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1 ÚVOD 

Problematika řízení lidských zdrojů je beze sporu obsáhlé a v souvislosti s finanční krizí stále 

diskutovanější téma. Veřejná správa je při nejmenším stejně jako soukromá sféra postižena 

dlouholetým podceňováním řízení lidských zdrojů. Ačkoliv mnohé instituce státní správy a 

samosprávy již v tomto ohledu učinily významné kroky, stále je možné nalézt řadu institucí, 

které tuto oblast pojímají čistě jako agendu personální a mzdovou.  

Pracovníci veřejné správy jsou odedávna považováni za hlavní a nejcennější prostředek 

veřejné správy. Představují specifickou skupinu, která se odlišuje od osob zaměstnávaných 

v soukromé sféře, jelikož je jim v rámci kompetencí dána ve větší či menší míře na starost 

správa veřejných financí a značná moc a odpovědnost v oblasti základních práv občanů. 

Současně výkon jejich funkce vyžaduje minimálně stejnou míru loajality, spolehlivosti a 

odpovědnosti, jako je tomu u sféry soukromé. Je možné konstatovat, že kvalita veřejných 

služeb je přímo či nepřímo odkázána na kvalitu lidských zdrojů, což dokazuje i Čechák (2007, 

str. 56), který tvrdí: „obecně lze přijmout názor, že kvalita výkonu veřejné správy je určována, 

a to velmi výrazně, právě „kvalitou“ fyzického nositele tohoto výkonu, tj. lidských zdrojů – 

konec konců správního pracovníka (úředníka).“ Občan se totiž dle jmenovaného autora 

nesetkává v běžném životě s reformami či optimálními správními postupy apod., nýbrž 

s konkrétními jedinci, kteří je uvádějí v život, tedy úředníky veřejné správy. 

Na zvyšování kvality struktury jakékoliv organizace, tedy i jakékoliv instituce veřejné správy, 

se podílejí zejména procesy, jakými jsou mimo jiné získávání a výběr zaměstnanců. 

Cílem této diplomové práce je zjistit současný stav procesu získávání a výběru zaměstnanců 

ve vybrané organizaci, kterou je Magistrát města Ostravy, a na základě teoretických poznatků 

a praktických výstupů následně doporučit možné změny, které by vedly ke zlepšení stávající 

situace. 

Práce je rozdělena celkem do šesti kapitol, první a poslední kapitola představuje úvod a závěr 

práce. Výchozí pro další kapitoly je kapitola druhá, v rámci které jsou předloženy teoretická a 

koncepční východiska získávání a výběru zaměstnanců od řízení lidských zdrojů až po 

poslední fáze výběru zaměstnanců a v neposlední řadě také metody sociologického výzkumu, 

využité při řešení práce. Navazuje bližší charakteristika vybrané organizace a následuje 

samotná analýza procesu získávání a výběru zaměstnanců v dané organizaci. Na základě výše 

uvedených poznatků je hodnocena efektivnost uplatňovaných postupů a podány náměty a 



6 
 

doporučení v oblasti získávání a výběru zaměstnanců Magistrátu města Ostravy s ohledem na 

nutnost akceptovat legislativní stránku dané problematiky. 

Autor diplomové práce se domnívá, že veřejná správa jako celek by se měla snažit získat 

v očích veřejnosti statut perspektivního a vyhledávaného zaměstnavatele, čehož lze mimo jiné 

dosáhnout i díky efektivně nastolenému systému získávání a výběru zaměstnanců, což 

vypovídá o důvodu, proč autor volil výše uvedené téma diplomové práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ 

V následující části diplomové práce se autor zabývá teoretickými východisky v oblasti 

získávání a výběru zaměstnanců, nejsou opomenuty ani základní poznatky z oblasti řízení 

lidských zdrojů, které s tématem beze sporu souvisejí. 

2.1 Metodika diplomové práce 

Pro vypracování této diplomové práce je zapotřebí využít několika různých metod řešení 

daného problému. Při volbě tématu bylo využito metody komparace, v rámci které byly 

srovnávány jednotlivé možnosti témat diplomových prací a následně byly vybrány takové, 

které nejvíce koresponduje se zájmy a potřebami praktického využití ať už ze strany vybrané 

organizace či autora. Obdobně pak bylo postupováno při volbě organizace.  

Teoretická část diplomové práce (teoretická východiska získávání a výběru zaměstnanců) je 

založena na metodách abstrakce, indukce a dedukce, díky nimž jsou z dostupné odborné 

literatury a jiných zdrojů získány potřebné a podstatné informace a vyvozovány závěry, pojící 

se k dané problematice.  

Pro zpracování praktické části diplomové práce autor využívá metody pozorování a 

nestrukturovaného rozhovoru s vybraným představitelem organizace a v neposlední řadě 

sociologický průzkum, jenž bude prováděn pomocí dotazníkového šetření. Tyto metody 

prezentují primární zdroje získávání informací pro uvedenou část diplomové práce. Interní 

dokumentace vybrané organizace poslouží jako zdroj sekundární.  

Všechna takto získaná data a poznatky budou zpracovány pomocí metod analýzy a syntézy ve 

čtvrté, praktické kapitole této práce. 

2.2 Řízení lidských zdrojů  

Jak konstatuje Bláha (2005), bývají lidské zdroje považovány za aktivní, nejpružnější, 

nejdynamičtější a nejpřizpůsobivější faktor. Důvod je zřejmý – právě ony jsou schopny 

mobilizovat ostatní zdroje a také dynamizovat celkové organizační dění. Autor se ztotožňuje s 

pojetím Armstronga (2007), který řízení lidských zdrojů chápe jako strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení nejcennějšího majetku organizace, tedy lidí, kteří v ní pracují a 

kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosahování jejích cílů.  

„Obecným cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna 

prostřednictvím lidí úspěšně plnit své cíle“, jak konstatuje Armstrong (2007, s. 30).  
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Podle téhož autora se řízení lidských zdrojů týká plnění cílů v těchto konkrétních oblastech: 

efektivnost organizace, řízení lidského kapitálu, řízení znalostí, řízení odměňování, 

zaměstnanecké vztahy, uspokojování rozdílných potřeb a v neposlední řadě překlenování 

propasti mezi rétorikou a realitou. 

Obecným úkolem řízení lidských zdrojů je dle Koubka (2007) sloužit tomu, aby byla 

organizace výkonná a její výkon se neustále zvyšoval, podrobněji by se oblast řízení lidských 

zdrojů měla zaměřit na následující úkoly: 

 usilovat o zařazení správného člověka na správné místo, 

 motivovat zaměstnance k přizpůsobování se nestálým požadavkům pracovního místa, 

 optimálně využívat pracovní sily v organizaci především z hlediska využívání fondu 

pracovní doby a pracovních schopností pracovníků, 

 formovat týmy, efektivní styl vedení lidí a zdravé mezilidské vztahy v organizaci, 

 rozvíjet sociální a personální schopnosti a dovednosti pracovníků, rozvíjet jejich pracovní 

kariéru, sociální vlastnosti a ztotožňovat jejich individuální zájmy se zájmy organizace, 

 dodržovat zákony v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv. 

Vodák a Kucharčíková (2011) upozorňují, že lidské zdroje v současné době představují 

nejcennější a nejdražší zdroj, který je zásadní pro perspektivu a konkurenceschopnost 

organizace, je tudíž nezbytné vnímat řízení lidských zdrojů jako záležitost všech manažerů, 

nejen oblast činností personalistů a personálního útvaru  

Koubek (2007, str. 16) se domnívá, že „řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci 

personální práce a dovršuje se tak vývoj personální práce od administrativní činnosti 

k činnosti koncepční, skutečně řídící“, shodné stanovisko zastává i Bohlander a Snell (2012). 

Navazuje rovněž Mateiciuc (2004), který nastiňuje koncepci řízení lidských zdrojů jako posun 

od dřívějšího pojetí tzv. personální práce a personalistiky, přes personální management 

směrem ke koncepčnějšímu chápání lidských zdrojů organizace v nejširších systémových, 

strategických a sociokulturních souvislostech. Řízení lidských zdrojů tak podle výše 

uvedeného autora představuje aktivní a integrovaný systémový a strategický přístup 

managementu k personální optimalizaci organizace. 

2.3 Personální činnosti, strategie, politika a plánování 

Úkoly řízení lidských zdrojů nacházejí dle Koubka (2007) svůj konkrétní výraz v tzv. 

personálních činnostech, které představují výkonnou část personální práce. Mezi nejčastější 

personální činnosti je možné pro představu řadit: vytváření a analýzu pracovního místa, 
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personální plánování, získávání, výběr a přijímání zaměstnanců, hodnocení pracovníků, 

rozmisťování pracovníků a ukončení pracovního poměru, odměňování, vzdělávání, pracovní 

vztahy, péči o pracovníky aj. 

Pro úspěšné řízení lidských zdrojů je více než žádoucí mít zpracovanou personální strategii a 

politiku. Personální strategie se dle Koubka (2007) týká dlouhodobých, obecných a 

komplexně pojatých cílů v oblasti potřeby pracovních sil a zdrojů pokrytí této potřeby. Její 

součástí jsou představy o metodách, kterými by bylo možné těchto cílů dosáhnout. Je možné 

konstatovat, že vlastní tvorba personální strategie by měla jít ruku v ruce s tvorbou 

podnikového strategického plánu. Samotný proces tvorby personální strategie se dle 

d´Ambrosové (2007) skládá z několika kroků, v rámci kterých dochází nejčastěji k těmto 

chybám: nedostatečné zapojení vrcholového managementu, vyvolání dojmu, že personální 

strategie je jednorázovým aktem a v neposlední řadě vytvoření méně pružného systému 

tvorby této strategie. Na základě výše uvedených poznatků je tedy žádoucí mít na zřeteli, že 

kvalitní strategie lidských zdrojů se sama o sobě může stát konkurenční výhodou. 

Termín personální politika pak Koubek (2007) vysvětluje dvojím způsobem: jako systém 

relativně stabilních zásad, jimiž se subjekt personální politiky řídí při rozhodování, dotýkající 

se přímo či nepřímo oblasti práce nebo jako soubor opatření, jimiž se subjekt snaží ovlivňovat 

oblast práce a usměrňovat chování a jednání tak, aby přispívalo k naplnění cílů a záměrů 

organizace. 

„Plánováni lidských zdrojů (personální plánování) stanovuje potřebu lidských zdrojů poža-

dovanou organizací v zájmu dosažení jejích strategických cílů a mělo by být v podstatě 

integrální součástí podnikového plánování“, nabádá Armstrong (2007, str. 304). Dlouhodobé 

strategické personální plánování je, jak definuje sám Koubek (2007), nástrojem strategického 

řízení lidských zdrojů, které je konkrétní aktivitou a úsilím, směřujícím k dosažení cílů 

obsažených v personální strategii. 

„Plánování lidských zdrojů se odehrává v kontextu dané organizace. Míra jeho používání a 

uplatňované přístupy budou úměrné tomu, nakolik bude management organizace uznávat to, 

že úspěch závisí na předpovídání budoucí potřeby pracovníků a na zavádění plánů 

směřujících k uspokojení této potřeby“, tvrdí Armstrong (2007, str. 308). 

Personální plánování tak dle Dědiny (2005) slouží k tomu, aby měla daná organizace 

v přítomnosti i budoucnosti dostatek pracovních sil, a to v potřebném množství, s potřebnými 

znalostmi a dovednostmi, s žádoucími osobnostními rysy, optimálně motivované, flexibilní, 
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optimálně rozmístěné do pracovních míst, vše výše uvedené ve správný čas s přiměřenými 

náklady. 

Aby bylo personální plánování efektivní, je tedy, jak konstatuje Koubek (2007), žádoucí 

dodržovat tyto základní postupy: znát a respektovat strategii organizace, časově sladit cyklus 

plánování činnosti organizace s cyklem personálního plánování a v neposlední řadě pojmout 

personální plánování jako celoorganizační záležitost.  

Systematické plánování lidských zdrojů je pak dle Dvořákové (2007) završeno dílčími plány, 

mezi které jsou zařazeny plán získávání, plán snižování nadbytečných zaměstnanců, plán 

flexibilních forem zaměstnání, plán stabilizace, plán vzdělávání a rozvoje a v neposlední řadě 

plán následnictví. V ideálním případě by měly všechny organizace sestavovat dle Dvořákové 

(2007) plány krátkodobé (taktické a specifické) a plány dlouhodobé (strategické a obecné). 

Přičemž krátkodobé plány vymezují volná pracovní místa v průběhu následujícího roku a 

dlouhodobé si kladou za cíl identifikovat potřeby a rezervy lidských zdrojů na více let 

dopředu. 

D´Ambrosová (2007) rozlišuje dvě základní metody plánování, plánování tvrdé a plánování 

měkké. První skupina je založena na tradičních kvantitativních odhadech, koncentruje se na 

oblasti prognóz, analýz a porovnávání současného a budoucího stavu vč. formulace plánů. Na 

pracovníky je nahlíženo jako na početní stav bez vlivu motivace a podnikové kultury. Druhá 

jmenovaná metoda je založena na motivaci pracovníků a kvalitativních informacích a 

pracovníky vnímá jako nositele určité kvalifikace, tzn. schopností, znalostí, zkušeností a 

určitého chování. 

2.4 Vytváření a analýza pracovních míst 

Vytváření a analýzu pracovního místa lze chápat jako klíčovou personální činnost. Jak nastínil 

Koubek (2011), každé rozhodnutí týkající se zaměstnávání lidí, je nutné pečlivě zvažovat a 

pozornost pak věnovat zejména tomu, aby plnění pracovních úkolů organizace bylo 

zabezpečeno přiměřeným počtem pracovníků s přiměřenými pracovními schopnostmi. 

Nedostatečné množství zaměstnanců může vést k přetížení zaměstnanců, neschopnosti plnit 

pracovní úkoly co do množství i co do kvality, jsou vystavováni stresu a nemají dostatek času 

pro vytváření pracovních postupů a v neposlední řadě se u nich vytváří negativní vztah 

k organizaci. Má-li naopak organizace více zaměstnanců, než objektivně potřebuje, může být 

následkem např. nevyužití zaměstnanců, plýtvání mzdovými prostředky, pocit nedostatku 
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příležitostí ke svému personálnímu rozvoji a kariéře.  Vytváření a analýza pracovních míst je 

tak systematickým procesem.  

„Pracovními úkoly a s nimi spojenou odpovědností, vztahy, požadovanou kvalifikací i 

podmínkami, v nichž práce probíhá, je pracovní místo definováno jako nejmenší jednotka 

v organizační struktuře obsazená jedním pracovníkem“, konstatuje Dvořáková (2007, str. 

101). 

Různé podmínky dle Dvořákové (2007) vedou i k různým přístupům k vytváření pracovních 

úkolů a pracovních míst, rozlišuje přístup klasický mechanický a moderní motivační. 

 Mechanický přístup je založen na hluboké dělbě práce a úzké specializaci zaměstnanců, 

jak konstatuje Šikýř (2012), který také upozorňuje, že aby jej bylo možné úspěšně 

uplatňovat, vyžaduje tento přístup stabilní podmínky, velkou opakovanost práce, relativně 

velký objem práce, stálý počet zaměstnanců, dokonalou organizaci práce, přesně 

stanovené pracovní postupy a mnohé další. Z tohoto výčtu pak plynou i související 

nedostatky tohoto přístupu jakými jsou jednostranná monotónní zátěž, nižší spokojenost a 

motivace zaměstnanců, omezené využívání schopností zaměstnanců aj.  

 Snaha eliminovat podstatné nedostatky tohoto přístupu směřuje dle výše uvedeného autora 

k uplatňování motivačního přístupu k vytváření pracovních míst. Ten vychází 

z předpokladu, že nejlepším podnětem pro zaměstnance je motivující práce. Zásadami pro 

vytváření takto motivujících pracovních míst jsou komplexnost, rozmanitost, významnost, 

autonomie práce a v neposlední řadě zpětná vazba, kterých lze dosáhnout pomocí rotace, 

rozšiřování a obohacování práce. 

Efektivně fungující organizace si zvláště v dnešní době nemůže dovolit přepych v plýtvání 

pracovní silou a její kapacitou. Vedení si nemůže dovolit udržovat bezúčelná tabulková místa. 

Produktivní pracovní místa tak dle d´Ambrosové (2007) umocňují pouze produktivní 

zaměstnanci, kteří jsou schopni vysokého pracovního výkonu. 

2.4.1 Vytváření pracovních míst 

Vytváření pracovních míst představuje dle Koubka (2011) proces přidělování, spojování a 

strukturování povinností a odpovědností takovým způsobem, aby je mohl efektivně vykonávat 

pracovník s určitými pracovními schopnostmi. Krom toho je žádoucí vytváření podmínek pro 

efektivní vykonávání těchto povinností a odpovědností a současně zařazování pracovních míst 

do kontextu ostatních pracovních míst a úkolů organizace.  
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Proces vytváření pracovních míst mívá podle Koubka (2011) obvykle následující podobu:  

 stanovení výrobních cílů nebo cílů činnosti firmy, 

 rozložení těchto cílů do jednotlivých pracovních úkolů, 

 stanovení potřebného rozsahu jednotlivých pracovních úkolů, 

 rozbor technických a organizačních podmínek, 

 stanovení standardního postupu při plnění jednotlivých pracovních úkolů s ohledem na 

zmiňované technické a organizační podmínky, 

 stanovení náročnosti a požadavků jednotlivých pracovních úkolů na schopnosti 

pracovníka, 

 stanovení standardní časové náročnosti jednotlivých pracovních úkolů zadaných 

technických a organizačních podmínek, 

 porovnání náročnosti pracovních úkolů s kapacitou a dalšími charakteristikami 

pracovníků, kteří by je měli vykonávat, 

 s ohledem na požadovaný rozsah pracovních úkolů stanovit potřebné množství každého 

typu pracovního místa (zaměstnání).  

2.4.2 Analýza pracovních míst 

Analýza pracovních místa představuje proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a 

analyzování informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, 

podmínkách, za nichž se práce vykonává aj. 

Podle Koubka (2007, str. 40) je „cílem analýzy je zpracování všech těchto informací v podobě 

tzv. popisu pracovního místa. Popis pracovního místa je pak podkladem pro odvození 

požadavků, které pracovní místo na pracovníka klade, tedy zpracování specifikace pracovního 

místa.“ 

Koubek (2007) poukazuje na fakt, že úspěšnost výše jmenované analýzy závisí v prvé řadě na 

kvalitě informací o pracovních místech, rozhodující je tedy zdroj informací – nejčastěji jím 

bývá držitel pracovního místa, jelikož má nejpodrobnější a nejpřesnější znalosti o vykonávané 

práci. Dále jím může být bezprostřední nadřízený, specialista pro analýzu pracovních míst, 

spolupracovníci, podřízení, další odborníci v dané oblasti a v neposlední řadě existující 

písemné materiály. Bláha (2005) také doporučuje využít jako užitečný výchozí bod 

organizační schéma, které poukazuje na vazby mezi organizačními úrovněmi a funkcemi 

v organizaci. 
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Následuje zpracování popisu pracovního místa a specifikace pracovního místa. Samotný popis 

pracovního místa je pak dle Vajnera (2007) základním kamenem personálního řízení a pro 

definování ideálního profilu kandidáta zcela nezbytný. Bez popisu a specifikace pracovního 

místa totiž nelze dle Koubka (2011) nejen efektivně získat a vybírat pracovníky, ale ani 

spravedlivě hodnotit jejich pracovní výkon, odměňovat je a rozmísťovat a stejně tak správně 

analyzovat potřeby vzdělávání a rozvoje. 

2.4.3 Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 

Dvořáková (2007) a Koubek (2011) se shodují, že při vytváření pracovních úkolů a 

pracovních míst je rozhodující určit obsah práce, tj. stupeň specializace daného pracovníka. 

Optimální stupeň specializace pracovního místa i pracovníka je ovlivněn na jedné straně 

charakteristikou organizace (jejími cíli, produkcí, technikou a technologií, organizační 

strukturou aj.), a na druhé straně charakteristikou pracovníka (tj. jeho znalostmi, dovednostmi, 

osobností, kapacitou, potřebami aj.). 

V rámci vytváření pracovních úkolů a míst jsou uplatňovány různé přístupy, jsou jimi přístup 

mechanistický, motivační přístup, biologický (tzv. ergonomický) a percepční. Nejlepším 

přístupem je dle Srpové a Řehoře (2010) racionální kombinace těchto přístupů, která bere 

v úvahu všechny souvislosti a jejím cílem je soulad mezi zájmy firmy a zájmy pracovníků, 

s čímž se autor zcela ztotožňuje. V současné době je dle Dvořákové (2007) používán buď 

klasický mechanický přístup, nebo moderní motivační přístup, který zahrnuje např. rotaci 

pracovních úkolů a pracovních míst, rozšiřování a obohacování pracovních úkolů či vytváření 

pracovních míst v autonomních skupinách. Tento princip uplatňuje zásady komplexnosti, 

rozmanitosti, významnosti pracovního úkolu, autonomie a zpětné vazby. 

Při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst bychom měli dle Koubka (2007) zajistit, 

aby pracovní úkoly efektivně přispívaly k dosažení cílů organizace, přinášely uspokojení a 

motivaci pracovníkům a neměly vliv na jejich zdraví, dále byly v souladu s jejich kvalifikací a 

dalšími schopnostmi a v neposlední řadě rovněž se zákony a dalšími předpisy. 

Celý proces vytváření pracovních úkolů a pracovních míst dělí Koubek (2007) do 4 níže 

uvedených fází: 

1. specifikace jednotlivých úkolů, 

2. specifikace metod provádění každého prováděného úkolu, 

3. kombinace jednotlivých úkolů a jejich přiřazování konkrétním pracovním místům, 

4. stanovení vztahu pracovního místa k jiným pracovním místům, 
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přičemž první a třetí fáze determinují obsah práce a povinnosti pracovního místa, třetí fáze 

poukazuje, jak se má daná práce vykonávat a poslední fáze determinuje odpovědnost 

pracovního místa. 

2.5 Získávání pracovníků  

Dle Armstronga (2007, str. 342) je „obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo 

být získat s vynaložením minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu pracovníků, 

které jsou žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů.“ 

V poslední době jsou aplikovány dva přístupy k zaměstnávání lidí, Šikýř (2012) rozlišuje 

přístupy tradiční, kdy jsou k plnění úkolů organizace využíváni především zaměstnanci 

v pracovním poměru na dobu neurčitou. Zaměstnavatelé a organizace však potřebují stále 

rychleji reagovat na změny podmínek hospodaření a podnikání, což přináší nutnost 

pružnějšího přístupu, který nabízejí právě moderní přístupy. Zásadní změnou je zde 

požadavek flexibilní organizace, která formuluje skupinu kmenových a okrajových 

zaměstnanců. Využíváno je flexibilnějších pracovních režimů, jakými jsou např. kratší 

pracovní doba nebo její pružnější rozvržení, sdílení pracovního místa, distanční práce, 

dočasně přidělení zaměstnanci prostřednictvím pracovních agentur či jiných zaměstnavatelů 

aj. 

Odezvu potenciálních uchazečů na nabídku práce ovlivňuje celá řada faktorů. Koubek (2011) 

uvádí formu, obsah, hodnotu nabídky zaměstnání, charakteristiku pracovního místa 

organizace mezi ty, které může organizace ovlivnit. Právě tyto pak nejvíce působí na 

individuální rozhodování potenciálního uchazeče, zda na nabídku zaměstnání reagovat. 

Naopak vnější faktory, jimiž jsou demografické, ekonomické, sociální, teologické aj. ovlivnit 

nelze, organizace by je ovšem měla brát na vědomí. 

2.5.1 Vnitřní a vnější zdroje pracovníků 

Organizace má na výběr ze dvou zdrojů pro získávání pracovní síly, samozřejmě je možné 

čerpat jak ze zdrojů vnějších, tak rovněž vnitřních zdrojů organizace. 

Vnitřní zdroje pracovních sil představují podle Koubka (2007): 

 pracovní síly uspořené v důsledku technického rozvoje, 

 pracovní síly uvolňované v souvislosti s organizačními změnami, 

 pracovníci, kteří chtějí a mohou vykonávat náročnější práci než na dosavadním 

pracovním místě, 
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 pracovníci, kteří mají zájem o uvolňované či nově vytvořené pracovní místo. 

Vnější zdroje jsou dle Koubka pak: 

 volné pracovní síly na trhu práce, 

 absolventi škol a jiných institucí připravujících mládež na povolání, 

 zaměstnanci jiných organizací, kteří chtějí změnit zaměstnavatele. 

Doplňkovými vnějšími zdroji mohou dále být ženy v domácnosti, důchodci, studenti či 

pracovní zdroje ze zahraničí. 

Získávání pracovníků z vnitřních zdrojů představuje dle Koubka (2011) mnohé výhody. 

Zaměstnavatel uchazeče zná a může tak snadněji posoudit, zda je vhodným kandidátem na 

nové pracovní místo. Pracovník se již nemusí adaptovat na práci a prostředí a nemusí mu být 

věnována zvýšená péče v oblasti zapracování. A v neposlední řadě celková orientace 

organizace na vnitřní zdroje zvyšuje pracovní morálku a motivuje pracovníky organizace. Na 

druhou stranu je nutné počítat i s tím, že může být nedostatek kandidátů, náklady na 

rekvalifikaci, také může být volba pracovníka neobjektivní nebo může vzniknout rivalita vůči 

méně úspěšným pracovníkům, kteří příležitost nedostali. 

Oproti tomu i pracovníci z vnějších zdrojů mohou organizaci velice prospět, např. přinášejí 

nové pohledy, inovace a přístupy a snaží se o pozitivní image, organizace může vybírat ze 

širšího okruhu uchazečů. Nevýhodami v rámci vnějších zdrojů mohou být samozřejmě vyšší 

náklady, demotivace kmenových pracovníků, nesoulad s firemní kulturou či zvýšené riziko, 

že se pracovník neosvědčí. 

Bláha (2005) rozšířil tyto dělení ještě o třetí o kombinovanou formu získávání zaměstnanců, 

která jak sám název napovídá, využívá postupy a principy vnitřního i vnějšího typu. S touto 

formou se můžeme setkat ve třech případech. V rámci prvního organizace nejprve počítá 

s vnitřními zdroji, a pokud zjistí, že žádný z uchazečů nevyhovuje, pokračuje zdroji vnějšími. 

Druhá forma popisuje opačnou situaci, kdy nakonec organizace usoudí, že některý ze 

stávajících zaměstnanců vyhovuje lépe požadavkům na volné pracovní místo. Třetí forma 

využívá obou zdrojů současně a nabízí stejné možnosti pro všechny uchazeče výběrového 

řízení. 
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2.5.2 Postup při získávání pracovníků 

Existuje metodologicky zpracovaný postup, který se radí v rámci získávání pracovníků 

dodržovat, sestává dle Koubka (2011) z následujících fází: 

První fází je bezesporu identifikace potřeby získávání pracovníků, kdy se může jednat jak o 

obsazení uvolněného pracovního místa, tak o vytvoření nového. Potřeby získávání pracovníků 

je nutné rozpoznat s dostatečným časovým předstihem, abychom předešli ztrátám, které by 

mohly po dobu jeho neobsazenosti organizaci vzniknout. 

Následovat by měl vždy popis a specifikace obsazovaného pracovního místa, na který jsou 

bezpodmínečně vázány efektivní získávání a výběr zaměstnanců. Neméně zásadní je i zvážení 

alternativ, čímž je myšlen rozbor jakýchkoliv jiných alternativ na obsazení volného 

pracovního místa, jimiž mohou být např. pokrytí práce formou dočasného pracovního 

poměru, částečného úvazku či prostřednictvím subdodavatele. 

Poté je na řadě výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých jsou 

zakládány získávání a výběr pracovníků. Dle Bláhy (2005) existují dva nejvyužívanější 

modely specifikace pracovního místa, a to Rodgerův sedmibodový model, který kategorizuje 

osobní charakteristiky požadované po uchazečích do sedmi skupin – fyzické vlastnosti, 

vědomosti a dovednosti, všeobecná inteligence, zvláštní schopnosti, zájmy, dispozice a 

okolnosti. Druhým modelem je Munroův a Fraserův model, který je založen na pěti 

charakteristikách, mezi které řadí vliv na ostatní, kvalifikaci, vrozené schopnosti, motivaci a 

v neposlední řadě emoční vybavení uchazeče.   

Nemělo by se opomenout na roztřídění požadavků na pracovníka na nezbytné, žádoucí a 

vítané a okrajové. Je nutné mít na zřeteli, že právě tento krok ovlivňuje samotné získávání 

pracovníků, jelikož obsah této informace zásadním způsobem ovlivňuje odezvy na danou 

nabídku zaměstnání. 

Taktéž identifikace potenciálních zdrojů uchazečů je nezanedbatelnou fází procesu získávání 

zaměstnanců, v rámci které je rozhodováno, zda organizace využije svých vnitřních zdrojů 

nebo se pro obsazení volného pracovního místa rozhodne pro zdroje vnější. 

Posléze by měla být zvolena vhodná metoda získávání pracovníků, která je závislá na 

předchozím bodě, tj. zda byly zvoleny zdroje vnitřní či vnější, závisí na velikosti organizace, 

situaci na trhu práce apod. 

Opomenout by se nemělo na volbu dokumentů a informací požadovaných od uchazečů o 

zaměstnání.  Nejčastěji požadovanými dokumenty jsou v této souvislosti doklady o vzdělání a 
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praxi, vyplněný speciální dotazník organizace, životopis, mnohdy také reference 

z předchozích zaměstnání, výpis z rejstříku trestů, lékařské vyšetření či průvodní dopis.  

Poté již následuje formulace samotné nabídky zaměstnání, při níž je důležitý nejen její obsah, 

ale i forma nabídky a její umístění, přičemž se zpravidla doporučuje uveřejňovat nabídku více 

způsoby.  

Pokračuje se zpravidla shromažďováním dokumentů a informací od uchazečů, následují 

případná jednání s uchazeči a získávání doplňujících informací.  

Navazuje předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací, jehož 

výsledkem je rozřazení uchazečů na velmi vhodné, vhodné a nevhodné či jen do dvou skupin 

na vhodné a nevhodné. V praxi se jedná o srovnání způsobilosti uchazeče, která z přiložených 

dokumentů plyne, s požadavky pracovního místa. Neporovnáváme tedy uchazeče mezi sebou. 

Vše završuje zpracování seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým 

procedurám.  

2.5.3 Metody získávání pracovníků 

Organizace by měla při volbě metod získávání pracovníků pamatovat na otázku povahy 

obsazovaného pracovního místa, nákladů jednotlivých metod a celou řadu dalších okolností, 

jako např. fakt, zda se organizace rozhodne soustředit na přijímání pracovníků s menším 

počtem dovedností a následně bude investovat do jejich vyškolení a vzdělání, nebo na 

pracovníky s většími zkušenostmi a dovednostmi, kteří ale představují větší pořizovací 

náklady, konstatuje Aswathappa (2008). 

Obecně je doporučováno zvolit metod více. 

Mezi nejpoužívanější jsou řazeny dle Koubka (2011) následující:  

V případě, kdy se uchazeči nabízejí sami, můžeme většinou konstatovat dobrou pověst 

organizace či prestižní nebo dobře placené místo. Jedná se o pasivní metodu, jejíž výhodou je 

bezesporu eliminace nákladů na inzerci, nevýhodou pak fakt, že žádosti uchazečů bývají 

rozptýleny v čase, při výběru tak většinou nelze použít porovnání schopností a kvalit většího 

množství uchazečů. Tímto se tedy zvyšuje pravděpodobnost, že bude přijat ne zcela vhodný 

kandidát na nabízenou pozici. Další nevýhodou je v této souvislosti fakt, že organizace musí 

na každou takovou nabídku reagovat a to i v případech, kterých je většina, kdy uchazeči 

nesplňují požadavky, přičemž organizace musí formulovat odmítnutí takovým způsobem, aby 
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nepoškodila svou pověst. K této variantě se většinou uchazeči přiklánějí v období výrazně 

vyšší nezaměstnanosti. 

Další metodou je doporučení současného pracovníka organizace, která opět nabízí nižší 

náklady na získávání pracovníků a většinou jsou uchazeči vhodní jak po stránce odborné, tak 

svými osobnostními charakteristikami. Nutné je však informovat zaměstnance organizace 

s dostatečným časovým předstihem o volném pracovním místu a jeho povaze. Nevýhodou je 

však opět omezená možnost výběru z většího počtu uchazečů. Většinou jsou takto obsazovány 

odpovědnější pracovní funkce, kdy nadřízený doporučuje podřízeného k povýšení. V této 

souvislosti je možné uplatnit také jakési stimulační nástroje v podobě odměnění pracovníka, 

který doporučí úspěšného uchazeče apod. 

Přímé oslovení vyhlédnutého jedince vyžaduje, aby vedoucí pracovníci důkladně 

monitorovali kvalifikované pracovní síly v daném oboru. Výhodou je bezesporu vhodnost 

uchazeče jak po stránce odborné, tak z hlediska osobnostního profilu. Na jedné straně jsou 

náklady v tomto případě minimální, není však výjimkou, že oslovený pracovník si v tu chvíli 

uvědomí svou cenu a začne o ní a pracovních podmínkách licitovat. Přímé oslovení je často 

závěrečnou fází jiné z metod, jako např. doporučení současného pracovníka organizace či 

spolupráce se vzdělávacími institucemi. 

Vývěsky v organizaci nebo mimo ni jsou relativně nenáročnou a levnou metodou, přičemž 

výhoda spočívá v možnosti vyčerpávajícího výčtu informací k pracovnímu místu. Na druhou 

stranu je oslovováno jen minimální množství uchazečů, většinou z nejbližšího okolí. 

Nedoporučuje se tedy tuto metodu volit v případě získávání kvalifikovaných odborníků. 

Poněkud aktivnější metodou je vkládání letáků do poštovních schránek. Výhodou je 

samozřejmě oslovení více méně všech potenciálních uchazečů na daném území, nevýhodou 

zvýšené náklady a fakt, že se tato metoda využívá vesměs pro získávání pracovníků pro méně 

kvalifikované pracovní pozice, přičemž efektivnost této metody do značné míry souvisí 

s množstvím vložených letáků. V praxi se většinou tato metoda využívá v případě, kdy chce 

zaměstnavatel oslovit nabídkou práce studenty či absolventy. V zahraničí se tato metoda 

využívá relativně často. 

Výhodou inzerce ve sdělovacích prostředcích je dozajista oslovení většího množství 

potenciálních uchazečů o zaměstnání než při jiných metodách, nevýhodou pak cena inzerce, 

která může ovlivnit kvalitu inzerátu a tím jeho efektivnost. Inzerci lze zaměřit na určitý region 
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či celorepublikově, záleží na tom, jak obtížné je nalézt pracovníka pro výkon dané funkce. 

Touto metodou lze oslovit relativně snadno i případné uchazeče v zahraničí. 

Spolupráce organizace se vzdělávacími institucemi je výhodná v tom smyslu, že vzdělávací 

instituce většinou sama dělá předvýběr, doporučuje vhodného uchazeče a mnohdy je možné 

jej důkladněji poznat a prověřit než u jiné z metod. Nevýhodou je sezónnost nástupu 

absolventů, v tu chvíli není organizace schopna operativně reagovat a musí své potřeby 

přizpůsobit či vyčkat na obsazení pracovního místa absolventem školy. Mimo jiné se ve 

většině případů jedná o pracovní sílu bez pracovních zkušení, je třeba jí tedy věnovat 

zvýšenou pozornost při adaptaci a zácviku. 

Spolupráce s odbory a využívání jejich informačního systému je metodou, která buduje lepší 

vztahy mezi obory a organizací a teoreticky zajišťuje vhodnou kvalifikaci a dovednosti 

uchazeče. Nelze jí však získat pracovníky na všechny pozici, zpravidla se této spolupráce 

využívá pro obsazování dělnických povolání. 

Spolupráce s úřady práce nabízí bezplatnou metodu získávání zaměstnanců, úřady práce 

mnohdy udělají i předvýběr, ve vymezených případech poskytnout příspěvek na zaměstnání 

daného jedince. Na druhé straně nejsou ani touto cestou osloveni všichni uchazeči o 

zaměstnání a nevýhodou může být i nižší kvalifikace z řad registrovaných na Úřadu práce. 

Další alternativou je spolupráce se sdružením odborníků, vědeckými institucemi s možností 

využití jejich informačních systémů. Tato metody není příliš využívaná. Důvod může být 

následující – získávání zaměstnanců je relativně obtížné, jelikož odborníci v dané oblasti 

bývají často zaměstnáni a je tedy nutné absolvovat jakési „námluvy“, kdy nový zaměstnavatel 

nabízí výhodnější podmínky, vyšší platové ohodnocení, zajímavější náplň práce a ve skrze se 

snaží trumfnout dosavadního zaměstnavatele. Oproti tomu má však tato metoda i 

nezanedbatelnou výhodu v podobě ušetřených nákladů, spolehnout se můžeme také na 

vstřícnost a ochotu spolupráce ze strany uvedených institucí a zaměstnavatel si může být jist, 

že jsou mu nabízeni opravdoví odborníci v dané branži.  

Krom spolupráce se sdružením odborníků, vědeckými institucemi s možností využití jejich 

informačních systémů je možná i spolupráce s personálními agenturami. Jedná se zpravidla o 

velmi drahý způsob získávání zaměstnanců, na druhou stranu agentura většinou disponuje i 

svou databází uchazečů, mívá větší znalosti trhu práce, někdy provádí nejen předvýběr, ale i 

samotný výběr vhodných pracovníků. Konečné rozhodnutí by však mělo být vždy na 

organizaci. 
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V neposlední řadě lze využít internet, který v dnešní době představuje operativní, levnou, 

moderní a pravděpodobně nejvyužívanější metodu získávání pracovníků. Mezi pozitiva této 

metody dále patří možnost širšího popisu pracovního místa a připojení poptávaných formulářů 

a dokumentů. Je ovšem nutné brát na zřetel i nevýhodu v podobě přehlcení větším množstvím 

nabídek, které neodpovídají požadavkům na volné pracovní místo. 

Je nutné zdůraznit, že většina organizací se neopírá pouze o jednu metodu získávání 

pracovníků, ale používá více možností. 

2.5.4 Pravidla získávání pracovníků 

Ačkoliv mohou být v každé organizaci uplatňovány rozdílná pravidla pro získávání 

pracovníků, obecně vzato se doporučuje dodržovat dle Koubka (2007) následující pravidla: 

 Organizace by v prvé řadě měla o všech volných místech nejprve informovat své kmenové 

zaměstnance a až následně, kdy není možné využít vlastních zdrojů, inzerovat volnou 

pracovní pozici mimo organizaci. 

 V případě oslovení vnějších zdrojů by organizace měla vystupovat vždy neanonymně. 

 Organizace by měla zabezpečit, aby byl každý uchazeč o zaměstnání řádně informován o 

základních charakteristikách volného pracovního místa, požadavcích na pracovní 

schopnosti daného pracovníka a v neposlední řadě o základních pracovních podmínkách, 

pojících se k tomuto pracovnímu místu. 

 Zároveň by se organizace měla postarat o to, aby byl každý uchazeč průběžně informován 

či mohl být na požádání kdykoliv informován o tom, jaká je jeho situace, pokud jde o 

možnosti získání daného pracovního místa. 

 Organizace by se měla snažit získat možné uchazeče jen na základě jejich schopnosti 

vykonávat požadovanou práci. 

 Organizace by za žádných okolností neměla v rámci inzerování volného pracovního místa 

vědomě klamat nebo přehánět či slibovat to, co nemůže či nechce splnit. 

 Organizace by neměla diskriminovat potenciální uchazeče na základě jejich pohlaví, věku, 

barvy pleti, náboženství, politických názorů aj. 

2.6 Výběr pracovníků  

Zásadním úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání, 

shromážděných v rámci procesu získávání pracovníků, bude pravděpodobně nejlépe 

vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného pracovního místa, ale který zapadne do 

pracovního kolektivu a bude přispívat ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti. V 
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úvahu tedy musíme brát nejen odborné, ale i osobnostní charakteristiky jedince. Jelikož se 

v procesu výběru posuzuje způsobilost daného jedince, je nutné stanovit jasná kritéria, 

kterých bude v rámci výběru užito. Je tedy nezbytné stanovit výběr kritérií posuzování a 

výběr metod tohoto posuzování, jak správně upozorňuje a nabádá Koubek (2007). 

2.6.1 Posuzování vhodnosti uchazečů a kritéria výběru 

Jak je zmíněno výše, smyslem výběru je nalézt nejvhodnějšího uchazeče. Nejpalčivějším 

problémem se tak stává právě posouzení míry vhodnosti každého z uchazečů pro dané 

pracovní místo. Smyslem je tedy dle Koubka (2007) srovnání popisu a specifikace pracovního 

místa, požadavků na osobnostní charakteristiky pracovního místa se zjištěnými a 

deklarovanými charakteristikami daného uchazeče. Koubek (2007) dále upozorňuje na 

nutnost vyřešit následující body před samotným výběrem:  

 stanovit požadavky obsazovaného pracovního místa na odbornou způsobilost pracovníka, 

 stanovit, na základě čeho se tato odbornost bude posuzovat, 

 stanovit kritéria úspěšnosti práce na obsazovaném pracovním místě, 

 stanovit faktory, které se použijí k předvídání úspěšného výkonu práce, 

 stanovit týmová, útvarová, a celoorganizační kritéria žádoucích rysů osobnosti 

pracovníka, 

 stanovit faktory a metody, které budou použity k zjišťování a předvídání charakteristik 

osobnosti požadovaných týmem, útvarem a organizací, 

 vyřešit problém získání objektivních, dostatečně podrobných, věrohodných a účelu 

přiměřených informací, které zodpoví 3 zásadní dotazy, a to: 

Může uchazeč vykonávat příslušnou práci? 

Chce uchazeč vykonávat příslušnou práci? 

Zapadne do pracovního týmu a organizace? 

Zásadní je kladná odpověď na první dva dotazy, v opačném případě je uchazeč v zásadě 

nepřijatelný. 

Autor souhlasí s Koubkem (2007), že sebelepší stanovení kritérií hodnocení či metod výběru 

však ve své podstatě ještě nemusí znamenat úspěšný výběr, Ten závisí v prvé řadě na kvalitě 

informací o uchazečích. 
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Zpravidla bývá zvykem vybírat uchazeče dle toho, do jaké míry plní požadavky 

obsazovaného pracovního místa. Možností je ovšem více -  v současné době jsou aplikovány 

3 druhy kritérií výběru pracovníků, která charakterizuje Koubek (2007): 

 celoorganizační kritéria, která nebývají uváděna přímo v nabídce zaměstnání, ale existuje 

jejich písemný výčet a je k nim v rámci výběru přihlíženo, 

 útvarová neboli týmová kritéria, která určují vlastnosti, jež by měl jedinec, pracující 

v konkrétním týmu, disponovat, aby snáze zapadl do pracovního kolektivu, 

 kritéria pracovního místa, která korespondují se specifikací pracovního místa. 

2.6.2 Fáze výběru 

V rámci procesu výběru zaměstnanců rozlišuje Koubek (2007) dvě fáze, a to: 

 předběžná, 

 vyhodnocovací. 

V rámci první jmenované fáze je zpracován popis pracovního místa, jeho specifikace a 

konkretizují se požadavky, zmiňované v rámci specifikace pracovního místa. S určitým 

časovým odstupem pak následuje vyhodnocovací fáze, v rámci které jsou zkoumány 

dotazníky a jiné dokument, realizovány předběžné rozhovory, probíhá případné testování 

uchazečů, výběrové rozhovory, zkoumání referencí, lékařská vyšetření aj. Následuje zpravidla 

rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče a jeho informování. 

Na rozdíl od fáze předběžné, není nutné v rámci fáze vyhodnocovací nutně absolvovat 

všechny výše popsané kroky, záleží na konkrétním pracovním místě. 

2.6.3 Metody výběru a jejich použití 

Mezi nejpoužívanější metody výběru zaměstnanců patří dle Koubka (2007) a Bláhy (2005) 

např. dotazník, zkoumání životopisu, testy pracovní způsobilosti, assessment centre, výběrový 

rozhovor, zkoumání referencí, lékařské vyšetření či přijetí pracovníka na zkušební dobu, 

ukázka práce, přičemž by se autor rád vybranými metodami zabýval podrobněji. 

Dotazník 

Dotazník je dle Koubka (2007) vyplňován v dnešní době ve všech větších organizacích. 

Zpravidla je používáno více variant dotazníků v rámci jedné organizace pro různé kategorie 

pracovních míst. Jedná-li se o formu a obsah dotazníku, setkáváme se s dvěma formami, a to 

dotazníkem jednoduchým, který po uchazeči vyžaduje pouze holá fakta a dotazníkem 

otevřeným, který naskýtá možnost některé skutečnosti vypsat podrobněji. Tento druhý typ 
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dotazníku je obvyklý u obsazování manažerských či specializovaných míst. Výhodou je jistě 

úspora času, možnost rychlého a snadného srovnání uchazečů. Dotazník se zpravidla zakládá 

do osobního spisu zaměstnance. 

Zkoumání životopisu 

Zkoumání životopisu je dle Koubka (2007) oblíbenou a univerzální metodou výběru 

pracovníků, zpravidla se používá v kombinaci s jinou metodou. Kocianová (2010) a 

Dvořáková (2007) konstatují, že při zkoumání životopisu lze mimo jiné vysledovat 

následující: 

 jak často měnil uchazeč vzdělávací instituce a zaměstnavatele, 

 zda lze vysledovat ve změnách kontinuitu a cílevědomost, 

 zda ukončil uchazeč zahájené studium, 

 jak dlouho trvaly jednotlivé pracovní poměry, 

 jaké důvody vedly ke změnám v různých funkcích, 

 zda se odpovědnost a pravomoci v pracovních činnostech uchazeče zužovaly či 

rozšiřovaly aj. 

Odborníci v oblasti personalistiky a náboru pracovníků vyvinuli několik typů životopisů, 

které se liší vzhledem, důrazem na profesní či osobní kvality apod., může se jednat např. o typ 

chronologický, funkční a kombinovaný životopis.  Na existenci dalšího dělení upozorňuje 

Koubek (2007), který nabízí 3 typy životopisů: volný, strukturovaný a polostrukturovaný. 

 První typ, tedy volný, je v zásadě chronologickým popisem života uchazeče. Jeho 

nevýhodou je, že není možné bezprostředně porovnávat jednotlivé uchazeče mezi sebou, 

nejprve je nutné požadované informace z životopisu vyseparovat. Na druhou stranu je 

díky tomuto typu životopisu možno posoudit formulační schopnosti uchazeče, případně 

určitá data vyčíst i o jeho osobnosti.  

 Polostrukturovaný životopis je formou, která se pokouší zachovat výhody volného 

životopisu a současně usnadnit získání porovnatelných informací.  

 Poslední typ životopisu, tedy strukturovaný, je jakousi formou životopisného dotazníku, 

který se v dnešní době využívá zřejmě nejčastěji.  

Testy pracovní způsobilosti 

Testy pracovní způsobilosti se dle Armstronga (2007) používají za účelem zabezpečení 

validnějších a spolehlivějších informací o úrovni inteligence, charakteristikách osobnosti, 
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schopnostech, vlohách a získaných znalostech a dovednostech, než jaké lze získat z rozhovo-

ru.  Je důležité mít na paměti Armstrongovo tvrzení (2007) o nutnosti vybrat takové testy, 

které splňují čtyři kritéria  - citlivosti, standardizace, spolehlivosti a validity. 

Nejčastěji jsou v praxi používány testy osobnosti, inteligence, znalostí a dovedností aj. 

Výhodou je, že nejsou subjektivní jako jiné výběrové metody, na druhou stranu nemohou 

zachytit momentální rozpoložení uchazeče a jsou doporučovány jako doplňková metoda ve 

spojení s jinými metodami výběru. Krom výběru pracovníků je dle Kociánové (2010) 

testování využíváno zejména v oblasti a řízení kariéry pracovníků. 

Mezi okrajové formy testů jsou řazeny mnohdy i grafologie, testy integrity, polygraf nebo 

také drogové testy. Autor se domnívá, že u nás rozšířeny, snad krom grafologie, příliš nejsou. 

Metoda assessment centre 

Výběrový assessment centre (dále jen AC) je zpravidla jednodenním, případně vícedenním 

programem diagnostikujícím pracovní způsobilost. Jedná se o soubor metod, umožňující 

posouzení skupiny uchazečů podle stanovených kritérií skupinou hodnotitelů. Osoby, 

zúčastněné v procesu AC mají předem jasně stanovené role: moderátor, manažer, kandidát a 

hodnotitel. Moderátor AC je dle Kociánové (2010) zpravidla odborníkem, který se podílí na 

přípravě, samotné koordinaci průběhu AC, dále zadává účastníkům jednotlivé aktivity a 

v neposlední řadě je jeho úkolem komunikace s účastníky a koordinace hodnotitelů. 

Podle Kociánové (2010) je možné se v praxi setkat s více kritérii, ale osvědčuje se spíše 

využití menšího počtu, maximálně do deseti kritérií, kterými mohou být práce v týmu, 

argumentace, vyjednávání v krizových situacích, prezentace informací, gramatika, 

vyjadřování v češtině, komunikace v cizím jazyce, práce na počítači aj. AC se nevyužívá čistě 

jen jako metoda výběru zaměstnanců, ale často i k hodnocení pracovního výkonu, hodnocení 

a rozvíjení manažerského potenciálu či zjišťování potřeb vzdělávání.  

AC mohou mít dle Kociánové (2010) různou podobu, zpravidla je využívána indoorová 

forma. Alternativou je individuální AC, tj. s jedním účastníkem, kdy je např. simulován 

pracovní den. Obecně je možné vysledovat v rámci AC individuální metody, mezi které 

řadíme prezentaci, případové studie, morální dilemata, hraní rolí, ukázky práce, zkoušky 

zručnosti, individuální rozhovor, sebehodnocení, zkoušky znalostí a orientace v oboru atd. A 

dále pak AC využívá skupinových metod, které se zaměřují dle výše uvedené autorky na 

týmové a manažerské hry, případové studie pro skupinu, skupinovou diskusi a mnohé další, 

které sledují výkonové, interpersonální a kognitivní charakteristiky a reakce na stres.  
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Jak uvádí Vajner (2007), jeho výhodou je komplexní pohled na kandidáty, reálnost situace, 

vyšší spolehlivost a platnost či modelování situací dle potřeby, oproti tomu nevýhodou je 

zajisté značná náročnost na přípravu, vyšší náklady na realizaci a nutnost jasně vymezit, jak 

bude s výsledkem naloženo.  

Výběrový rozhovor 

Účelem výběrového rozhovoru je dle Armstronga (2007) získat a posoudit takové informace o 

uchazeči, které umožní validně předpovědět jeho budoucí pracovní výkon na pracovním místě 

a současně takto získané informace porovnat se zbylými kandidáty. 

Výhody rozhovorů jako metody výběru pracovníků jsou dle Armstronga (2007) následující: 

 poskytují osobě vedoucí rozhovor příležitost pokládat kontrolní a do hloubky jdoucí 

otázky a umožňují charakterizovat pracovní místo a organizaci detailněji, 

 poskytují uchazečům příležitost zeptat se na podrobnosti pracovního místa, 

 umožňují setkat se s uchazečem tváří v tvář, takže osoba vedoucí rozhovor může posoudit, 

do jaké míry bude asi uchazeč pro organizaci vhodný a jak zapadne mezi ty pracovníky, 

kteří s ním budou pracovat, 

 poskytují uchazeči stejnou možnost posoudit organizaci, osobu vedoucí rozhovor i pra-

covní místo. 

Nevýhody rozhovorů na druhé straně jsou: 

 nedostatečná validita, pokud jde o předvídání pracovního výkonu, a nedostatečná spoleh-

livost ve smyslu měření téhož u různých uchazečů, 

 spoléhá se na dovednosti osoby vedoucí rozhovor, 

 může dojít k tomu, že se zčásti pozapomene na hodnocení schopností vykonávat různé 

úkoly obsazovaného pracovního místa a rozhovor se odkloní stranou, 

 mohou vést k chybám a subjektivnímu posuzování uchazeče ze strany osoby vedoucí 

rozhovor. 

Koubek (2007) a (2011) shrnuje, že výběrový rozhovor je metodou nejpoužívanější, 

nejvhodnější a klíčovou pro výběr pracovníků a autor se s tímto tvrzením ztotožňuje.  

Výběrový rozhovor může mít různé podoby, podle množství a struktury účastníků autor 

rozeznává následující: 

1. Rozhovor mezi uchazečem a jedním představitelem organizace, který bývá nazýván 

rozhovor „mezi čtyřma očima“ nebo „rozhovor 1+1“. Právě z tohoto důvodu může být 



26 
 

subjektivní, ale vytváří otevřenější atmosféru. Je spíše vhodný pro obsazování pracovního 

místa s méně kvalifikovanou prací. 

Výhodou je snadnější domluva na datu, místu a hodině rozhovoru, navození atmosféry, takže 

se uchazeč cítí uvolněněji, vedoucí rozhovoru snadněji kontroluje a vede rozhovor správným 

směrem. Nevýhodou je pak bezesporu jediný posuzovatel, který se může nechat unést svými 

osobními sympatiemi či empatiemi, neformální atmosféra může rozhovor přivést k 

nesouvisejícím tématům, obtížnost pořizovat záznam o rozhovoru, dělat si poznámky, aniž by 

se nenarušila jeho plynulost. 

2. Rozhovor před panelem posuzovatel je tvořen ze 3-4 členů, kteří mají dostatečné 

znalosti o daném pracovním místě. Doporučuje se v tomto směru využít přímého nadřízeného, 

personalistu a psychologa. Jedná se o metodu méně subjektivní, která všestranně a objektivně 

posuzuje uchazeče. Výhodou je spravedlivější posuzování uchazeče, snadnější 

zaznamenávání průběhu rozhovoru a dojem odbornosti a větší spravedlnosti. Na druhé straně 

uchazeče více stresuje než předchozí typ rozhovoru, za zmínku stojí také obtížnější 

zorganizování, shromáždění všech členů panelu a uchazečů a možnost napětí a rozporů mezi 

členy panelu. 

3. Skupinový rozhovor se uskutečňuje mezi skupinou uchazečů na jedné straně a na 

straně druhé stojí jeden nebo více posuzovatelů. Tato forma rozhovoru šetří čas, lépe 

umožňuje posoudit osobnost uchazečů, nezabezpečuje však posouzení všech uchazečů, 

někteří uchazeči mohou uniknout pozornosti posuzovatelů. Je náročný na připravenost a 

schopnosti pozorovatele. 

Podle obsahu a průběhu rozeznáváme jeho následující formy: 

1. Nestrukturovaný rozhovor neboli volně plynoucí, v rámci kterého obsah, postup a 

časový rozvrh rozhovoru jsou utvářeny v průběhu rozhovoru. Cíle nejsou stanoveny, nebo 

pouze rámcově.  

Výhodou ovšem dozajista je, že umožňuje zjistit o uchazeči některé zajímavé skutečnosti, 

které by se daly jen těžko zjistit jinou formou a tak lépe posoudit osobnost uchazeče. 

Nevýhodou je poměrně malá spolehlivost, možný výrazně subjektivní přístup k uchazeči, 

nezaručení srovnatelnosti uchazečů a nedává jim stejnou šanci, posuzovateli umožňuje, aby u 

uchazeče hledal takové kvality, které sám preferuje, a rozhodoval se na základě těchto kvalit. 

2. Strukturovaný rozhovor (standardizovaný rozhovor) má přesně stanoven obsah, sled 

otázek i jejich načasování. Rozhovor je tak standardizován., všechny otázky jsou pokládány 
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všem uchazečům a k posouzení odpovědí jsou vypracovány modelové odpovědi. Je tak 

považován za efektivnější a přesnější, protože snižuje pravděpodobnost, že by byla 

opomenuta některá ze zásadních skutečností a současně zvyšuje pravděpodobnost, že stejně 

vhodní uchazeči budou hodnoceni stejně bez ohledu na hodnotícího. Nevýhodou je náročnější 

příprava a posouzení osobnosti uchazeče je při strukturovaném rozhovoru obtížnější. 

3. Polostrukturovaný rozhovor je kombinací obou předchozích typů, který využívá 

výhod a nevýhod strukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru. Tento rozhovor může mít 

dvě podoby. V prvním případě je strukturovaná pouze část rozhovoru a část představuje volný 

rozhovor. Ve druhém případě tohoto rozhovoru jsou stanoveny cíle rozhovoru, ovšem 

posuzovatel přistupuje k rozhovoru pružně, ale nesmí opomenout, že na konci rozhovoru je 

nutné mít všechny stanovené cíle splněny. Jak strukturovanou, tak nestrukturovanou složku 

rozhovoru lze prolínat, vymezen je pouze celkový čas. 

Aswathappa (2008) nabízí další dva typy rozhovoru - behaviorální rozhovor, v rámci kterého 

jsou dotazy omezeny na hypotetické situace a následné hodnocení založeno na řešení a 

přístupu uchazeče a druhým typem je stresový pohovor, který spočívá v kladení obtížných 

otázek, díky kterým je možné hodnotit výkon uchazeče ve stresové situaci. 

V průběhu výběrového rozhovoru se mohou tazatelé dopouštět dle Kociánové (2010) řady 

chyb, pro příklad může jít o nedostatečnou přípravu tazatele, monolog, kladení více otázek 

současně, kladení sugestivních otázek či velké množství hypotetických, komentování 

odpovědí, osobní antipatie tazatele, ostych klást nepohodlné otázky, předčasné závěry aj. 

Zkoumání referencí 

Smyslem referencí je dle Armstronga (2007) získat důvěrnou konkrétní informaci o budoucím 

pracovníkovi a názory na jeho charakter a vhodnost pro dané pracovní místo. Reference od 

zaměstnavatele jsou nezbytné pro ověření skutečností uváděných uchazečem. S názory v nich 

uvedenými je však třeba zacházet opatrně. Důvod je zřejmý. Předchozí nebo současní 

zaměstnavatelé, kteří poskytují reference, mají sklon se vyhýbat poznámkám, které by mohly 

příliš poškodit šance daného jedince nebo mohou naopak z různých důvodů uchazeče 

záměrně poškodit. Důležité je mít na paměti, že prostřednictvím referencí jsou zkoumány a 

posuzovány výsledky práce a chování uchazeče, nikoliv jeho osobní život, jak předestírá 

Šikýř (2012). 
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Lékařské vyšetření 

Lékařské vyšetření je dle Koubka (2007) doplňkovou metodou, která se využívá tam, kde lze 

očekávat zvýšené nároky na psychiku či fyzickou kondici a hrozí ohrožení zdraví ostatních. 

Někdy je vnímána za metodu diskriminační. 

Přijetí pracovníka na zkušební dobu 

Mezi metody výběru je zahrnováno i přijetí pracovníka na zkušební dobu. Autor souhlasí 

s Kociánovou (2010), že poměrně diskutabilní je varianta této metody, kterou je přijetí dvou 

či více pracovníků na jedno pracovní místo s tím, že je ve zkušební době vybrán ten, který se 

osvědčil nejlépe. Jedná se o nákladnou a organizačně náročnou metodu, na druhou stranu dle 

Koubka (2007) jednu z nejefektivnějších. 

Ukázka práce  

Bláha (2005) uvádí jako jednu z dalších možných metod právě ukázku práce, v rámci které je 

uchazečům zadán úkol ke zpracování. Výsledky by měly vypovědět např. o odborných 

znalostech uchazeče, jeho schopnostech v písemném projevu, o umění stanovit priority aj. 

Důležité je si u této metody uvědomit nutnost stanovit předem kritéria hodnocení a vhodné je, 

aby je provedl přímý nadřízený uchazeče o zaměstnání. 

V závěru nutno podotknout, že neexistuje žádná univerzální, nejosvědčenější metoda, vždy je 

doporučována kombinace více metod. 

2.6.4 Validita používaných metod 

Výzkumy zabývající se validitou neboli platností používaných metod prokazují, že nejvyšších 

hodnot dosahují strukturované rozhovory, ukázky práce či testy schopností. Na naopak 

naprosto nulovou validitu upozorňuje Koubek (2007) u astrologických či grafologických 

rozborů. 

Validita se měří pomocí korelačního koeficientu mezi skóre dosaženým pracovníkem při 

použití dané metody a skóre dosaženým pracovníkem při hodnocení jeho pracovního výkonu. 

Validita u metod výběru pracovníků, která má nižší hodnotu než 0,40 říká, že daná metoda je 

nedostatečně validní a není vhodná pro aplikaci, jak tvrdí Koubek (2007). Validita 

jednotlivých metod je znázorněná v následující tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1 Validita metod výběru pracovníků dle M. Smithe 

 

Metoda výběru Validita 

Astrologie 0,00 

Grafologie 0,00 

Reference 0,13 

Nestukturovaný pohovor 0,31 

Test osobnosti 0,38 

Životopisné údaje 0,40 

Assessment centre 0,41 

Test schopností 0,54 

Ukázka práce 0,55 

Strukturovaný pohovor 0,62 

 

Zdroj: Koubek (2007, str. 184) 

 

Některé metody, používané v zahraničí, jako kamerové zkoušky, frenologické a astrologické 

metody, metody založené na tvaru ruky a uspořádání vrásek na dlani aj. se nám mohou jevit 

jako zvláštní, jak podotýká Koubek (2007) a mívají nulovou validitu. Kromě zmiňovaných 

kamerových zkoušek, jde více méně o přístupy, které nebývají uváděny v rejstříku výčtu 

metod moderního řízení lidských zdrojů. 

2.6.5 Politika a zdravé zásady výběru zaměstnanců 

První zásadou politiky výběru zaměstnanců by měl být dle Koubka (2007) výběr pracovníka 

na základě jeho schopností vykonávat danou práci. Současně je vhodné mít na zřeteli 

dodržování platných zákonů, zejména těch, potlačujících jakoukoliv diskriminaci v tomto 

směru. 

Nelze opomíjet fakt, že výběr je dvoustranná záležitost – nejen organizace vybírá pracovníka, 

ale také pracovník organizaci, jsou tedy rovnocennými partnery.  

Jakékoliv informace, které uchazeč o své osobě v rámci výběru poskytne, by měla organizace 

vnímat jako přísně důvěrné. Veškerou dokumentaci neúspěšného uchazeče by měla 

organizace vrátit nebo se s daným uchazečem domluvit, že ji bude evidovat pro případ 

obsazování jiného pracovního místa a v této věci jej v budoucnu kontaktovat. 

Jak již bylo výše zmiňováno, další podstatnou zásadou by mělo být použití respektive 

kombinace více metod výběru zaměstnanců a to především u výběru zaměstnanců na 

kvalifikovanější pracovní pozice. Neměl by být opomíjen fakt, že metody a procedury výběru 

by měly být přijatelné také pro samotného uchazeče, neměla by být v tomto směru dotčena 

lidská práva a důstojnost.  
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Dále je velmi důležité, aby osoby, které se výběru účastní a řídí jej, byly kvalifikovanými 

v oblasti výběrových procedur a znalí požadavků konkrétního pracovního místa a cílů 

organizace. 

Proces výběru zaměstnanců by měl být dobře organizovaný, nenáročný na administrativu, 

nekomplikovaný a rovněž by měl pamatovat na maximální možnou úsporu času a prostředků 

obou stran. 

V konečné fázi přichází na řadu informování uchazeče, že byl vybrán a poté, co nabídku 

akceptuje, následují formální procedury spojené s přijetím vybraného uchazeče o zaměstnání. 

2.7 Metody sociologického výzkumu 

Ke sběru informací, které budou následně využity pro popis a analýzu získávání a výběru 

zaměstnanců ve vybrané organizaci bude využit nestrukturovaný rozhovor s vedoucí 

personálního oddělení Magistrátu města Ostravy, která přislíbila nastínění celého procesu 

získávání a výběru zaměstnanců, odpovědi na jakékoliv dotazy k dané problematice a v 

neposlední řadě poskytnutí všech dostupných interních dokumentů. Tato metoda prezentuje 

relativně nejvyšší stupeň volnosti při dotazování, míru spontaneity výpovědi a velice 

konkrétní údaje. Jelikož jsou kladeny značné nároky na schopnosti tazatele tento rozhovor 

optimálně zvládat, je nutná důkladná příprava, detailní seznámení se s danou problematikou a 

nastudování všech poskytnutých interních dat organizace již před samotným rozhovorem a 

průběžná kontrola, zda nedochází k odbíhání od tématu. 

Na základě zjištěných skutečností bude následující volenou metodou dotazník, konkrétně pak 

bude využit dotazník polostrukturovaný, jehož pomocí bude zjištěn názor zaměstnanců na 

nastolený systém a průběh získávání a výběr zaměstnanců v dané organizaci. Bude volena 

metoda písemného dotazování, která zabezpečuje nízkou nákladovost, relativní časovou 

úsporu, minimalizuje ovlivnění respondentů ze strany tazatele, zabezpečuje anonymitu 

respondentů a beze sporu nabízí jednodušší zpracování a vyhodnocování získaných dat. 

Nevýhodou může být v tomto směru nízká návratnost dotazníků, špatné či neúplné vyplnění 

nebo nepochopení dotazů. 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

Vybranou organizací pro účely zpracování praktické části diplomové práce je Magistrát města 

Ostravy (dále jen magistrát). Autor jej představuje především z pohledu vnitřního členění a 

způsobu obsazování volných pracovních míst. 

3.1 Postavení a působnost města, řízení města a dělba kompetencí 

Magistrát města Ostravy (2013) na svých webových stránkách poukazuje na fakt, že 

„postavení a působnost města vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je statutární město Ostrava veřejnoprávní 

korporací. Má postavení obce s rozšířenou působností, kterou vykonává pro města 

Klimkovice, Šenov, Vratimov a obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Zbyslavice, Olbramice, Vřesina, Václavovice a Velká Polom. Ty tvoří spolu s 

městem Ostrava jeden správní obvod a samotné město Ostrava se člení na 23 městských 

obvodů.“  

Řízení města probíhá ve dvou stupních. Na prvním stupni řízení působí zastupitelstvo města, 

rada města, primátor, Magistrát města Ostravy a Městská policie Ostrava. Na druhém stupni, 

který je představován městskými obvody, působí zastupitelstva městských obvodů, rady 

městských obvodů, starostové a úřady městských obvodů. 

Dále magistrát na svých webových stránkách Magistrát města Ostravy (2013) uvádí, že 

„dělbu kompetencí mezi orgány města a orgány městských obvodů vymezuje obecně závazná 

vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků. V rámci přenesené působnosti statutární město Ostrava odpovídá za výkon státní 

správy v činnostech, jejichž rozsah je vymezen zvláštními zákony. Jedná se zejména o 

následující oblasti: zdravotnictví, školství, sociální péče, územního plánování, agendy 

stavebního úřadu, matričního úřadu, živnostenského úřadu, orgánu silničně-správního, 

vodohospodářského, ochrany životního prostředí a další. 

Rozhodování ve věcech samostatné působnosti je výhradní věcí volených samosprávných 

orgánů města a městských obvodů. Rozhodování ve věcech přenesené působnosti při výkonu 

státní správy činí úředníci magistrátu a úřadů městských obvodů, kteří mají k rozhodování v 

oblasti své působnosti odbornou způsobilost ověřenou složením zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti.“  
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3.2  Vnitřní členění Magistrátu města Ostravy 

Základním organizačním předpisem, který upravuji vnitřní organizaci magistrátu, je jeho 

Organizační řád.  

Magistrát tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a zaměstnanci města 

zařazení do magistrátu (dále jen „zaměstnanci“). Aby bylo docíleno plynulého chodu úřadu, 

je magistrát členěn na 20 odborů (příloha č. 1), přičemž postavení odboru mají i odborné 

útvary magistrátu města s jiným názvem než odbor (útvar, úřad, archiv). Odbory jsou zřízeny 

pro jednotlivé úseky činnosti magistrátu a jsou povinny vzájemně si poskytovat nezbytné 

informace o úkolech, které plní, a vydávat potřebná stanoviska a posudky, koordinovat postup 

při zajišťování společných záležitostí a v neposlední řadě navzájem spolupracovat. 

„Funkci zaměstnavatele plní vůči všem zaměstnancům města, s výjimkou zaměstnanců 

městské policie, tajemník magistrátu. Tajemník magistrátu zajišťuje zejména řešení 

pracovněprávní problematiky a personálních otázek, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a 

koordinuje činnost jednotlivých odborů“, jak magistrát uvádí na svých webových stránkách 

Magistrát města Ostravy (2013).  

Dle Magistrátu města Ostravy (2013) pod tajemníka spadá mimo jiné odbor platový a 

personální, jehož úkolem je zabezpečit realizaci platové politiky zaměstnavatele a řešení 

pracovněprávních záležitostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními 

předpisy zaměstnavatele. Dále zajišťuje vedení personální a platové agendy zaměstnanců 

města Ostravy (s výjimkou zaměstnanců zařazených do Městské policie Ostrava a do úřadů 

městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava – Jih, Poruba a Slezská Ostrava) 

včetně odvodů daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a 

pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Obdobné úkoly plní vůči členům 

zastupitelstva města a městských obvodů. Organizuje výběrová řízení na obsazení volných 

míst v rámci Magistrátu města Ostravy a v neposlední řadě zabezpečuje vzdělávání 

zaměstnanců. Celou výše uvedenou agendu spravuje odbor díky svým 18 zaměstnancům. 

3.3 Zaměstnanci Magistrátu města Ostravy 

Zaměstnanci zařazení do magistrátu jsou úředníci a dále pak ostatní zaměstnanci, jejichž 

aktuální stavy za poslední 3 roky jsou uvedeny v tabulce 3.1.  
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Tabulka 3.1 Stavy zaměstnanců Magistrátu města Ostravy v letech 2010 - 2012 

Stav ke dni 31.12. 2010 2011 2012 

Počet zaměstnanců 817 828 791 

Z toho úředníků 666 691 667 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálu Magistrátu města Ostravy 

Pracovní poměr úředníka územně samosprávného celku upravuje až na výjimky zákon č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o úřednících). Na pracovně právní vztahy se, pokud zákon nestanoví jinak, 

vztahuje klasický Zákoník práce. 

Vedoucím úřadu dle zákona o úřednících je chápán vedoucí úředník, který vykonává funkci 

tajemníka. V obcích, městských obvodech nebo částech, kde tato funkce není zřízena, plní 

funkci starosta, dle zákona o úřednících. 

Úředníkem se dle zákona o úřednících rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku 

podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, 

do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do 

úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do 

krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního 

města Prahy.  

Úředníkem se dle výše uvedeného zákona může stát fyzická osoba, která je státním občanem 

České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v naší 

republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, 

ovládá jednací jazyk a v neposlední řadě splňuje další předpoklady pro výkon správních 

činností stanovené zvláštním právním předpisem.  

Vedoucím úřadu se pak může stát osoba, která je krom výše uvedených požadavků schopna 

dokladovat nejméně tříletou praxi jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu správních 

činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní 

správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, ve funkci člena zastupitelstva územního 

samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce, přičemž požadovaná 

délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do 

funkce. 

S ohledem na členění odboru jsou zaměstnanci přímo podřízeni vedoucímu odboru nebo 

vedoucímu oddělení.  
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Vedoucím úředníkem je úředník, který je vedoucím zaměstnancem, tj. vedoucí odboru a 

vedoucí oddělení. Úředníkem je zaměstnanec města, zařazený do magistrátu, podílející se na 

výkonu správních činností, kterými se rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené 

působnosti města podle zvláštních předpisů. Ostatní zaměstnanci jsou zaměstnanci uvedení 

v Pracovním řádu pro zaměstnance statutárního města Ostravy zařazení do magistrátu.  

Vedoucího odboru jmenuje do funkce rada města na návrh tajemníka magistrátu a je osobou 

nadřízenou zaměstnancům zařazených do odboru. Jak již bylo výše uvedeno, základní 

pracovní povinnosti vedoucího odboru vyplývají ze zákona o úřednících, zákoníku práce a 

dalších právních předpisů. U odboru, který se člení na oddělení, předkládá vedoucí odboru 

tajemníkovi návrh na obsazení funkce vedoucího oddělení, která není funkcí vedoucího 

úředníka ve smyslu zákoníku práce a zákona o úřednících.   

Dle organizačního řádu Magistrátu města Ostravy (2013) vedoucí oddělení pak řídí, 

organizuje a kontroluje práci svěřeného oddělení a z logiky věci odpovídá za jeho činnost 

vedoucímu odboru. Vedoucí odboru dále navrhuje tajemníkovi magistrátu zaměstnance 

zařazeného do odboru, který jej bude zastupovat v době jeho nepřítomnosti. Podepisuje 

písemnosti zpracované odborem při plnění jeho úkolů. O předání a převzetí funkce vedoucího 

odboru v případě personální změny se provede písemný zápis. Má-li předávací protokol 

návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace, jak je 

uvedeno v organizačním řádu magistrátu. 

3.4  Obsazování volných pracovních míst 

Volná pracovní místa jsou obsazovaná formou výběrového řízení na základě výběrového 

řízení vyhlašovaného Radou statutárního města Ostrava nebo na základě výběrového řízení 

dle zákona o úřednících územních samosprávných celků. Z tohoto důvodu nevede Magistrát 

města Ostravy žádnou databázi zájemců o zaměstnání.   

Při výběru uchazečů jsou dodržovány principy rovných příležitostí mezi muži a ženami a 

zachovávány postupy zajišťující rovné zacházení - magistrát uplatňuje nediskriminační 

přístup při obsazování volných pracovních míst. 

V rámci Magistrátu města Ostravy jsou obsazována následující místa:  

 tzv. úřednická místa (jejichž náplní je výkon správních činností) na dobu neurčitou,  

 veškerá místa vedoucích úředníků (ať už se jedná o dobu neurčitou i určitou). 
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Dalšími volnými pracovními místy, která Magistrát města Ostravy obsazuje, aniž by bylo 

vyhlašováno výběrové řízení dle zákona o úřednících, jsou: 

 tzv. úřednická místa na dobu určitou, zejména pak zástup za dočasně nepřítomného 

úředníka – důvodem může být krom mateřské a rodičovské dovolené např. i déle trvající 

pracovní neschopnost, 

 místa, jejichž náplní není výkon správních činností – jsou jimi myšleny práce manuální, 

pomocné nebo servisní. 

Pracovní poměr s úředníkem se uzavírá dle zákona o úřednících na dobu neurčitou. Je-li však 

pro to důvod spočívající v potřebě zajistit časově omezenou správní činnost nebo nahradit 

dočasně nepřítomného úředníka, a pokud je předpoklad, že jeho absence přesáhne 3 měsíce, 

lze uzavřít pracovní poměr na dobu určitou. V pracovní smlouvě pak úřad uvede důvod, který 

jej vedl k tomu, neuzavřít s úředníkem pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Získávání a výběr zaměstnanců ve veřejné správě jsou v současné době odkázány na platnou 

legislativu, která představuje pouze potřebné minimum pro jejich realizaci. Je tedy na 

kompetentních pracovnících úřadu, aby svou pozornost v oblasti dané problematiky zaměřili 

nad rámec svých povinností. 
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4 ANALÝZA PROCESU ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ VE 

VYBRANÉ ORGANIZACI 

V následující kapitole autor popisuje jednotlivé fáze procesu získávání a výběru zaměstnanců, 

informace byly získány formou nestrukturovaného rozhovoru s Ing. Magdalenou 

Fridrichovou, vedoucí personálního oddělení Magistrátu města Ostravy, přičemž následuje 

dotazníkové šetření, které si klade za cíl zjistit názor zaměstnanců na nastolený systém a 

průběh získávání a výběr zaměstnanců v dané organizaci a které bylo průběžně konzultováno 

s Mgr. Alešem Novotným, vedoucím odboru platového a personálního. 

4.1 Popis současného stavu získávání a výběru zaměstnanců 

Podnět k hledání nového pracovníka je dán nejčastěji v případě, kdy dojde k odchodu či 

propuštění některého ze stávajících zaměstnanců. Jejich evidenci má v kompetenci personální 

oddělení, které mimo jiné sleduje, se kterým ze stávajících zaměstnanců bude v brzké době 

ukončen pracovní poměr, ať už z důvodu odchodu do důchodu, odchodu na mateřskou 

dovolenou či skončení pracovního poměru na dobu určitou nebo který odbor eviduje 

nedostatek pracovních sil. Tyto stavy jsou porovnávány s informacemi, zda a kolik 

zaměstnanců plánuje návrat z rodičovské dovolené a jsou nastíněny v kooperaci s vedoucím 

příslušného odboru možné alternativy a řešení.  

Co se týče administrativní stránky výběrového řízení, podnět k jeho zahájení přichází 

z pravidla ze strany vedoucího odboru magistrátu na formuláři „Návrh na vyhlášení 

výběrového řízení“. Referentka zpracuje „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“, které 

schvaluje a podepisuje tajemník magistrátu. Oznámení zpravidla obsahuje název pracovního 

místa, zařazení pracovního místa (funkce), název příslušného odboru, druh pracovního 

poměru, platovou třídu, ve které je pracovní místo zařazeno, minimální požadovaný stupeň 

vzdělání, požadované znalosti a dovednosti, požadovanou odbornou praxi, náležitosti 

přihlášky do výběrového řízení, výčet dokladů, které je povinen zájemce k přihlášce připojit, 

v neposlední řadě termín, do kterého je nutno přihlášku s požadovanými doklady v označené 

obálce nejpozději doručit a adresu, na kterou má být přihláška doručena.  Magistrát vždy 

požaduje dokladování životopisu, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a ověřený 

doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Obecně se úřad snaží specifikovat volné pracovní 

místo co možná nejpřesněji, jelikož si je vědom, že podcenění těchto náležitostí může mít za 

následek přihlášení nevhodných uchazečů a související prodražení a zdržení celého procesu 

výběrového řízení. 
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Organizace mohou dle platných teoretických poznatků využívat interních a externích zdrojů 

v rámci získávání zaměstnanců. Magistrát využívá obou zdrojů, ale v případě obsazování 

úřednického místa na dobu neurčitou musí dle platné legislativy vypsat výběrové řízení, a to i 

v případě, že by věděl o vhodném kandidátovi z řad interních zdrojů. Využívá tedy 

kombinované formy získávání zaměstnanců. 

Originál tohoto dokumentu je uveřejněn na úřední desce a jedno vyhotovení s parafou vedoucí 

odboru založí a současně v e-spisu vyvěsí na úřední desku. Asistentce tajemníka je odeslán 

formulář na jmenování členů výběrové komise, po jeho vyplnění a podpisu tajemníkem je 

odeslán interní poštou zpět a výběrovému řízení se přidělí číslo podle seznamu. Výběrová 

komise je obvykle tvořena tajemníkem, personalistou a vedoucím příslušného odboru či 

oddělení. Dle zákona o úřednících musí mít výběrová komise minimálně tři členy. Není však 

výjimkou 4-5členná komise a pokud se hledá vedoucí odboru, bývá na přijímacím řízení 

účasten i náměstek primátora, do jehož kompetence daná oblast spadá. 

V průběhu, kdy postupně na magistrát přicházejí poštou žádosti o zařazení do výběrového 

řízení, jsou žádosti kontrolovány a v případě, že některá z nich není kompletní, je nutno 

telefonicky nebo e-mailem žádat zájemce o doplnění údajů. Přihláška musí dle zákona o 

úřednících vždy obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, 

státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo 

číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 
datum a podpis zájemce. 

Pracovní smlouvu lze totiž dle zákona o úřednících uzavřít pouze s uchazečem, který splňuje 

předpoklady a podmínky stanovené ve veřejné výzvě a podal úplnou přihlášku, předložil 

občanský průkaz / doklad o povolení k pobytu. 

Po uplynutí minimálně 15 dní je oznámení z úřední desky staženo a následuje fáze výběru 

těch žádostí, které vyhovují zadání. Ty jsou poté předány výběrové komisi k posouzení. 

Komise se dále rozhoduje, které uchazeče přizve k písemnému testu odborných předpokladů, 

ukázce práce či pouze k rozhovoru, což jsou metody, které magistrát v současné době při 

výběru zaměstnanců využívá.  

Písemný test odborných předpokladů většinou vypracovává vedoucí příslušného odboru či 

oddělení a není povinný pro všechny uchazeče na jakékoliv pracovní místo. Metoda 

rozhovoru jako jediné kritérium se většinou využívá tehdy, když se jedná o místo 

neúřednické, dočasně obsazované a tam, kde není nutná vyšší kvalifikace, vždy rozhoduje šíře 

a složitost požadované problematiky, kterou by měl uchazeč zvládnout a zodpovědnost, 

kterou přebírá. 
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O nutnosti absolvování písemného testu zpravidla rozhoduje právě vedoucí odboru. Test 

obsahuje otázky, které mají prověřit uchazečovy profesní předpoklady, znalosti a dovednosti 

v oblasti dané působnosti. Test je vyhodnocován pomocí bodové škály, přičemž o 

minimálním počtu bodů, které jsou nutné k postupu k následnému osobnímu rozhovoru, 

rozhoduje autor testu, tedy vedoucí odboru či oddělení. 

U vybraných uchazečů se zkopírují žádosti a životopisná data a ta jsou následně předána 

komisi, zároveň jsou dotyční oficiálně pozváni do dalšího kola výběrového řízení, tedy 

k písemnému testu a dle jeho výsledků k osobnímu rozhovoru či rovnou k rozhovoru.  

Největší iniciativu v rámci osobního rozhovoru mívá právě vedoucí odboru či oddělení, 

rozhovor tak umožní vytvořit žádoucí kvalitu kontaktu mezi potenciálním zaměstnancem a 

jeho přímým nadřízeným. Cílem tohoto rozhovoru je doplnění zjištěné úrovně odborných 

znalostí i profesních předpokladů k výkonu funkce včetně komunikačních a prezentačních 

dovedností. 

Výběrová komise pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu, která obsahuje údaje o 

složení komise, seznam přihlášených uchazečů a rovněž seznam těch, kteří předložili 

přihlášky se všemi náležitostmi, které byly v oznámení uváděny. Dále zpráva popisuje průběh 

výběrového řízení, přiloží výsledky hodnocení jednotlivých uchazečů a stanoví pořadí 

uchazečů. V závěru zprávy komise uvede doporučení tajemníkovi magistrátu uzavřít pracovní 

poměr s nejvhodnějším. Uchazeči nejsou do doby ukončení výběrového řízení a doporučení 

výběrové komise vyrozumíváni o výsledku jednotlivých fází výběrového řízení. 

Na základě doporučení výběrové komise rozhodne tajemník magistrátu o uzavření pracovní 

smlouvy nebo o jmenování uchazeče do funkce. Tajemník má právo vybrat kteréhokoliv 

z uchazečů, který splnil všechny zákonné předpoklady a vypsané podmínky, není tak vázán 

pořadím, stanoveným výběrovou komisí. Současně má tajemník právo výběrové řízení zrušit, 

aniž by byl vybrán kterýkoliv z uchazečů. 

Vybraný uchazeč je o této skutečnosti informován obvykle písemně. Záznam o uzavření 

pracovní smlouvy nebo o jmenování vybraného uchazeče se připojí k zápisu o realizovaném 

výběrovém řízení. Výběrová komise pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu, která 

musí ze zákona o úřednících obsahovat tyto náležitosti: údaje o složení výběrové komise, 

seznam uchazečů, seznam a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky, včetně dokladů. 

Zprávu podepisují všichni přítomní členové výběrové komise a její předseda ji předá se 

spisovým materiálem, který se k výběrovému řízení vztahuje, kompetentní osobě, tedy 
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v případě magistrátu tajemníkovi.  Neúspěšní uchazeči jsou po skončení výběrového řízení 

písemně vyrozuměni o jeho výsledku a jsou jim vráceny zpět materiály, které byly součástí 

jejich přihlášky do výběrového řízení. Vzhledem k obsahu písemností jsou materiály zasílány 

zpět doporučenou zásilkou. Na požádání je uchazečům umožněno nahlédnout do závěrečné 

zprávy výběrové komise. Výše uváděný zákon samozřejmě pamatuje i na náklady, které se 

pojí k výběrovému řízení, jako ověření kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis 

z rejstříku trestů či v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní 

lustrační osvědčení - je-li vyžadováno, a které nese uchazeč. 

Magistrát nevypracovává databázi neúspěšných uchazečů pro účely výběrových řízení do 

budoucna. Tento fakt zdůvodňuje potřebou vypisovat výběrová řízení v případě obsazování 

úřednických míst na dobu neurčitou. Dále databáze není vedena z toho důvodu, že podmínky 

přijímacích řízení se mění podle charakteru pracovního místa a proto se, v zájmu objektivity, 

mohou hlásit uchazeči do různých přijímacích řízení i opakovaně a vždy je na ně dle slov 

vedoucí personálního odboru nahlíženo stejně. Navíc není možné shromažďovat údaje o 

jednotlivých zájemcích bez jejich souhlasu a jeho vyžadování a následná evidence potřebných 

údajů by přinesly velkou administrativní náročnost. Na druhou stranu si je organizace vědoma 

toho, že kdyby měla možnost využívat automaticky interní zdroje či zájemce z výše uvedené 

databáze, ušetřila by tím značnou část nákladů, pojících se s procesem získávání a výběru 

zaměstnanců. 

Vybraný uchazeč je přijímán obvykle na dobu neurčitou, přičemž se v rámci tříměsíční 

zkušební doby magistrát rozhodne, zda si zaměstnance nadále ponechá. 

V rámci konzultací byla také umožněna vedoucím odboru platového a personálního účast na 

výběrovém řízení, což autorovi této práce ve své podstatě potvrdilo věrohodnost informací, 

získaných během nestrukturovaného rozhovoru s jeho podřízenou, Ing. Magdalenou 

Fridrichovou. Jednalo se o výběrové řízení na pozici právník odboru majetkového. 

Výběrového rozhovoru se účastnilo celkem 5 osob, které úspěšně absolvovali test odborných 

předpokladů. V rámci výběrového rozhovoru bylo s každým účastníkem jednotlivě opětovně 

konzultováno, jaké má praktické zkušenosti, znalosti a dovednosti v daném oboru a co může 

organizaci nabídnout v rámci svého osobnostního profilu. Komise, která byla složena 

z tajemníka, vedoucího odboru platového a personálního a vedoucí odboru majetkového, se 

snažila dotazováním mimo jiné zjistit, zda se uchazeč bez problémů adaptuje do stávajícího 

pracovního kolektivu. Na základě výše uvedených skutečností byl pak vybrán uchazeč, který 
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nejlépe splňoval požadavky daného pracovního místa. Komise v tomto případě došla 

k jednomyslné shodě. 

4.2 Analýza procesu získávání a výběru zaměstnanců 

Jako v pořadí druhou metodu, která má za úkol analyzovat proces získávání a výběru 

zaměstnanců, volil autor dotazníkové šetření, provedené mezi zaměstnanci Magistrátu města 

Ostravy, které si kladlo za cíl zjistit jejich názory a připomínky k současnému systému 

získávání a výběru zaměstnanců. Oficiálně bylo nutné písemně požádat o možnost 

dotazníkového šetření tajemníka úřadu. Po jeho odsouhlasení byl dotazník konzultován 

s vedoucím odboru platového a personálního. 

Prostřednictvím anonymního dotazníku (příloha č. 2), který obsahoval 20 otázek, bylo 

osloveno všech 57 zaměstnanců úřadu, přijatých do pracovního poměru v období od 1. 4. 

2010 do 1. 4. 2013, tzn. za poslední tři roky. Všichni oslovení respondenti byli obeznámeni o 

14denním termínu pro odevzdání vyplněného dotazníku, který jim byl předán v tištěné 

podobě s možností odevzdání na dvou sběrných místech – před kanceláří vedoucí 

personálního oddělení a na podatelně byly umístěny sběrné papírové boxy s označením 

„dotazníky“, o čemž byly všichni oslovení respondenti taktéž řádně informováni. 

Otázky, uvedené v dotazníku, byly formulovány a rozděleny do tří oblastí, první z nich byla 

zaměřena na proces získávání uchazečů o zaměstnání, druhá byla soustředěna na proces 

výběru zaměstnanců a v rámci třetí oblasti byly položeny pouze základní demografické 

otázky z důvodu zachování anonymity dotazovaných. 

Z počtu 57 se vrátilo celkem 46 vyplněných dotazníků, což představuje relativně vysokou 

návratnost v podobě 81% a lze tedy předpovídat dostatečnou věrohodnost získaných 

informací a souvisejících závěrů.  

Pro vyhodnocení získaných dat autor použil program Microsoft Excel (verze 2010), díky 

kterému byly zpracovány v grafické podobě. Pro větší přehlednost při vyhodnocování 

jednotlivých otázek bylo využito zaokrouhlování na celá čísla, v rámci výsledných procent je 

tedy nutné akceptovat možnou odchylku +/- 1 %. 

4.2.1 Základní údaje o respondentech 

V rámci této kategorie autor zjišťoval členění respondentů z hlediska pohlaví a pracovní 

kategorie. Po vyhodnocení dotazníkového šetření bylo zjištěno, že se jej účastnilo celkem 

63% respondentů ženského pohlaví a zbývajících 37% zúčastněných tak byli muži.  
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Graf č. 4.1 Struktura respondentů dle pohlaví 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

 

Co se zařazení do pracovní kategorie týče, všichni zúčastnění dotazníkového šetření 

vypověděli, že spadají do kategorie „úředník“. 

Výsledná rozložení, jak z hlediska pohlaví, tak pracovní kategorie, nejsou překvapivá, jelikož 

více méně korespondují se zjištěnou celkovou strukturou zaměstnanců, na kterou bylo 

odkazováno v předešlé kapitole této práce. 

4.2.2 Proces získávání uchazečů o zaměstnání 

Tato kategorie otázek si kladla za cíl zjistit, ze kterých zdrojů byli uchazeči o nabídce volného 

pracovního místa informování, čím je nabídka práce zaujala, zda byli spokojeni s množstvím 

poskytovaných informací v inzerátu, jaké dokumenty byly ze strany organizace v souvislosti 

s reakcí na nabídku volného pracovního místa vyžadovány a v neposlední řadě v jakém 

časovém intervalu a jakým způsobem byli uchazeči v souvislosti se zájmem o zařazení do 

výběrového řízení kontaktování. 

Zdroje informací o nabídce volného pracovního místa 

Jelikož magistrát disponuje relativně velkou škálou možností, jak potenciální uchazeče 

informovat o volném pracovním místě, prostřednictvím dotazníkového šetření bylo 

zjišťováno, která z možností je nejúčinnější. 

Celkem 55% respondentů uvedlo, že se o nabídce volného pracovního místa na magistrátu 

dozvědělo prostřednictvím oznámení na internetových stránkách organizace. Dalších 28% 

respondentů informaci o nabídce pracovního místa získali z řad svých známých a pro 

zbývající počet respondentů, představujících 17%, byla zdrojem této informace úřední deska 

37% 63% muži

ženy
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magistrátu. Nikdo z dotazovaných neuváděl, že by informačním kanálem byl v jeho případě 

inzerát v tisku, pracovní portál či úřad práce. 

Graf č. 4.2 Zdroje informací o volném pracovním místě 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

Důvody reakce na nabídku volného pracovního místa 

Předmětem dotazníkového šetření bylo také zjištění, čím nabídka práce oslovené respondenty 

zaujala. V případě tohoto dotazu bylo umožněno označit více odpovědí. 

Z možných odpovědí nikdo z dotazovaných nepovažoval peněžní či nepeněžní hodnocení 

(zaměstnanecké výhody) ze strany organizace za důvod na nabídku volného pracovního místa 

reagovat. Oproti tomu celých 59% oslovených přiměla reagovat na nabídku pracovní náplň. 

Dobré jméno organizace oslovilo jako důvod k reakci na nabídku 35% respondentů. 20% 

dotazovaných se rozhodlo na nabídku reagovat pro pracovní dobu a 13% bylo pozitivně 

ovlivněno vhodnou vzdáleností od místa bydliště. 

Graf č. 4.3 Důvody reakce na nabídku volného pracovního místa 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 
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Spokojenost s množstvím informací v inzerátu 

V rámci dotazu na spokojenost s množstvím informací v inzerátu autor zjišťoval 

srozumitelnost a výčet informací v inzerátu. V případě nejasného či negativního stanoviska 

byl v dotazníku ponechán prostor pro vyjádření důvodů nespokojenosti v této oblasti. 

Výsledkem byla 85% shoda respondentů, spokojených s množstvím informací, které inzerát 

uváděl. Zbylých 15% dotazovaných se také přiklánělo spíše k pozitivnímu stanovisku, 

přičemž 4 z nich by uvítali informaci, týkající se konkrétnějšího popisu vykonávané práce. 

Další 2 oslovení se k nim přiklánějí s poznatkem, že jim byla čerstvě upravena působnost 

konkrétního pracoviště těsně před nástupem do zaměstnání a 1 osoba by doporučila upřesnit 

výši platu, jelikož poukazuje na fakt, že úřad uvedl pouze platovou třídu. 

Graf č. 4.4 Spokojenost s množstvím informací v inzerátu 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

Požadované dokumenty ze strany organizace 

Cílem dotazu bylo zjistit, zda magistrát po uchazečích vyžaduje pouze předepsané 

dokumenty, jakými jsou životopis, výpis z rejstříků trestů a doklad o nejvyšším dosaženém 

vzdělání, či zda poptává i jinou dokumentaci nad rámec povinnosti, které mu ukládá 

legislativa. V tomto případě bylo umožněno označit více odpovědí.  

Všichni respondenti v rámci dotazníku potvrdili, že bylo v jejich případě nutné předložit 

všechny tři výše uvedené dokumenty. 20% z respondentů navíc uvedlo, že dokládali 

motivační dopis a 13% dotazovaných navíc muselo dokladovat prověrku Národního 

bezpečnostního úřadu (uvedl 1 dotazovaný), doložit praxi (dle výsledků dotazníkového šetření 

v případě 2 respondentů) nebo vyplnit dotazník (tuto odpověď uváděli 3 dotazovaní). Nikdo 

z dotazovaných nemusel překládat reference od předchozího zaměstnavatele. 
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Graf č. 4.5 Požadované dokumenty ze strany organizace 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

Časový interval pro kontakt od reakce na nabídku volného pracovního místa 

Účelem této otázky bylo zjistit, jak dlouho museli respondenti od podání žádosti o zaměstnání 

čekat na odpověď ze strany magistrátu, zda se jednalo o lhůtu do týdne, do dvou týdnu, do  

měsíce nebo delšího časového intervalu. 

Nikdo z dotazovaných neuvedl, že by na odpověď musel čekat delší časový interval než 1 

měsíc. Většina dotazovaných byla kontaktována do 1 měsíce ode dne odeslání všech 

požadovaných dokumentů, tuto odpověď vybralo 59% respondentů. V rámci dotazování 13% 

respondentů uvedlo, že ke kontaktu ze strany úřadu došlo do 1 týdne ode dne odeslání 

příslušných dokumentů a zbývajících 28% dotazovaných odpovědělo, že nečekali déle než 2 

týdny. 

Graf č. 4.6 Časový interval pro kontakt od reakce na nabídku volného pracovního místa  

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

Způsob kontaktu ze strany organizace 

Položením této otázky se autor snažil dozvědět, jakým způsobem byli uchazeči o volné 

pracovní místo magistrátem kontaktováni. Z nabízených možností mohli respondenti volit 
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mezi dopisem, e-mailem, telefonem či jinou alternativou oslovení, přičemž jim byla dána 

možnost označit více odpovědí. 

Všichni oslovení informovali, že ke kontaktu ze strany úřadu došlo prostřednictvím dopisu. 

11% respondentů bylo navíc kontaktováno prostřednictvím e-mailové korespondence a u 15% 

oslovených uchazečů v tomto případě úřad volil i možnost oslovení prostřednictvím 

telefonického kontaktu. 

Graf č. 4.7 Způsob komunikace ze strany organizace 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

4.2.3 Proces výběru zaměstnanců 

Níže uvedené otázky v rámci této kategorie zjišťovaly jakou jinou metodu, krom výběrového 

rozhovoru, vybraní uchazeči absolvovali, kdo se výběrového rozhovoru ze strany organizace 

účastnil, úroveň kvalifikace členů výběrové komise, prostředí výběrového rozhovoru, dále se 

autor dotazoval na spokojenost respondentů s množstvím sdělených informací o pracovní 

pozici, možnost dotazování v průběhu rozhovoru a chtěl znát celkovou spokojenost 

respondentů s průběhem výběrového řízení či případné námitky a doporučení z jejich strany. 

Uplatňované metody výběru zaměstnanců 

Autorovou snahou bylo položením tohoto dotazu zjistit, jaké jiné metody výběru krom 

samotného výběrového rozhovoru, kterým prošli všichni dotazovaní, organizace využívala a 

ověřit tak poznatky, získané v rámci nestrukturovaného rozhovoru s vedoucí personálního 

oddělení. Dotazník umožňoval volit více odpovědí. 

Žádný respondent se nesetkal s požadavkem úřadu na ukázku práce. Dále bylo s odpovědí 

respondentů patrné, že 54% dotazovaných absolvovalo právě a jen výběrový rozhovor, aniž 

by bylo využito jiné metody. Zbývajících 46% oslovených uvedlo, že byli krom rozhovoru 

podrobeni ještě testu odborných předpokladů. 
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Graf č. 4.8 Uplatňované metody výběru zaměstnanců 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

Složení výběrové komise  

Cílem dotazu bylo zjistit, kdo ze strany organizace byl přítomen na výběrovém rozhovoru, 

přičemž respondenti měli možnost uvést tajemníka, vedoucího odboru, vedoucího oddělení, 

personalistu nebo uvést jiného pracovníka, kterého autor dotazníku v nabídce neuváděl. 

Respondenti mohli volit více odpovědí. 

Ze strany organizace se výběrového rozhovoru zúčastnil tajemník pouze ve 20% případů. 

Naopak vedoucí příslušného odboru byl přítomen na 93% výběrových rozhovorů. Další 

osobou, která se často účastní výběrových rozhovorů, je dle odpovědí respondentů vedoucí 

příslušného oddělení, tedy přímý nadřízený, ten byl přítomen na výběrovém rozhovoru u 80% 

dotazovaných. Pouze v jednom případě se výběrového rozhovoru neúčastnil vedoucí odboru 

ani vedoucí oddělení. U 61% dotazovaných byl přítomen personalista. Dále respondenti 

uváděli, že byl dalším členem výběrové komise náměstek – a to ve dvou 4 případech, ve 2 

případech se dostavil i vedoucí jiného odboru a u 4 rozhovorů byl přítomen právník. 

Graf č. 4.10 Složení výběrové komise 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 
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Připravenost a dostatečná kvalifikace členů výběrové komise 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že všichni dotazovaní hodnotili výběrovou komisi jako 

dostatečně připravenou, co do jejich kvalifikační připravenosti. Nikdo z dotazovaných tak 

nevolil umírněnější alternativu souhlasu nebo neprojevil v tomto směru nespokojenost. 

Prostředí, ve kterém probíhal výběrový rozhovor 

Otázka, která směřovala k prostředí, ve kterém výběrový rozhovor probíhal, měla za cíl zjistit, 

zda účastníky vnímali prostředí jako uvolněné, neutrální, neosobní nebo na ně dokonce 

působilo stresově. 

Většina oslovených se shodla na faktu, že na ně prostředí působilo neutrálně. Takto se 

rozhodlo odpovědět 76% z nich. Dalších 20% respondentů vnímalo prostředí jako uvolněné a 

zbývající 4 % respondentů přiznalo, že prostředí zpětně vnímají jako neosobní. 

Graf č. 4.11 Prostředí, ve kterém probíhal výběrový rozhovor 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

Množství informací o pracovní pozici 

Dotaz ohledně množství informací o pracovní pozici autor zařadil do dotazníkového šetření 

proto, aby zjistil, zda se oslovení zaměstnanci dozvěděli v průběhu výběrového rozhovoru 

dostatečné množství informací. 

Žádný oslovený neměl pocit, že by neobdržel v průběhu výběrového rozhovoru dostatek 

informací. Dotazovaní se přikláněli spíše ke kladné variantě. Takto zodpovědělo otázku 

celých 20% z nich, kteří shodně doplnili, že by uvítali širší informace k vlastní vykonávané 

práci. Zbylých 80% respondentů bylo přesvědčeno o tom, že jim bylo podáno dostatečné 

množství informací. 
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Graf č. 4.12 Množství informací o pracovní pozici 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

Prostor pro dotazy 

Díky dotazníkovému šetření bylo možné také zhodnotit, zda byl účastníkům ze strany 

organizace vytyčen dostatečný prostor pro jejich případné dotazy.  

Na kladné odpovědi se shodlo 89% dotazovaných, kteří měli pocit, že v tomto směru jim 

vyšel úřad vstříc v plné míře. Zbytek respondentů, představující 11% se pak také přikláněno 

ke kladné odpovědi a volilo možnost „spíše ano“. 

Graf č. 4.13 Prostor pro dotazy 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

Kladení diskriminačních a nevhodných otázek 

Součástí dotazníkového šetření byl také otázka, vztahující se k pokládání diskriminačních 

nebo jiných nevhodných dotazů. V případě kladné odpovědi mohli respondenti rozvést oblast, 

které se nevhodný dotaz týkal či podrobněji rozvést obsah daného dotazu. 

Všichni oslovení respondenti jednohlasně zodpověděli tento dotaz negativně. 

Spokojenost s celkovým průběhem výběrového řízení 

Dalším dotazem bylo zamýšleno zjistit, zda byli oslovení zaměstnanci spokojeni s průběhem 

výběrového řízení a v případě, že by odpověď nebyla jednoznačně kladná, vybízel autor 

k uvedení důvodů, které byly příčinou případné nespokojenosti ze strany respondentů. 
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Většina dotazovaných hodnotila průběh výběrového rozhovoru kladně bez potřeby 

připomínek, jednalo se o odpověď 74% dotazovaných. Zbylých 26% vyjádřilo relativní 

spokojenost s průběhem, ovšem pouze dva respondenti využili možnost vyjádřit se a uvedli, 

že je zaskočily dotazy z oblasti veřejné správy, které jim byly do té doby zcela nevlastní. 

Graf č. 4.14 Spokojenost s celkovým průběhem výběrového řízení 

 

Zdroj: výsledky dotazníku, vlastní zpracování 

Návrhy a doporučení k celkovému průběhu výběrového řízení 

V závěru dotazníkového šetření byly položeny dotazy, které si kladli za cíl zjistit, zda by 

respondenti na dosavadním způsobu a průběhu výběrového rozhovoru cokoliv změnili. 

Otázka byla položena jako otevřená. Potřebu zodpovědět tento dotaz mělo 7% dotazovaných, 

přičemž dva z nich by uvítali širší informace o vlastní vykonávané práci, uveřejnění alespoň 

orientační doby, do které bude uchazeč vyrozuměn, zda postoupil v rámci výběrového řízení 

do dalšího kola a jednou byla uvedena odpověď, že by bylo vhodné nabídnout v průběhu 

výběrového rozhovoru účastníkům občerstvení. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato kapitola je zaměřena na návrhy a doporučení, které by mohly vést k zefektivnění procesu 

získávání a výběru zaměstnanců na Magistrátu města Ostravy.  

Jednotlivé návrhy a doporučení vycházejí z informací, získaných z odborné literatury, které 

jsou shrnuty v teoretické části práce, dále pak z  výsledků nestrukturovaného rozhovoru 

s vedoucí personálního oddělení úřadu a výsledků dotazníkového šetření, prováděného mezi 

zaměstnanci úřadu, kteří byli přijati do pracovního poměru v posledních třech letech a celým 

procesem získávání a výběru museli nepochybně projít. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina dotazovaných byla informována o 

nabídce volného pracovního místa prostřednictvím oznámení na internetových stránkách 

magistrátu. Zbylými zdroji byla doporučení známého či úřední deska. V tomto směru je 

možné úřadu doporučit využít ještě inzerci na internetových pracovních portálech. Jedná se 

ovšem pouze o doporučení, dle slov vedoucí personálního oddělení úřad v současnosti nemá 

s obsazováním volných pracovních míst s odkazem na míru nezaměstnanosti žádný problém a 

tak návrhy typu využití služeb personálních agentur, ke kterým se pojí zvýšené náklady, 

zřejmě v tuto chvíli nejsou pro magistrát aktuální. Možnosti vyvěšení nabídky práce 

prostřednictvím úřadu práce magistrát využívá u vybraných nabídek volných pracovních míst, 

k čemuž autor nemá výtek. 

Většinu respondentů oslovila nabídka volného pracovního místa především svou náplní práce, 

dále pak pracovní dobou, dobrým jménem organizace a vzdáleností od místa bydliště. Je 

pravdou, že práce ve veřejné správě obecně nemá punc vysoce ohodnoceného pracovního 

místa co do mzdových nároků, takže není překvapující, že se nikdo z oslovených nezaobíral 

peněžitým ohodnocením. V tomto směru díky platovým tarifům ani není možné ze strany 

samotného magistrátu v současné chvíli cokoliv změnit, takže doporučení ve formě 

aktualizace těchto platových tarifů dle autorova mínění nejsou na místě.  

Pokud by měla být v této souvislosti nastíněna pozitiva zaměstnání ve veřejné správě a tím 

inspirován Magistrát města Ostravy, jak případně zatraktivnit nabídku volného pracovního 

místa, nelze opomenout následující fakta: práce na úřadě nabízí pevnou pracovní dobu, která 

nebývá zatížena přesčasy včetně přesně vymezených úředních hodin. Dále post úředníka 

garantuje pravidelná školení a v rámci systémů tříd pravidelný postup a s ním pojící se jistoty.  

Magistrát uvádí dle autorova mínění a výsledků dotazníkového šetření dostatečné množství 

informací ohledně nabídky volného pracovního místa, mnozí respondenti však požadovali 
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více informací ohledně náplně práce. Tento námět ze strany stávajících zaměstnanců není 

náročné zrealizovat a autor tedy doporučuje magistrátu rozšířit popis vykonávané práce. 

Ohledně dokumentů, které magistrát požaduje v rámci výběrového řízení, je možné krom 

dosavadního požadavku na životopis, výpis z rejstříku trestů a dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzdělání doporučit také zpracování motivačního dopisu. Dle autorova názoru je 

možné brát jakýkoliv další dokument, který umožní kvalitnější předvýběr zaměstnanců, 

považovat za krok, díky kterému se organizace vyvaruje pozvání takových uchazečů 

k výběrovému rozhovoru, kteří ve své podstatě nesplňují zadaná kritéria. Bohužel stinnou 

stránkou je v tomto případě rozšíření byrokracie v rámci výběrového řízení jako celku, proto 

autor navrhuje rozšířit požadované dokumenty pouze u vybraných obsazovaných pozic, např. 

u obsazování vedoucích funkcí, kde bude tento krok opravdu přínosem pro obě strany. 

Většina respondentů v rámci dotazníkového šetření uváděla, že byli po odeslání příslušných 

dokumentů, pojících se k výběrovému řízení, kontaktováni do jednoho měsíce. Stálo by za 

zvážení, zda by v tomto směru nemohl úřad podniknout pružnější zpětnou vazbu a zkrátit 

tento interval na dvoutýdenní. Pokud by byl tento interval zakomponován do interní směrnice, 

bylo by možné jej uvádět v nabídce volného pracovního místa. Rovněž způsob kontaktu ze 

strany úřadu dle autorova přesvědčení není vyčerpávající. Je jistě chvályhodné, že jsou 

všichni uchazeči bez výjimky kontaktováni prostřednictvím dopisu, jak si žádá příslušná 

legislativa. Ovšem autor se přiklání i k volbě dalšího komunikačního prostředku jako telefonát 

či e-mailová korespondence, v případě e-mailu se jedná vesměs o beznákladovou variantu, 

kterou každý z uchazečů jistě ocení. Tato varianta sice může pro magistrát znamenat navýšení 

nákladů v podobě přesčasů pracovníka, který tuto činnost bude vykonávat, ale na druhou 

stranu může ušetřit čas, který by byl věnován uchazeči, který si mezitím našel jiné pracovní 

místo či se z jiných důvodů odmítne následného výběrového rozhovoru zúčastnit. 

K metodám výběru zaměstnanců lze konstatovat, že magistrát využívá dvou metod – 

výběrového rozhovoru a případně testu odborných předpokladů. Autor je navrhuje rozšířit o 

dotazník, který by umožnil rychlejší a snadnější srovnání uchazečů z pohledu jejich 

dosavadních pracovních zkušeností. Další navrhovanou metodou je assessment centre, která 

by dle výše uvedených zjištění velkou měrou přispěla k dosažení komplexního pohledu na 

uchazeče, tj. odhalila jeho osobnostní rysy, dovednosti, schopnost zvládnout stres, pracovat 

v týmu i samostatně atd. Autor akceptuje fakt, že se jedná o metodu časově i finančně 

náročnější, ovšem pokud by jí bylo využíváno pro konkrétní pracovní místa či při hledání 

vhodných kandidátů na vedoucí pozice, domnívá se, že by byla pro organizaci v oblasti 
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výběru uchazečů velkým přínosem. Zdaleka není nutné zakomponovat do procesu všechny 

uváděné doporučované metody, rozšíření o jakoukoliv z nich by však dle autora organizace 

pocítila v pozitivním smyslu. 

K hodnocení složení a odborných předpokladů výběrové komise nelze organizaci více méně 

nic vytknout. Oslovení zaměstnanci úřadu hodnotili členy výběrové komise v tomto ohledu 

jako kvalifikované pracovníky a autor rovněž vyzdvihuje přítomnost vedoucího odboru či 

oddělení u všech dotazovaných s výjimkou jednoho případu, kdy nebyl přítomen ani jeden 

z nich. 

Na valnou většinu dotazovaných působilo prostředí, ve kterém výběrový rozhovor probíhal, 

jako neutrální, což ve své podstatě není nutné organizaci vytýkat, jelikož si je autor vědom 

potřeby zjistit i uchazečovu orientaci v příslušné legislativě, takže nastolení uvolněného 

prostředí může být právě díky této potřebě komplikované. 

Žádný oslovený neměl pocit, že by neobdržel v průběhu výběrového rozhovoru dostatek 

informací nebo neměl dostatek prostoru pro kladení vlastních dotazů. Autor vyzdvihuje také 

výsledek dotazníkového šetření ohledně kladení diskriminačních otázek či jiných 

nevhodných, jelikož takové nepadly v rámci výběrového rozhovoru u žádného z oslovených 

respondentů. Prokázalo se tedy vyjádření organizace, uplatňuje nediskriminační přístup při 

obsazování volných pracovních míst. 

Většina zaměstnanců, kteří absolvovali výběrový rozhovor, vyjádřila s jeho průběhem jako 

celku spokojenost a stejně tak tomu bylo i u způsobu a celkovému průběhu výběrového řízení. 

Dle dotazníkového šetření by k naprosté spokojenosti vedlo uveřejnění širších informací o 

vlastní vykonávané práci a uveřejnění alespoň orientační době, do které bude uchazeč 

informován, zda postoupil v rámci výběrového řízení do dalšího kola, na což autor práce 

reagoval výše. 

Všechna výše uvedená fakta i doporučení byla následně konzultována s vedoucí personálního 

oddělení, která je shledala jako podnětná a přislíbila, že bude autora o jejích případných 

využitích v praxi informovat. Dotyčná konstatovala, že v současné době neuvažovali o 

rozšíření možnosti inzerovat nová volná pracovní místa prostřednictvím pracovních portálů, 

jelikož v poslední době díky vysoké nezaměstnanosti v kraji nezaznamenal magistrát nouzi o 

zájemce o nové pracovní místo. Na druhou stranu uznala, že tato situace se může v budoucnu 

změnit a bude pamatovat i na tuto možnost. 
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Ohledně informací v nabídce pracovního místa vedoucí připustila, že ne vždy si je vybraný 

uchazeč vědom, co vše může pozice úředníka obecně i v rámci konkrétního pracovního místa 

nabídnout a přislíbila zamyšlení nad tím, zda a jakým způsobem by bylo možné bližší 

informace zakomponovat do nabídky volného pracovního místa či jakou formou uveřejnit 

obecné výhody zaměstnání ve veřejném sektoru na stránkách organizace. 

K doporučení rozšíření dokumentace o motivační dopis projevila vedoucí personálního 

oddělení rovněž souhlasné stanovisko a sdělila, že někteří uchazeči jej z vlastní vůle přikládají 

již nyní. O zkrácení lhůty zpětné vazby na poptávku po volném pracovním místě se snaží 

magistrát již nyní, ale nerad by avizoval konkrétní zkrácený termín oficiálně. 

Dotazník jako rozšiřující metodu výběru zaměstnanců by výše jmenovaná taktéž uvítala, 

k assesment centre jako další doporučené metodě má však především výtky v podobě časové 

a finanční náročnosti. 

V závěru vedoucí personálního oddělení ocenila zpětnou vazbu, která se jí díky 

dotazníkovému šetření dostala a v rámci které avizovali respondenti dle jejího mínění 

relativní spokojenost a vnímá jeho výsledky jako ocenění dlouhodobé práce magistrátu 

v oblasti zefektivnění procesu získávání a výběru zaměstnanců. Také uvedla, že by stálo za 

zvážení, zda podobně koncipovaný dotazník nepředkládat nově přijatým zaměstnancům i 

v budoucnu a alespoň z části si tak ověřovat, zda relativní spokojenost s nastoleným procesem 

získávání a výběru zaměstnanců stále přetrvává. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak probíhá proces výběru a získávání zaměstnanců ve 

vybrané organizaci, kterou byl Magistrát města Ostravy a navrhnout vhodná doporučení 

k zefektivnění uplatňovaných postupů. Tohoto cíle bylo dle autorova mínění dosaženo. 

Koncepční a teoretická východiska k dané problematice byla představena v teoretické části 

této práce. Následovala kapitola, charakterizující vybranou organizaci, v rámci které autor 

také předestřel princip obsazování volných pracovních míst.  

Navazovala samotná analýza procesu získávání a výběru zaměstnanců, přičemž konkrétní 

návrhy a doporučení, které díky ní byly vyvozeny, by mohly přispět k zefektivnění celého 

výše uvedeného procesu. Návrhy a doporučení vycházejí z  výsledků nestrukturovaného 

rozhovoru s vedoucí personálního oddělení úřadu a výsledků dotazníkového šetření, 

prováděného mezi zaměstnanci úřadu, kteří byli přijati do pracovního poměru v posledních 

třech letech a celým procesem získávání a výběru museli nepochybně projít. 

Konkrétní návrhy a doporučení, které by mohly zkvalitnit proces získávání a výběru 

zaměstnanců v dané organizaci, se týkaly rozšíření možností, jak informovat potenciální 

zájemce o vyhlášení výběrového řízení na nové pracovní místo - v této souvislosti autor 

doporučil využití služeb pracovních portálů. 

Také bylo navrženo uvedení bližší náplně nabízené pracovní pozice, tzn. rozšířit popis 

pracovního místa a shrnout výhody zaměstnání ve veřejném sektoru jako celku.  Autor také 

konstatoval, že rozšíření požadovaných dokumentů u vybraných obsazovaných pozic by 

přispělo k zefektivnění procesu.  

Jako další možnost, jak proces výběru zaměstnanců zefektivnit pro obě strany, autor uvádí, 

zkrácení doby zpětné vazby v případě postoupení uchazeče do dalšího kola výběrového řízení. 

V neposlední řadě bylo autorem doporučeno ke zvážení využití i jiných metod výběru 

zaměstnanců, než jakých organizace doposud využívá. Jak je uvedeno v předešlé kapitole, 

není nutné zakomponovat do procesu všechny uváděné doporučované metody, rozšíření o 

jakoukoliv z nich by však dle autora organizace pocítila v pozitivním smyslu. 

Krom těchto návrhů a doporučení autor mimo jiné komentoval a vyzdvihoval kladné stránky 

nastoleného procesu získávání a výběru zaměstnanců.  
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Celkově proces získávání a výběru zaměstnanců považuje autor, s ohledem na nutnost 

respektovat legislativní rámec, za vyhovující. Nedostatky, které byly v rámci analýzy zjištěny, 

lze prostřednictvím návrhů a doporučení eliminovat.  

Magistrát města Ostravy si je dostatečně vědom důležitosti rozvoje lidských zdrojů a je 

ochoten všemi dostupnými prostředky pracovat na zefektivnění současného systému získávání 

a výběru zaměstnanců, přičemž související kroky nevnímá jako pouhé naplňování zákona, ale 

chápe jeho podstatu a možné pozitivní dopady na efektivní chod úřadu jako celku.  
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SEZNAM ZKRATEK 

AC – assessment centre 
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Příloha č.  2 - dotazník 

 

Vážení respondenti, 

 

jsem studentem 5. ročníku Ekomické fakulty VŠB-TU Ostrava a v rámci zpracovávání mé 

diplomové práce bych Vás rád požádal o vyplnění tohoto dotazníku. Cílem dotazníku je zjistit 

pohled zaměstnanců na průběh procesu získávání a výběru zaměstnanců Magistrátu města 

Ostravy. Dotazník je anonymní. Pokud není uvedeno jinak, označte, prosím, vždy jen jednu 

odpověď. Předem děkuji za Váš čas a ochotu k vyplnění dotazníku. 

 

Bc. Pavel Staněk 

 

1. Odkud jste se dozvěděl/a o nabídce volného pracovního místa Magistrátu města 

Ostravy? 

a) inzerát v tisku 

b) oznámení na internetových stránkách Magistrátu města Ostravy 

c) pracovní portály (internetové) 

d) úřední deska Magistrátu města Ostravy 

e) úřad práce 

f) doporučení známého 

g) jiné - uveďte: ................................................................................................................... 

 

2. Čím Vás nabídka práce zaujala? (možno označit více odpovědí) 

a) peněžní ohodnocení 

b) nepeněžní ohodnocení (zaměstnanecké výhody) 

c) pracovní doba 

d) dobré jméno organizace 

e) pracovní náplň 

f) vzdálenost od místa bydliště 

g) jiné – uveďte: .................................................................................................................. 

 

3. Byl/a jste spokojen/a s množstvím informací v inzerátu? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

4. Pokud jste u předchozí otázky označil/a  možnost b), c) nebo za d), uveďte, jaké 

informace chyběly. 

................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



2 

 

5. Jaké dokumenty od Vás organizace požadovala? (možno označit více odpovědí) 

a) životopis 

b) motivační dopis 

c) výpis z rejstříku trestů 

d) reference od předchozího zaměstnavatele 

e) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

f) jiné - uveďte: .................................................................................................................... 

 

6. V jakém časovém intervalu po odeslání dokumentů jste byl/a kontaktován/a? 

a) do týdne 

b) do dvou týdnů 

c) do měsíce 

d) delší období 

 

7. Jakým způsobem jste byl/a kontaktován/a? (možno označit více odpovědí) 

a) dopisem 

b) e-mailem 

c) telefonicky 

d) jiné - uveďte: .................................................................................................................... 

 

8. Absolvoval/a jste kromě výběrového rozhovoru ještě jinou metodu výběru? (možno 

označit více odpovědí) 

a) pouze výběrový rozhovor 

b) test odborných předpokladů 

c) ukázka práce 

d) jiné - uveďte: .................................................................................................................... 

 

9. Kdo se ze strany organizace účastnil Vašeho výběrového rozhovoru? (možno označit 

více odpovědí) 

a) tajemník 

b) vedoucí odboru 

c) vedoucí oddělení 

d) personalista 

e) jiní pracovníci – uveďte: .................................................................................................. 

 

10. Byla podle Vás výběrová komise dostatečně připravena (kvalifikovaná)? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 
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11. Jak na vás působilo prostředí, ve kterém probíhal výběrový rozhovor? 

a) uvolněné 

b) neutrální 

c) neosobní 

d) stresové 

 

12. Dozvěděl/a jste se v průběhu výběrového rozhovoru dostatečné množství informací o 

pracovní pozici? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

13. Pokud jste u předchozí otázky označil/a možnost b), c) nebo d), uveďte, jaké 

informace chyběly. 

................................................................................................................................................. 

 

14. Byl Vám poskytnut dostatečný prostor pro Vaše dotazy? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

15. Byly Vám kladeny diskriminační nebo jiné nevhodné otázky? 

a) ano – uveďte:..................................................................................................................... 

b) ne 

 

16. Byl/a jste spokojen/a s celkovým průběhem výběrového rozhovoru? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

17. Pokud jste u předchozí otázky označil/a možnost b), c), nebo d), uveďte důvod k Vaší 

neúplné spokojenosti. 

................................................................................................................................................. 

 

18. Je něco, co byste změnil/a na způsobu a celkovém průběhu výběrového řízení? 

Uveďte:  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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19. Uveďte Vaše pohlaví. 

a) muž 

b) žena 

 

20. Do jaké pracovní kategorie patříte? 

a) úředníci 

b) ostatní zaměstnanci 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


