržovat zde uvedené postupy. Dále 

jsou vedoucí zaměstnanci povinni seznámit s touto směrnicí jimi řízené dotčené 

zaměstnance a umožnit jim kdykoliv do směrnice nahlížet. 

http://www.okd.cz/cz/zivotni-prostredi/produkce-hlusiny-a-haldy/
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Ve směrnici je proces výběru a získávání zaměstnanců popsán. 

K nastudování, pochopení a zpracování praktické části bakalářské práce mi 

byla poskytnuta výše uvedená směrnice a zároveň i odborné konzultace 

se zaměstnanci HR oddělení. 

3.2.1 Organizační struktura 

V čele společnosti je Dr.Ing. Klaus-Dieter Beck, generální ředitel OKD. Dále se 

společnost člení na odborné úseky řízení – tzv. správu OKD (dále jen SOKD). Tyto 

úseky jsou řízeny odbornými řediteli: 

Jsou to:  

 ředitel pro rozvoj a strategii; 

 obchodní ředitel; 

 finanční a IT ředitelka, v její kompetenci řízení je účetnictví, informační 

technologie, treasury a daně; 

 technický ředitel;  

 ředitel pro HR a rozvoj revíru, do jeho pravomoci spadají dvě samostatné 

oblasti: 

 Centrum sdílených služeb lidských zdrojů (dále CSS LZ)-nábor a rozvoj, 

CSS LZ-personální služby, CSS LZ-mzdy 

 CSS rekultivace a rozvoj revíru;  

 ředitel pro právní službu; 

 provozní ředitel, pod kterého organizačně patří jednotlivé VOJ. V případě 

jednotlivých dolů jde o složky nezapsané do obchodního rejstříku. Každá VOJ je 

řízena ředitelem VOJ.  Odborné úseky pak vedou náměstci, mezi něž patří i 

ekonomicko-personální náměstek. Jeho pravou rukou pro oblast personalistiky je 

HR manažer. Podřízenými tohoto manažera jsou konkrétní personalisté, kteří se 

dle náplně práce člení konzultanty pro HR, administrátory HR a administrátory 

sociálních služeb. Tito pracovníci zajišťují veškerý personální a sociální servis pro 

zaměstnance. Metodicky jsou personální procesy ve společnosti řízeny SOKD. 

Na SOKD se jednotliví personalisté dělí na metodiky pro dílčí oblasti (např. 

vzdělávání, sociální služby) a specialisty pro HR procesy, kteří zajišťují personální 

servis pro vybrané úseky společnosti.  

Pro větší přehlednost je organizační struktura v Příloze č. 3.    
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3.2.2 Plány vývoje pracovních sil 

Procesu výběru a získávání zaměstnanců předchází plánování počtu 

zaměstnanců. Tyto plány se odvíjí od tzv. Business plánu, kde jsou zohledněny 

výrobní parametry (harmonogram příprav, rubání a dalších důlních prací) a 

ekonomické parametry (předpokládané průměrné měsíční stavy zaměstnanců). 

Plány počtu pracovních míst se zpracovávají na období jednoho roku. Po jejich 

schválení dochází k podrobnějšímu rozpracování vývoje stavu pracovních sil 

v jednotlivých měsících daného roku např. v těchto oblastech: předpokládaný nábor 

dělníků v dole, předpokládaný nábor technicky-hospodářských zaměstnanců (dále 

jen THZ), předpokládané odchody do starobního důchodu, mimořádného hornického 

starobního důchodu, a předčasného starobního důchodu, předpokládané odchody 

z důvodu organizačních změn a ostatní předpokládané odchody.  

Dále se vypracovávají méně podrobné plány vývoje pracovních sil pro období 

5-ti let (tzv. střednědobý výhled) a to na základě – plánů těžby a produktivity práce 

na období následujících pěti let. 

3.2.3 Postup při výběru a získávání zaměstnanců 

Ve společnosti OKD je zásadní rozdíl při výběru a získávání zaměstnanců do 

dělnických profesí a na technicko-hospodářské (dále jen TH) pozice. Společnost se 

vždy snaží obsadit volné pracovní místo z interních zdrojů. Pokud není k dispozici 

vhodný stávající zaměstnanec, čerpá z externích zdrojů. 

 

Postup při výběru a získávání dělnických pozic: 

 Při výběru zaměstnanců do dělnických pozic se jedná nejčastěji o výběr 

z externích zdrojů a to ve spolupráci se ZC, kde se uchazeči hlásí sami a mají 

možnost zaevidovat se v databázi zájemců o zaměstnání. ZC sídlí v Karviné a 

eviduje uchazeče pro VOJ ČSM, Darkov a Karviná. Důl Paskov si evidenci, výběr 

a získávání zaměstnanců provádí sám.  Hlavním důvodem je velká vzdálenost od 

ZC.  

 Dalším způsobem, jak se mohou uchazeči hlásit o pracovní místo, je registrace 

na internetové adrese www.okd.cz, kde vyplní žádost online. Databázi těchto 

uchazečů pak může využívat i ZC. 

 Pracovník ZC provede s uchazeči pohovor, ověří platnost kvalifikací 

(předložených odborných certifikátů, kvalifikační knížky nebo jiných potvrzení). V 
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případě, že byl daný uchazeč už v minulosti zaměstnán v OKD, prověří, zda 

s tímto uchazečem nebyl rozvázán pracovní poměr z důvodů porušení kázně. 

Pokud ano, pak tento uchazeč nebude znovu přijímán. 

 Konzultant pro HR na konkrétní VOJ si vybere z širší skupiny uchazečů 

registrovaných v ZC vhodné uchazeče na danou pozici a pozve je na pohovor, o 

kterém informuje manažera pro HR. 

 Z užší skupiny uchazečů si pak vybere vhodného kandidáta manažer pro HR a 

informuje o tom pracovníka ZC. Pracovník ZC kontaktuje vybraného uchazeče a 

vysílá ho na vstupní lékařskou prohlídku. 

 V případě negativního výsledku lékařské prohlídky je uchazeči oznámeno 

pracovníkem ZC nepřijetí do pracovního poměru ze zdravotních důvodů. 

 Absolvuje-li uchazeč o zaměstnání úspěšně lékařskou vstupní prohlídku, vyřizuje 

nástup konzultant pro HR. Provede přípravu přijetí uchazeče do zaměstnání 

v systému SAP (personální informační systém) a následně administrátoři HR 

činností připraví všechny pracovně právní dokumenty a formuláře (osobní 

dotazník, přijímací list, souhlas se zpracováním osobních údajů, pracovní 

smlouvu, osobní list zaměstnance, přihlášky na zdravotní pojišťovny) nutné pro 

vznik pracovního poměru. Ukázky některých formulářů jsou v přílohách č. 4 - 7. 

Administrátoři HR činností jsou zodpovědní za ověřené doklady a osobní složku 

zaměstnance.  

 Manažer pro HR seznámí uchazeče s novými spolupracovníky (mzdovou účetní, 

směnmistrem, protiprašným technikem atd.) 

 Při nástupu si každý přijatý uchazeč vyřídí ASEP (tj. automatizovaný systém 

evidence pracovníků) průkazku, kterou používá od prvního dne nástupu do 

zaměstnání. 

 Každý pracovní poměr začíná úvodním školením, které je realizováno v CVS. 

Noví důlní zaměstnanci absolvují 3 dny úvodního školení a 17 pracovních dnů 

praktického školení. Noví zaměstnanci zařazení v dělnických profesích na 

povrchu absolvují pouze 1 den úvodního teoretického školení. 

 
Postup při výběru THZ: 

 Při obsazování volných TH pozic, se jedná velmi často o výběr z interních zdrojů 

(inzerce volných pracovních pozic na intranetu, umístění na nástěnkách) za 

předpokladu, že daný uchazeč splňuje všechny požadavky na danou pozici. 
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V případě, že se nenajdou vhodní uchazeči z interních zdrojů, pak se vypíše 

externí výběrové řízení. V případě uspořádání výběrového řízení se nabídka 

práce může objevit na internetových portálech např. www.prace.cz, www.jobs.cz, 

kde uchazeč se může hlásit online. Nabídka práce je inzerována také na 

webových stránkách společnosti. 

 Dva personalisté nezávisle na sobě roztřídí žádosti na vhodné, přijatelné a 

nevhodné a vyberou 6-8 uchazečů, které pozvou na pohovor. 

 1. kolo výběrového řízení vede specialista pro HR procesy, kdy pomocí předem 

připravených otázek prověří, zda kandidát odpovídá všem požadavkům. Někteří 

uchazeči musí absolvovat psychologické testy (např. IQ test, osobnostní test) a 

popřípadě znalostní testy (např. odborné, jazykové). 

 druhého kola výběrového řízení se účastní kromě personalisty ještě HR manažer 

a budoucí nadřízený nového zaměstnance 

 Manažer pro HR projedná s vybraným uchazečem podmínky nástupu a 

v případě, že je nabídka uchazečem přijata, dostane uchazeč seznam 

požadovaných dokumentů pro řádné personální přijetí a je vyslán na vstupní 

lékařskou prohlídku.  

 V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky je uchazeči vystaven příslib 

pracovního místa. Dále personalista zaregistruje nového zaměstnance v SAP 

systému a požádá o všechny podklady pro řádné personální přijetí a rovněž mu 

vyřídí ASEP průkazku. 

 Manažer pro HR informuje neúspěšné uchazeče o výsledku výběrového řízení 

formou tzv. odmítavého dopisu a to do pěti pracovních dnů po ukončení 

výběrového řízení. 

 Na TH pozicích poté probíhá 1den úvodního teoretického školení v CVS.  

3.2.4 Psychologická vyšetření 

Psychologická vyšetření probíhají u skupin zaměstnanců s vysokou mírou 

psychické zátěže. Přímý nadřízený odpovídá za to, že bude zaměstnanec vyslán na 

psychologické vyšetření. CVS odpovídá za organizaci, průběh, archivaci, ochranu 

údajů a komunikaci s externími psychology.  
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Tab. 3.1 Skupiny zaměstnanců, kterých se týká psychologické vyšetření 

 

DRUH PRACOVNÍ POZICE PERIODICITA 

 

vstupní 

řidič důlních lokomotiv, 

střelmistr 

 

Vstupní +  

periodické 

narážeč, strojník těžních 

zařízení 

 

do 2 let 

 

mimořádné 

ve smyslu 

pracovněprávních a 

hornických předpisů 

 

 

Zdroj: směrnice č. 04/2012 generálního ředitele OKD 

3.3 Výzkumné šetření 

Výzkumné šetření probíhalo formou strukturovaného rozhovoru (viz. Příloha č. 

8). Bylo mi umožněno rozhovory uskutečnit s 21 zaměstnanci TH a dělnických pozic 

povrchových i důlních. Rozhovory probíhaly na SOKD a na VOJ Důl Karviná. 

Třídícími znaky byly pohlaví, věk a vzdělání.  
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4 Vyhodnocení výsledků, návrhy a doporučení 

 

V této kapitole jsou vyhodnoceny výsledky ze strukturovaných rozhovorů, 

uskutečněných na SOKD a VOJ Důl Karviná a následně doporučeny návrhy na 

zlepšení celého procesu výběru a získávání zaměstnanců. 

4.1 Vyhodnocení výsledků strukturovaných rozhovorů 

Na mé otázky odpovídalo 6 zaměstnanců TH pozic a 15 zaměstnanců dělnických 

pozic společnosti OKD. 

 

Obr. 4.1 Grafické zobrazení pohlaví respondentů 

 

 

Zdroj: výzkumné šetření, vlastní zpracování, 2012 

 

Obr. 4.2 Grafické zobrazení věkového zastoupení respondentů 

 

 

Zdroj: výzkumné šetření, vlastní zpracování, 2012 
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Obr. 4.3 Grafické zobrazení vzdělání respondentů 

 

 

Zdroj: výzkumné šetření, vlastní zpracování, 2012 

 

1. Kde jste se o nabídce práce dozvěděl/a? 

 

TH pozice: Respondenti nejčastěji uváděli internetové stránky (www.okd.cz., 

www.jobs.cz.), své známé a přátele. Zaznamenala jsem i odpověď, kdy respondent 

zašel do společnosti OKD pouze z vlastní iniciativy. 

Dělnické pozice: Zde byly odpovědi rozděleny zhruba na dvě varianty a sice, že 

zdrojem informací o nabídce práce byla rodina, známí a přátele nebo, že se tak 

dozvěděli přímo v zaměstnání, nejčastěji přímo v jednotlivých VOJ. 

 

Celkově lze z těchto odpovědí vyvodit, že společnost OKD je silně v povědomí široké 

veřejnosti, zvláště pak v Moravskoslezském kraji.  

 

2. Čím je pro Vás společnost OKD zajímavá? 

 

TH pozice: U převážné většiny těchto zaměstnanců na prvním místě figurovala 

odpověď, že společnost pro ně znamená jistotu, stabilitu, dále pak následovaly další 

postřehy uchazečů a to, že se mohou profesionálně uplatnit ve svém oboru, 

seberealizovat se a být za to rovněž nadstandardně platově ohodnoceni a 

v neposlední řadě je zajímala i historie, velikost společnosti (počtem zaměstnanců i 

teritoriálním rozsahem). 
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Dělnické pozice: Společnost OKD je pro ¾ respondentů dělnických pozic zajímavá 

hlavně z hlediska finančního ocenění a jistoty práce. U zbylé čtvrtiny uchazečů je pak 

zajímavá samotná práce, prosperita společnosti a možnost kariérního růstu. 

 

Obě skupiny respondentů uvedly, že vnímají OKD jako prosperující společnost, 

poskytující platově nadstandardní podmínky. Ze všech odpovědí vyplývá, že 

společnost OKD má velmi dobrou image pro uchazeče i pro své zaměstnance, je 

vnímána velmi pozitivně, je vyhledávaná a žádoucí. 

 

3. Chtěl/a jste pracovat přímo pro tuto společnost nebo byla pro Vás 

priorita pouze práce? 

 

TH pozice: 50% respondentů si vybralo přímo společnost OKD a chtělo pro ni 

pracovat, dokonce jsem zaznamenala odpověď, kdy společnost OKD byla pro 

daného respondenta vysněnou organizací.  Dalších 50% respondentů bralo jako 

svou prioritu pouze mít práci. 

Dělnické pozice: 37% respondentů chtělo pracovat přímo pro tuto společnost, 63% 

respondentů bralo jako prioritu pouze práci,  

 

Z výše uvedených poznatků otázky č. 3 i předchozí otázky č. 2 se potvrzuje, že 

společnost OKD je veřejností vnímána velmi dobře. 

 

4. Máte pocit, že během přijímacího procesu jste získal/a o Vaši náplni 

práce dostačující informace? 

 

TH pozice: Všichni respondenti dostali dostačující informace o náplni své práce, 

pouze jeden respondent odpověděl, že nezískal detailní informace o popisu náplně 

práce, tyto získal až následně v praxi. 

Dělnické pozice: Dostačující informace získali všichni respondenti na dělnických 

pozicích, zde byla odpověď jednoznačná. 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda během přijímacího procesu je uchazečům 

objasněna náplň jejich budoucí práce. Je důležité, že všichni dotázaní respondenti 

získali dostatečné informace o své náplni práce. Pro uchazeče u dělnických pozic 
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jsou tyto informace obzvlášť důležité, vzhledem k velké fyzické náročnosti práce. Je 

logické, že není možné znát rozsah práce do posledního detailu, to už je záležitost 

samotné praxe. 

 

5. Pokud ne, jaká (jaké) informace Vám chyběla? 

 

TH pozice: Žádné informace nechyběly nikomu z uchazečů s výjimkou již 

uvedeného respondenta z předchozí otázky, který by uvítal detailnější popis pracovní 

náplně. 

Dělnické pozice: Žádnému respondentovi nechyběla jakákoli informace. 

 

Vzhledem k předchozí otázce mohu přijímací proces z hlediska sdělení informací o 

pracovní náplni ohodnotit jako výborný. 

 

6. Kdo byl u pohovoru přítomen? 

 

TH pozice: Všichni respondenti odpověděli stejně. V prvním kole přijímacího řízení 

byl na pohovoru přítomen HR manažer a v druhém kole budoucí přímý nadřízený. 

Dělnické pozice: U respondentů dělnických pozic jsem zaznamenala nejčastější 

odpověď, že u rozhovorů byl přítomen konzultant pro HR, dále jsem se setkávala 

s odpovědí, že byl přítomen personalita obecně, ale nedokázali si přesně 

vzpomenout, jakou pozici tento člověk zaujímal. 

 

Podle odpovědí respondentů byly u pohovorů přítomny kompetentní osoby, které 

jsou k pohovorům určeny podle směrnice č. 04/2012 generálního ředitele OKD. 

 

7. Připadal Vám přijímací proces zdlouhavý? 

 

TH pozice: Výsledkem otázky byla jednoznačná odpověď. Přijímací proces nepřišel 

žádnému zaměstnanci zdlouhavý. Všem respondentům přišel přiměřeně dlouhý. 

Dělnické pozice: Zde jsem zaznamenala pouze jednoho respondenta, kterému 

přišel přijímací proces zdlouhavý. Ostatní respondenti byli s délkou přijímacího 

procesu spokojeni. 
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Je patrné, že společnost reaguje na své uchazeče adekvátně pružně a zbytečně 

přijímací proces nezdržuje. Na druhou stranu svá rozhodnutí neuspěchá a pečlivě si 

své budoucí zaměstnance vybírá. Tuto skutečnost mohu ohodnotit jen pozitivně, 

protože, jak bylo řečeno v teoretické části, nejdůležitější je výběr správného 

uchazeče, který svou prací vytváří společnosti určitou hodnotu, proto je dobré se 

s výběrem uchazeče neukvapovat. Ve společnosti OKD by tak šlo nejen o časovou 

ztrátu, ale také o nemalé finanční výdaje (úvodní školení hrazené společností OKD). 

 

8. Byl Vám dán dostatečný prostor pro Vaše dotazy a nejasnosti při 

pohovoru? 

 

TH pozice, Dělnické pozice: Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti TH i 

dělnických pozic stejně. Na jejich dotazy a nejasnosti při pohovoru měli dostatečný 

prostor.  

 

Vzhledem k reakcím respondentů můžu jednoznačně usoudit, že během přijímacího 

procesu je dán uchazečům prostor k jejich dotazům a nejasnostem.   

 

9. Splnila práce Vaše očekávání plynoucí z nabídky práce? 

 

TH pozice: V převážné většině zněla odpověď ano, dokonce u jednoho respondenta 

práce předčila jeho očekávání.  

Dělnické pozice: Odpovědi na tuto otázku byly různé. 63% respondentů odpovědělo 

jednoznačně ano, částečně splnila očekávání plynoucí z nabídky práce u 9% 

respondentů, jednoznačnou odpověď na mou otázku mi nedokázalo dát 18% 

dotazovaných a u 10% respondentů práce jejich očekávání nesplnila.  

 

U této otázky se odpovědi lišily vzhledem k daným pozicím. U obou pozic převládala 

odpověď ano. Přesto u dělnických pozic byly reakce variabilnější. Domnívám se, že 

tomu tak bylo z více důvodů – věk uchazečů byl nízký, pro některé z nich to bylo 

první zaměstnání, prostředí náročnosti provozů dolů a úpraven byla neznámá a 

nekorespondovala s představami uchazečů. 
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10. Co Vás zaujalo na prvním dni nástupu do práce? 

 

TH pozice: Odpovědi byly různé, v podstatě každého respondenta zaujalo něco 

jiného. Respondentům přišlo zajímavé např. celodenní vstupní školení, pracovní 

kolektiv, vybavenost a zařízení kanceláře (pevné linky, mobilní telefony, počítače), 

pracovní prostředí jako celek. 

Dělnické pozice: Tyto respondenty většinou zaujaly aspekty samotného pracovního 

prostředí, s kterými se většina lidí v běžných zaměstnáních nesetká např.: špatná 

viditelnost v dolech, hlučnost, vlhkost a teplota, rychlost důlního výtahu, atd. Ostatní 

respondenty zaujala gigantičnost podniku, velké množství zaměstnanců a také jejich 

vzájemná vstřícnost. 

 

Mohu konstatovat, že jsem se nesetkala s žádným negativním dojmem z prvního dne 

nástupu do práce.  

 

11. Představil Vás někdo novým kolegům? 

 

TH pozice: Tito respondenti byli všichni představeni svým kolegům, většinou je 

představil přímý nadřízený. 

Dělnické pozice: Na tuto otázku jsem dostala dva typy odpovědí, ¾ respondentů 

odpovědělo ano, zbývající část, že ne. U respondentů, kteří odpověděli záporně, se 

jednalo o uchazeče, kteří mají po přijímacím řízení, probíhá u nich školení, tudíž 

ještě neměli možnost se setkat se svými spolupracovníky. 

 

V podstatě u všech respondentů došlo k představení nových spolupracovníků, u 

ostatních k tomu pravděpodobně dojde po úvodním zaškolení. 

 

12. Napadá Vás, co by se dalo na přijímacím řízení zlepšit ze strany této 

společnosti nebo naopak, co se Vám na přijímacím řízení líbilo? 

 

TH pozice: Na přijímacím řízení se respondentům líbila příjemná atmosféra, 

profesionální přístup, který byl zmíněn u většiny respondentů, dále pak např. 

psychologické testy a rychlá zpětná vazba o výsledku výběrového řízení.  
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Dělnické pozice: I tady se respondentům líbila příjemná atmosféra, profesionální 

přístup - výborná informovanost, komunikace a úvodní školení. 

 

Žádná z odpovědí u obou skupin zaměstnanců se netýkala možného vylepšení 

přijímacího procesu, všechny odpovědi naznačovaly velkou spokojenost s celkovým 

přijímacím procesem a profesionálním přístupem k uchazečům. 

4.2 Návrhy a doporučení 

Než přejdu k jednotlivým návrhům a doporučením, chtěla bych říci, že podle 

mého názoru na základě výsledků strukturovaných rozhovorů, je společnost OKD na 

vysoké úrovni nejen v samotném procesu výběru a získávání zaměstnanců, ale také 

v adaptaci a celkovém přístupu ke svým zaměstnancům. Společnost OKD 

nezaostává v žádné oblasti, stále se inovuje a vyvíjí. Má velmi dobře propracovaný 

systém získávání pracovníků, odborníky pro výběr nových zaměstnanců. Společnost 

OKD je silně zakořeněna v povědomí lidí, žijících v Moravskoslezském kraji a je také 

známá nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. OKD tedy nemusí řešit zintenzívnění 

reklamy přes média. Chtěla bych také pochválit internetové stránky, které jsou velmi 

dobře zpracované a obsahují komplexní přehled o společnosti, včetně výročních 

zpráv, aktuálních událostí, výběrových řízení, atd., navíc internetové stránky jsou 

nejen v českém jazyce, ale také v jazyce anglickém a polském. Pro všechny 

respondenty byla OKD symbolem jistoty, serióznosti, výborných mzdových podmínek 

a dalších zaměstnaneckých výhod. Během pohovorů jsem se u žádné otázky 

nesetkala s negativní odpovědí.  

 

Společnosti OKD bych navrhla tato případná zlepšení:  

 

 Na základě analýzy výsledků z pohovorů bych doporučila u dělnických pozic více 

objasnit náročnost práce, respondenti věděli základní informace, ale mnozí pak 

přeci jen měli jiné očekávání, které plynulo z nabídky práce. Společnost OKD by 

tak u svých pohovorů nemusela mít pouze své personalisty a HR manažery, ale 

pro pohovory např. u dělnických profesí by byla dobrá přítomnost přímého 

nadřízeného, který by daným uchazečům mohl říci své postřehy z praxe, nároky, 

které má ke svým podřízeným a naopak uchazeči by v návaznosti na toto sdělení 

mohli klást otázky, kterými by si upřesnili svou představu o své budoucí práci. 
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 I přes skutečnost, že OKD vybírá THZ ve většině případů z interních zdrojů, tudíž 

své uchazeče z velké části zná a ví, co od nich může očekávat a dělnické pozice 

vybírá hlavně ze ZC, mohla bych doporučit využívání AC, jehož podrobnější popis 

je v teoretické části, pro výběr TH pozic. AC je považováno za jednu 

z nejspolehlivějších metod výběru vhodných pracovníků, zejména pro pozice, 

které vyžadují větší komplexnost znalostí, schopností a povahových rysů 

uchazeče. Tím by si společnost OKD ušetřila čas a mohla tak realizovat pouze 

jedno kolo výběrového řízení, dále by uchazeči již nemuseli absolvovat 

psychologické testy. Jedná se ovšem o metodu časově i finančně velmi 

náročnou. 

 

 S ohledem na současnou situaci na trhu práce a výše uvedené postřehy v úvodu 

kap. 4.2 mi připadá zbytečné navrhovat větší medializaci takto známé a velké 

společnosti jako je OKD. V této souvislosti bych rovněž nedoporučovala 

spolupráci s pracovními agenturami, neboť společnost funguje pro převážnou 

část přijímaných pracovníků přes ZC nebo z interních zdrojů, (vyjma možné 

spolupráce s AC, kde se nejedná o typickou zprostředkovatelskou pracovní 

agenturu). 
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5 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat proces výběru a získávání 

pracovníků ve společnosti OKD a provést strukturované rozhovory se zaměstnanci 

na TH a dělnických pozicích. Po prostudování dané problematiky z odborné 

literatury, materiálů poskytnutých OKD a zhodnocení výsledků strukturovaných 

rozhovorů navrhnout možná doporučení na případné zlepšení při výběru a získávání 

zaměstnanců.  

 

Má bakalářská práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

obsahuje jednotlivé kapitoly o personální práci, vytváření a analýze pracovních míst, 

personálním plánování, získávání a výběru pracovníků a následné adaptaci. 

V teoretické části jsem vysvětlila pomocí odborné literatury jednotlivé základní pojmy 

a zároveň popsala, jak obecně funguje proces výběru a získávání zaměstnanců. 

Pomocí těchto informací a znalostí jsem mohla porovnat teorii se skutečnou praxí. 

 

V praktické části jsem stručně charakterizovala společnost OKD. Její historii, 

organizační strukturu, vztah k zaměstnancům, k životnímu prostředí a zodpovědnosti 

k bezpečnosti práce. Pomocí poskytnuté směrnice č. 04/2012 generálního ředitele 

OKD a konzultací s personalisty společnosti, jsem popsala proces výběru a 

získávání pracovníků v této společnosti pro TH a dělnické pozice. Následně jsem 

zpracovala vhodné otázky pro rozhovor, který byl uskutečněn na SOKD a VOJ Důl 

Karviná s 21 zaměstnanci na TH a dělnických pozicích. 

 

Ve čtvrté kapitole, která se zabývá vyhodnocením celého procesu výběru a 

získávání pracovníků ve společnosti OKD jsem vyhodnotila jednotlivé otázky 

strukturovaného rozhovoru. Celkově společnost OKD působila na respondenty jako 

silná, stabilní a seriózní organizace, která je vyhledávaná a žádoucí. Navrhla jsem 

doporučení ke zlepšení procesu výběru a získávání zaměstnanců a to konkrétně 

využití AC pro některé pozice pracovníků. Dále pak přizvání přímého nadřízeného 

k pohovorům, zejména u dělnických pozic. 
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