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1. Úvod 
 

Bakalářská práce se zaměřuje na získávání a výběr zaměstnanců. Právě zaměstnanci 

jsou srdcem firmy - čím lepší zaměstnanci ve firmě pracují, tím lepší se organizace stává. 

Proto by měl výběr vhodných zaměstnanců patřit k nejodpovědnější kompetenci manaţerů 

organizace. Manaţeři by měli vybírat takové lidi, kteří budou mít odpovídající dovednosti  

a schopnosti pro vybranou pracovní pozici. Ovšem velkým problémem můţe být i situace, 

kdy na pracovní místo budou vybráni ne příliš vhodní kandidáti. Takovým krokem můţe dojít 

k narušení pracovních vztahů, ztrátě dobrých zaměstnanců a v případě důleţitých pozic firmy 

i k narušení chodu celé organizace na určitou dobu.  

 

Cílem mé bakalářské práce je pomocí dotazníku od zaměstnanců na Základní škole  

v Tlumačově analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců a zpracovat moţné návrhy  

a doporučení na zlepšení tohoto procesu. 

  

Celá práce je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje na část teoretickou a část 

druhá je v praktickém pojetí. Část první, teoretická, zahrnuje, po studiu odborné literatury, jak 

metodiku celé práce, popis pracovního místa, tak proces získávání pracovníků, ale také 

samotný výběr pracovníků. Ve druhé, praktické části, je teoretická část aplikována na 

vybranou organizaci, tedy na Základní školu v Tlumačově. Na začátku je organizace obecně 

popsána a na to navazují informace o zaměstnancích a popis organizační struktury celé školy. 

Dále je popsán celý proces získávání a výběru pracovníka, jak v této organizaci probíhá.  

Následně je zpracována analýza výběru a získávání pracovníků v dané organizaci. Poté, na 

základě dotazníkového šetření, jsou uvedena data v tabulkách a grafech, které doplňují krátké 

vyhodnocení.  

 

Na závěr jsou vypracovány návrhy a doporučení na zlepšení celého procesu výběru  

a získávání pracovníků na Základní škole v Tlumačově, které vycházejí z dotazníkového 

šetření. Samozřejmě je uveden seznam pouţité literatury, příloh a zkratek.  
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2. Teoretická východiska získávání a výběru zaměstnanců 
 

2.1. Metodika práce 

 

Prvním krokem v mé bakalářské práci je volba tématu, kterým se po pečlivém 

přemýšlení stalo získávání a výběr zaměstnanců. U tohoto kroku byla vyuţita metoda 

srovnání, kdy se porovnávaly jednotlivé moţnosti témat bakalářských prací a následně byla 

jedna vybrána. Dalším krokem bylo vyřešení situace, jakou organizaci zvolit, aby mohl být 

systém získávání a výběru zaměstnanců analyzován. Byla vybrána Základní škola 

v Tlumačově, kde sice není velký počet zaměstnanců, ale se spoluprácí ochotně souhlasili.  

První část bakalářské práce, teoretická východiska procesu získávání a výběru 

zaměstnanců, je zaloţena na metodách abstrakce, indukce, dedukce a formální logiky, kdy se 

z vybrané odborné literatury a jiných dostupných zdrojů získávají potřebné informace. Poté 

nastává fáze analytická, kdy budou informace zpracovány a vytvořena tak celá teoretická část 

bakalářské práce.  

Po zpracování teoretické části je zahájena praktická část sjednáním schůzky s vedením 

Základní školy v Tlumačově, které má proces získávání a výběru zaměstnanců na starosti. Na 

těchto schůzkách bylo vyuţito metody pozorování a osobní konzultace s těmito osobami.  

Praktická část je zaloţena na sociologickém průzkumu, který byl prováděn pomocí 

dotazníkového šetření. Dotazník byl vytvořen na základě informací, které byly poskytnuty 

vedením školy. V této části bakalářské práce bude aplikována metoda analýzy na proces 

získávání a výběru zaměstnanců a následně bude celý proces rozdělen na jednotlivé části. 

Metoda analýzy je myšlenkovým rozloţením zkoumaného jevu na dílčí části a je úzce spjata 

s metodou syntézy, která umoţňuje myšlenkové sjednocení jednotlivých částí v celek. Při 

zjišťování výsledků z dotazníkového šetření bude vyuţita metoda dedukce, coţ je způsob 

myšlení, při němţ přecházíme od obecnějších tvrzení k méně obecným.  

Na závěr bude vyuţita metoda indukce, díky níţ budou vytvořeny návrhy  

a doporučení na zlepšení procesu získávání a výběru zaměstnanců ve zvolené organizaci.  
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2.2. Řízení lidských zdrojů 

 

Řízení lidských zdrojů je důleţitým nástrojem pro řízení organizace. Před samotným 

získáváním a výběrem pracovníků si musí organizace stanovit, jaké mnoţství pracovníků do 

organizace přijme. K tomuto plánování existuje v současnosti řada postupů a metod. 

2.2.1. Personální plánování  

 

Personální plánování slouţí pro realizaci cílů společnosti tím, ţe předpovídá vývoj, 

stanovuje cíle a provádí opatření, která směřují k současnému a budoucímu zajištění úkolů 

společnosti adekvátní pracovní silou.  

 

„Konkrétněji lze říci, ţe personální plánování usiluje o to, aby organizace měla nejen 

v současnosti, ale zejména v budoucnosti pracovní síly:  

 

 v potřebném mnoţství (kvantita)  

 s potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi (kvalita) 

 s ţádoucími osobnostními charakteristikami 

 optimálně motivované a s ţádoucím poměrem k práci 

 flexibilní a připravené na změny 

 optimálně rozmístěné do pracovních míst i organizačních celků organizace 

 ve správný čas 

 s přiměřenými náklady “ Koubek (2007, s. 93)  

2.3. Získávání pracovníků 

 

Dvořáková (2012) ve své knize popisuje získávání pracovníků jako personální činnost, 

která má za úkol identifikovat, přitáhnout a najmout kvalifikovanou pracovní sílu. Přilákání 

co největšího počtu uchazečů je tradiční filozofií získávání pracovníků. Jestliţe se podaří 

nalézt souvislost mezi potřebami organizace a potřebami uchazeče, dochází ke zvýšení 

efektivnosti procesu získávání.  

 

Dle Armstronga (2007, s. 343) „má proces získávání a výběru pracovníků tři fáze:  

1. definování požadavků - příprava popisů a specifikaci pracovního místa, rozhodnutí  

o poţadavcích a podmínkách zaměstnání 
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2. přilákání uchazečů - prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů uvnitř 

podniku i mimo něj, inzerování, vyuţití agentur a poradců 

3. vybírání uchazečů - třídění ţádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, 

assessment centra, nabízení zaměstnání, získávání referencí, příprava pracovní 

smlouvy. “ 

2.3.1. Vytváření a analýza pracovního místa  

 

Dle Koubka (2001, s. 43) je vytváření pracovního místa definováno jako „proces, 

během něhoţ se definují konkrétní pracovní úkoly jedince a seskupují se do základních prvků 

organizační struktury, tj. do pracovních míst, která musejí zabezpečit nejen efektivní 

uspokojování potřeb organizace, ale i uspokojování potřeb drţitelů pracovních míst. 

Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím vytváří 

 i představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat. Při analýze 

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

o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichţ se 

práce vykonává, a o dalších souvislostech pracovních míst.“  

Foot a Hook (2002, s. 30) to ve své knize popisují jako „proces shromaţďování všech 

důleţitých dat o všech existujících pracovních místech, jejichţ dovednosti jsou nezbytné 

z hlediska vykonávání jejich aktivit. Do té míry, nakolik se analýza práce a popis pracovního 

místa týkají plánování lidských zdrojů, spojují úkol zjišťovat poptávku po lidských zdrojích 

se zjišťováním vnitřní nabídky lidských zdrojů. Obojí tato kalkulace dohromady pak 

představuje výchozí bod pro to, co je poţadováno. Zároveň dokumentuje poţadavek na 

doplnění zaměstnanců, s ohledem na to, co mají dělat a jaké dovednosti mají uţívat.“  

Analýza pracovního místa se člení na dvě části: otázky týkající se pracovních úkolů  

a podmínek a otázky týkající se pracovníka.  

Základní otázky analýzy pracovních úkolů a podmínek:  

 Druh práce, jaký je název této práce a kdo ji vykonává?  

 Jaké úkoly jsou vyţadovány?  

 Jakým způsobem se práce provádí? 

 Proč se práce vykonává zrovna tímto způsobem 

 V jakém čase je práce vykonávána? 

 Na jakém místě je práce vykonávána? 
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Otázky týkající se pracovníka:  

 Jeho fyzické schopnosti 

 Jeho duševní schopnosti 

 Dovednosti pracovníka 

 Dosažené vzdělání a obor  

 Pracovní zkušenosti  

 Osobnost a postoje (Koubek, 2007) 

 

2.3.2. Proces získávání pracovníků 

 

Jestliţe chceme, aby náš proces získávání pracovníků byl co nejefektivnější, musíme 

dokonale znát jednotlivá pracovní místa. K tomu nám poslouţí analýza pracovního místa. 

Pracovní místa musíme také uvolňovat a vytvářet nová, coţ je součástí personálního 

plánování. Všechny tyto jednotlivé kroky, s následným výběrem, na sebe navazují, jak můţete 

vidět na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 2.1: Proces získávání pracovníků 

 
Zdroj: Koubek (2001) - vlastní zpracování 
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„Jednotlivé kroky získávání:  

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků. 

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa. 

3. Zváţení alternativ. 

4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých zaloţíme 

získávání a pozdější výběr pracovníků. 

5. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů. 

6. Volba metod získávání pracovníků. 

7. Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů. 

8. Formulace nabídky zaměstnání.  

9. Uveřejnění nabídky zaměstnání.  

10. Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi. 

11. Předvýběr uchazečů na základě předloţených dokumentů a informací.  

12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám.“ 

Dle Koubka (2007, s. 131) 

 

2.3.2.1. Identifikace potřeby získávání pracovníků 

Je nutné, aby tento krok vycházel z plánů organizace. Jak z plánů výroby, investic, tak 

i technického rozvoje. Samozřejmě identifikace potřeby získávání pracovníků musí probíhat 

s dostatečným předstihem před uskutečněním samotného získávání pracovníků. Stav a pohyb 

pracovníků v organizaci pomáhá sledovat soustavná analýza, která identifikuje reprodukční 

potřebu pracovníků, např. náhrada za pracovníky odcházející do důchodu, z organizace nebo 

přecházející na jiná pracovní místa v organizaci. Ovšem jsou případy, kdy nelze identifikovat 

potřebu dodatečného pracovníka s předstihem, např. úmrtí nebo náhlá invalidita pracovníka. 

Při odchodu pracovníka k jiné organizaci je vyuţita výpovědní lhůta nebo dohodnutý termín 

odchodu, tudíţ vzniká dostatečný předstih na hledání vhodného pracovníka na uvolňované 

místo (Koubek, 2007).  

 

2.3.2.2. Popis a specifikace pracovního místa 

Dle Vajnera (2007, s. 13) je „popis pracovního místa základním kamenem 

personálního řízení a pro definování ideálního profilu kandidáta je naprosto nezbytný. Neměl 
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by být sloţitý - nejedná se o analýzu pracovního místa. Určité zvýhodnění mají organizace 

s popsanými procesy.“ 

Obecně lze pracovní místo definovat jako místo jedince ve společnosti. Je nejmenším 

prvkem v organizaci. Zařazuje jedince do společnosti a ukládá mu pracovní úkoly, pravomoci 

a odpovědnosti přiměřené jeho kvalifikacím (Dvořáková, 2004).  

Pro nové pracovní místo je třeba vytvořit jeho popis, který bude charakterizovat 

všechny jeho úkoly a odpovědnosti pozice, ze kterých vyplývají potřebné zkušenosti  

a schopnosti kandidátů. Dobrým popisem pracovního místa ušetříme spoustu času i po 

následném obsazení tohoto místa. Pokud obsazujeme pracovní místo, které jiţ bylo 

vytvořeno, je třeba zkontrolovat stávající popis, případně v něm udělat změny.  

Při správném popisu pracovního místa jsme schopni uchazečům o toto pracovní místo 

poskytnout dostatečné a objektivní informace a jsme schopni odpovědět na všechny otázky 

(Urban, 2003).  

 

2.3.2.3. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa 

U kandidátů na pracovní pozice jsou většinou manaţery očekávány osobní 

předpoklady a vlastnosti. Ovšem není jednoduché z velkého mnoţství vlastností určit ty, které 

jsou pro dané pracovní místo nejdůleţitější. Je vhodné určit absolutně nezbytné neboli 

minimální poţadavky a poţadavky spíše ţádoucí, které můţeme získat v průběhu nebo je 

nahradit jinými. Za nejdůleţitější povaţuje Urban (2003) schopnost pracovního nasazení, 

pracovní stabilitu, pozitivní postoje, odpovědnost a loajalitu, inteligenci a odpovídající 

motivaci.  

Koubek (2007, s. 134) ve své knize doporučuje „poţadavky roztřídit na:  

nezbytné - nelze z nich slevit, jsou podmínkou způsobilosti pracovníka pro práci na 

obsazovaném pracovním místě; 

žádoucí - nejsou bezpodmínečně nutné pro přijetí pracovníka na pracovní místo, ale nějakým 

způsobem přispívají k dobrému výkonu práce, v případě potřeby je moţné na tyto poţadavky 

připravit výcvikem a vzděláním organizovaným zaměstnavatelem; 

vítané - nejsou bezpodmínečně nutné pro výkon práce na pracovním místě, ale zvyšují 

vyuţitelnost pracovníka v organizaci, činí jej flexibilnějším; 

okrajové - nejsou nutné pro výkon práce na pracovním místě, je snadno moţné je zajistit 

jinak.“ 
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Organizace by měla ve své nabídce na pracovní místo uvést všechny poţadavky 

nezbytné a některé poţadavky ţádoucí, případně vítané.  

 

2.3.2.4. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů 

Reakce potenciálních uchazečů o jednotlivé pracovní místo závisí na určitých 

zdrojích, které můţeme rozdělit na vnější a vnitřní. Vnitřní zdroje mohou ovlivnit individuální 

rozhodování jednotlivých uchazečů, zatímco vnější zdroje jsou spíše objektivní a ovlivňovat 

nemůţou (Koubek, 2007).  

 

Vnitřní zdroje 

Při vyuţívání pracovníků z vnitřních zdrojů vyuţíváme především zdroje v organizaci. 

Oslovujeme pracovníky, kteří dosud pracují na nějakém místě v organizaci, ale jiţ jsou 

připraveni, aby vykonávali náročnější práci. Nebo také pracovníci, kteří sice mají své místo 

v organizaci, ale mají zájem přejít na místo v jiné části organizace. Vyuţívání pracovníků 

z vnitřních zdrojů má své výhody, ale také nevýhody.  

Výhody: 

- organizace dobře zná svého zaměstnance a také zaměstnanec zná organizaci 

- nemusíme jiţ zaměstnance provádět adaptací 

- sniţují se náklady na získávání, ale stejně tak čas 

- zaměstnanci jsou motivováni 

Nevýhody:  

- zaměstnanec můţe mít nějaký vztah ke svému prostředí a pracovní skupině 

- nedostanou se k nám nové metody řízení  

 

Vnější zdroje 

Získávání z vnějších zdrojů organizace vyuţije především, jsou-li jiţ vyčerpány 

vnitřní moţnosti nebo také je-li pro tuto pracovní pozici vhodné hledání ze zdrojů, které mají 

odlišné vlastnosti a kvalifikace neţ které jiţ v organizaci máme.  

Nejčastějšími prostředky získávání jsou úřady práce, inzeráty v tisku, vyuţívání 

agentur, spolupráce s vysokými školami nebo jinými vzdělávacími institucemi nebo také 

doporučení od zaměstnanců. I toto získávání zaměstnanců má své výhody a nevýhody. 

Výhody:  

- noví zaměstnanci můţou do organizace přinést nové představy, názory a postoje 
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- máme více moţností pro získávání pracovníků 

- můţeme vyuţít znalosti a vědomosti nového zaměstnance 

Nevýhody: 

- náklady na získávání pracovníků jsou vyšší a také časově náročnější 

- musíme počítat s dlouhodobější adaptací nového pracovníka (d´Ambrosová, 2009; 

Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005) 

 

2.3.2.5. Volba metod získávání pracovníků 

Koubek (2007, s. 135) říká, ţe volba metod získávání pracovníků „musí vycházet 

z toho, ţe je třeba vhodným lidem dát na vědomí existenci volných pracovních míst 

v organizaci a zlákat je k tomu, aby se o tato místa ucházeli.“ 

„Volba metod získávání pracovníků závisí na tom, zda se rozhodneme získávat 

pracovníky z vnitřních či vnějších zdrojů, jaké jsou poţadavky pracovního místa na 

pracovníka, jaká je situace na trhu práce, zejména na lokálním trhu práce, kolik můţeme 

vynaloţit prostředků na získávání pracovníků, jak rychle potřebujeme pracovní místo obsadit 

atd.“  

„Metod získávání pracovníků je řada a organizace se obvykle neomezují jen na 

některou z nich, ale uţívají více moţností.“ 

 

Nabídka jednotlivých uchazečů 

Jedná se o metodu, kdy se uchazeči sami nabízejí jednotlivé organizaci, buď 

osobně, nebo písemně. Nejčastěji se na organizace obracejí absolventi vysokých škol. 

Obvykle k této metodě dochází u firem s dobrou pověstí a nabízející pracovníkům 

zajímavou práci s dobrým platem. Hlavní výhodou je, ţe se sniţují náklady na inzerování, 

které bývají poněkud vysoké. Ovšem tato metoda má i své nevýhody. Zejména při výběru 

zaměstnanců nelze porovnávat schopnosti a kvality u více uchazečů, proto máme-li volné 

pracovní místo, snaţíme se jej obsadit co nejdříve. Uchazeči často nemají úplnou 

představu o tom, co organizace přesně očekává a tím můţe být část jejich schopností 

nevyuţitá. Nabídka uchazečů můţe přijít kdykoliv, tudíţ organizace nemusí být 

připravena vţdy reagovat na nabídku uchazečů, jednat s nimi a odmítat je, aby to 

v ţádném případě nepřineslo škody pro organizaci (Gosiorovský, 2005).   
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Osobní doporučení 

Metoda, při které dá stávající pracovník organizace tip na nějakého uchazeče, který 

by mohl být vhodný pro danou pozici. Tento pracovník ovšem musí vědět, zda se 

pracovní místo uvolnilo a na jaké pozici. Je vhodné pracovníka, který takového uchazeče 

na pracovní místo doporučil, odměnit. I u této metody je opět výhodou sníţení nákladů a 

skutečnost, ţe bude doporučen pracovník, který má odborné znalosti i jeho osobnostní 

charakteristiky jsou pro organizaci vhodné. Mezi nevýhody patří opět malý počet 

uchazečů, tudíţ menší výběr (Koubek, 2007).  

 

Přímé oslovení vyhlédnutého jedince 

Zde je kladen vysoký nárok na vedoucí pracovníky, personalisty. Jejich úkolem je 

sledovat, kdo se stal známým - objevuje se v odborném tisku, zúčastňuje se odborných 

seminářů; a je dobrý ve svém oboru. Pokud si někoho takového vyhlédneme, můţeme mu 

předloţit naši nabídku. Mezi výhodu můţeme zcela jistě zařadit to, ţe vybraný uchazeč je 

vhodný svými odbornými znalostmi. Nevýhodou ovšem naopak můţe být zhoršení vztahů 

s ostatními organizacemi, kterým se snaţíme odlákat pracovníky. Často organizace slíbí 

více, neţ poté můţe splnit, a uchazeč z toho můţe být značně rozladěný, coţ můţe 

ovlivnit organizaci (Gosiorovský, 2005).  

 

Vývěsky 

Metoda, která je poměrně nenáročná a nenákladná. Spočívá v tom, ţe organizace 

uveřejňuje informace o volných místech na vývěskách. Tyto vývěsky mohou být 

v organizaci, pokud si ţádá jen pracovníky z vnitřních zdrojů, nebo také mohou být 

veřejné, tím pádem organizace ţádá pracovníky i z vnějších zdrojů. Většinou bývají 

umístěny tam, kde prochází hodně lidí, tak aby pracovníci sami mohli ţádat o místo. 

Zpravidla bývá na vývěskách uveden popis pracovního místa, pracovní podmínky, 

poţadavky na uchazeče a také termín, ve kterém se případně má uchazeč dostavit. Také 

tato metoda poskytuje řadu výhod a nevýhod. Mezi hlavní výhodu patří to, ţe uchazeči se 

mohou na základě poskytnutých informací sami rozhodnout, zda se budou o práci ucházet 

nebo ne. Tím odpadnou nevhodní uchazeči. Nevýhodou je, ţe informace o volném místě 

budou mít jen lidé, kteří si vývěsky všimnou. Proto získáme jen určitý počet zaměstnanců 

a můţeme přijít o kvalifikované pracovníky vhodné na naši pracovní pozici (Koubek, 

2007).  
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Letáky 

Jedná se o metodu, která je velmi podobná vývěskám, ale s tím rozdílem, ţe tato 

metoda vkládá informace do schránek obyvatelům, tudíţ se naše pracovní nabídka dostává 

do rukou všech. To je  jedna z výhod této metody. Obyvatelé jsou vlastně nuceni se s touto 

nabídkou seznámit. Nevýhodou ovšem je, ţe někteří lidé o letáky nemají zájem, takţe se 

k nim nabídka ani nemusí dostat nebo při mnoţství letáků v poštovních schránkách si jí 

ani nevšimnou (Gosiorovský, 2005).  

 

Inzerce  

Patří mezi nejobvyklejší metodu. Ovšem musíme zváţit, zda je pouţití této metodu 

opravdu nezbytné, nebo zda by nebylo výhodnější poţádat agenturu, která se na získávání 

pracovníků zaměřuje. Jsou pro nás důleţitá tři kritéria: náklady, rychlost  

a pravděpodobnost získání vhodných uchazečů (Armstrong, 2007).  

 

Armstrong (2007, s. 348) tvrdí, ţe „cílem inzerování by mělo být:  

 upoutat pozornost - inzerát musí být v úsilí o zájem potenciálních uchazečů 

konkurenceschopnější neţ inzeráty jiných zaměstnavatelů;  

 vytvářet a udržovat zájem - informaci o pracovním místě, podniku, podmínkách 

zaměstnání a poţadované kvalifikaci musí inzerát sdělovat atraktivním  

a zajímavým způsobem; 

 stimulovat akci - poselství inzerátu musí být sděleno způsobem, který upoutá nejen 

oči, ale také přiměje lidi přečíst inzerát aţ do konce a bude mít za následek 

dostatečný počet odpovědí od vhodných uchazečů. “ 

Pokud se rozhodneme pro získávání většího počtu lidí nebo hledáme-li klíčové lidi, je 

vhodné vyuţít sluţeb speciální inzertní agentury. Ta nám navrhne celkovou podobu inzerátu, 

jeho obsah, doporučí styl, připraví návrh textu a rovněţ vhodně umístí logo organizace. Navíc 

můţeme získat doporučení, jak vyuţít ilustraci a speciální typografické prostředky tak, 

abychom dosáhli nejlepšího vizuálního efektu. Agentura umí doporučit i vhodná média pro 

inzerování.  

Při vybírání agentury bychom měli postupovat tímto způsobem:  

 zjistit, jaké má agentura zkušenosti s inzerováním; 

 poţádat o příklady její práce k nahlédnutí; 
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 prověřit její zkušenosti s úrovní poskytovaných sluţeb u jiných organizací; 

 navštívit osoby, které budou pracovat na inzerátu; 

 zjistit cenu sluţeb; 

 přiblíţit si metody, které bude pouţívat (Armstrong, 2007).  

 

Vyuţívání sluţeb zprostředkovatelských agentur 

Gosiorovský (2005, s. 37) popisuje tuto metodu takto: 

„Agentury jsou obvykle rychlé a efektivní, ale i velmi drahé. Je velice obtíţné najít 

agenturu, která by vyhověla potřebám organizace za rozumnou cenu. Agentury by měly 

být pečlivě informovány o tom, co se od nich očekává. Můţe se stát, ţe nabídnou 

nevyhovující uchazeče, ale toto riziko lze zmírnit tím, ţe jim organizace jasně sdělí své 

poţadavky. Cena sluţeb komerčních zprostředkovatelen v podstatě omezuje pouţitelnost 

této metody získávání pracovníků na takové typy pracovníků, které jsou na trhu práce 

spíše vzácné, tedy na špičkové specialisty a schopné a osvědčené manaţery.“ 

 

Internet 

Internet poskytuje mnoho výhod jak uchazečům o pracovní místo, tak 

zaměstnavatelům nabízejícím toto místo. Na internetu lze najít a poskytnout více 

informací neţ je moţné v běţném inzerátu, kde jsme limitováni jeho délkou. Jestliţe se 

rozhodneme vyuţít internet, máme na výběr ze dvou moţností. Inzerovat můţeme na 

svých vlastních stránkách, jestliţe je vlastníme, nebo vyuţít sluţeb agentury. V prvním 

případě si musíme uvědomit, jak snadno lze naše stránky a také inzerci na internetu 

vyhledat. V internetových vyhledávačích můţeme vyzkoušet, jak je obtíţné naši stránku 

najít. Internetovou inzerci vyuţívá mnoho organizací, jelikoţ si vyţaduje relativně nízké 

náklady. Je vhodné internetovou inzerci kombinovat s tradiční novinovou inzercí, neboť 

většina tištěných novin má i své internetové stránky. Ovšem jestliţe se budeme 

rozhodovat pro internetovou inzerci, je třeba vzít v úvahu tyto faktory: rychlost, náklady, 

zacílení, problémy titulků a vyhledávačů (Dale, 2006).  

 

Spolupráce s úřady práce 

Politiku zaměstnanosti zabezpečují právě úřady práce. Slouţí lidem, kteří hledají 

práci, ale také organizacím hledajícím zaměstnance. Vyuţívání úřadů práce ušetří 

organizacím čas i peníze, a proto je některé organizace vyuţívají v plné míře. Mezi 
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výhody této metody patří jiţ zmíněné nízké náklady. Dalším kladem můţe být i 

skutečnost, ţe úřady práce mohou provádět jakýsi předvýběr, na základě informací 

získaných o uchazečích. Někdy dokonce můţe organizace získat příspěvek na zaměstnání 

jednotlivého uchazeče. Hlavní nevýhodou je omezený výběr pracovníků, neboť ne všichni 

nezaměstnaní se na úřadu práce zaregistrují, jelikoţ v předchozím zaměstnání dostali 

odstupné. 

 

Získávání zaměstnanců ve vzdělávacích zařízeních 

Také mezi čerstvými absolventy škol se dají najít vhodní uchazeči. Vybírání mezi 

absolventy je pro některé organizace hlavním zdrojem, jelikoţ se podílejí na provozu 

vzdělávacích zařízení a hledají tak mladé pracovníky v potřebném oboru. Výhodou je, ţe 

škola často dělá pro organizace předvýběr a navrhne tak vhodného absolventa, organizace 

má informace o rozsahu studia, a tudíţ můţe předpokládat, jaké znalosti bude takový 

absolvent mít. Zároveň má organizace moţnost absolventa důkladně poznat a sledovat jej 

během studia. Mezi nevýhody patří neobsazenost pracovního místa po dobu celého roku, 

ale pouze ve volnu studenta. Rovněţ investice nutné pro přizpůsobení čerstvého 

absolventa organizaci jsou poněkud vyšší (Gosiorovský, 2005).  

 

2.3.2.6. Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů 

Nejčastějšími dokumenty jsou doklady o vzdělání a praxi, speciální dotazník 

organizace, ţivotopis, hodnocení z předchozího zaměstnání, výpis z trestního rejstříku, ale 

také lékařský záznam o zdravotním stavu uchazeče a průvodní dopis, kde uchazeč zdůvodní, 

proč se zajímá zrovna o tuto práci.  

Dotazník organizace pro uchazeče o zaměstnání 

Vyuţívání dotazníků k získání informací o uchazeči se stalo velmi oblíbeným. 

Organizace si dotazník vytvoří samy nebo si jej nechají vytvořit. Můţeme nalézt dvě základní 

formy dotazníku: jednoduchý dotazník (umoţňuje uvádět jenom holá fakta) a otevřený 

dotazník (uchazeč můţe popsat podrobně nějaké informace nebo se vyjádřit k některým 

otázkám). 

U obou forem dotazníku se shoduje první část, v níţ najdeme především osobní 

informace, jako je název zaměstnání, jméno uchazeče, datum narození, rodinný stav, počet 

dětí apod.  

Naopak odlišné jsou druhé části obou forem dotazníku. 
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V první formě se objevují informace o: 

- předchozích zaměstnáních, 

- pracovních  zkušenostech, 

- některé informace o předchozím zaměstnání.  

V druhé formě má uchazeč moţnost se více rozepsat o: 

- jeho dosavadní kariéře,  

- současném pracovním zařazení, 

- detailech všech předchozích zaměstnání,  

- zkušenostech s prací v zahraničí,  

- zálibách a zájmech, 

- jeho silných a slabých stránkách, 

- představě kariérního růstu v průběhu dalších let,  

- záměru na rozvoj svých schopností.  

 

Závěrečná část dotazníků je u obou forem shodná. Patří sem například: reference, 

spíše uvedení osob, které mohou podat informace o uchazeči; termín, kdy je uchazeč, pokud 

by byl vybrán, schopen nastoupit, podpis uchazeče a datum (Koubek, 2007).  

 

Ţivotopis uchazeče  

Koubek (2007, s. 145) tvrdí, ţe „při získávání pracovníků bývají poţadovány tři typy 

ţivotopisů:  

1. volný životopis, jehoţ obsah a struktura jsou ponechány na uchazeči samém; 

2. polostrukturovaný životopis, kdy je uchazeč zhruba informován, co by mělo být 

uvedeno; 

3. strukturovaný životopis, kdy uchazeč dostane detailní pokyny, co a v jakém 

pořadí by mělo být uvedeno (v podstatě jde o ţivotopis-dotazník).“ 

 

2.3.2.7. Formulace nabídky zaměstnání  

Stanovuje se po přesném vymezení pracovního místa. Rovněţ se přihlíţí k tomu, z jakých 

zdrojů se pracovníci získávají, zda z vnějších či   vnitřních.  

Inzerát, dle Koubka (2007, s. 148) by měl „obsahovat následující skutečnosti:  

a) název práce (pracovního místa, zaměstnání);  



18 

 

b) stručný popis práce (pracovního místa, zaměstnání) a charakteristiku činnosti 

organizace; 

c) místo, kde se bude práce vykonávat; 

d) název a adresu organizace; 

e) poţadavky na vzdělání, kvalifikaci, praxi a další schopnosti a vlastnosti uchazeče; 

f) poţadavky na věk uchazeče, ale jen pokud je to skutečně nezbytné a legální;  

g) pracovní podmínky, tj. plat, ostatní odměny a výhody, pracovní dobu, pracovní 

reţim apod.; 

h) moţnosti dalšího vzdělávání a rozvoje vůbec;  

i) dokumenty poţadované od uchazeče o zaměstnání; 

j) pokyn pro uchazeče, jak, kde a dokdy by se měl o zaměstnání ucházet, popř. se  

o něm blíţe informovat. “ 

 

2.3.2.8. Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů  

a informací 

Je významnou částí získávání pracovníků. Ze všech uchazečů, jsou na základě 

předloţených dokumentů, vybíráni ti, kteří by mohli být zařazeni do samotného výběru. 

Porovnávají se způsobilosti uchazečů s poţadavky na obsazované pracovní místo, ovšem 

uchazeči se neporovnávají mezi sebou. Někdy se mohou uchazeči zúčastnit předběţného 

pohovoru v organizaci. K pohovoru mohou postoupit jen takoví uchazeči, kteří vyhovují jiţ 

písemným materiálům. Cílem předvýběru je zařazení uchazečů do tří skupin:  

1. velmi vhodní - takoví uchazeči musejí být pozváni aţ k výběrovým procedurám, 

alespoň k výběrovému pohovoru nebo k několika pohovorům jdoucích po sobě 

2. vhodní -  pokud je počet vhodných uchazečů velmi malý, jsou uchazeči z této 

skupiny zařazeni do dalšího výběru, uchazečům lze zaslat informaci, ţe je není 

moţné obsadit na tuto pracovní pozici, ale v případě potřeby je můţe organizace 

kontaktovat a také poţádají o jejich vyjádření, zda by chtěli pro organizaci 

v budoucnu pracovat 

3. nevhodní - takovým uchazečům organizace zašle dopis s poděkováním za jejich 

zájem o práci 
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2.3.3. Účinnost procesu získávání  

 

Efektivní získávání je základní součástí dobrého řízení lidských zdrojů. Některé 

organizace se snaţí získat pro sebe lepší kandidáty neţ má jejich konkurence. Tyto organizace 

vyuţívají proces získávání jako nástroj k získání těch nejlepších moţných zaměstnanců, kteří 

zvyšují jejich celkový zisk. Ovšem některé organizace nevyuţívají potřebných informací, 

které by jim pomohly se zlepšit. K zajištění účinnosti procesu získávání se vztahují společná 

opatření. Společná opatření účinnosti získávání zahrnují posouzení nákladů, času, kvantity  

a kvality.   

Opatření nákladů zahrnuje náklady na reklamu, agenturní poplatky, bonusy. Rovněţ 

by mělo zahrnovat cestovní náklady pro personalisty a pracovníky a bezesporu i finanční 

prostředky na mzdy pro osoby, které věnují procesu získávání čas a úsilí.  

Opatření času by mělo posoudit dobu od okamţiku, kdy proces získávání začne, do 

doby, kdy nový zaměstnanec obsadí svou pozici. Průměrná doba obsazení pozice je 52 dní. 

Během tohoto procesu nejsou na volné pozici prováděny důleţité úkoly, čímţ trpí také ostatní 

zaměstnanci, kteří věnují čas aktivitám, které bude později provádět nový zaměstnanec. Tato 

situace naznačuje, ţe důleţitým cílem procesu získávání je obsazení pozic v co nejkratším 

čase.  

Opatření množství se zaměřuje na počet uchazečů, kteří se organizaci přihlásí během 

náborových aktivit. Společná opatření zahrnují počet dotazů, počet uchazečů o zaměstnání  

a počet akceptovaných nabídek. Proces získávání je vnímán jako účinnější, pokud má 

organizace dostatek potenciálních uchazečů.  

Opatření kvality vypovídají o tom, do jaké míry náborové aktivity získají uchazeče, 

kteří jsou skutečně schopni vykonávat svou práci. Ve většině případů je měření kvality 

důleţitější neţ měření mnoţství (Brown, Stewart, 2011) 

 

2.4. Výběr pracovníků 

 

Bláha, Mateiciuc, Kaňáková (2005, s. 120) říkají ţe: „výběr uchazečů je důleţitou 

součástí řízení lidských zdrojů. Má návaznost na další personální činnosti: na plánování  

a získávání zaměstnanců, analýzu práce a pracovních míst, školení a rozvoj zaměstnanců. 

V průběhu výběru je nutné:  

 shromáţdit co nejvíce vhodných informací o uchazečích (stanovit si kritéria 

úspěšnosti pro hledanou profesi/funkci), 
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 zorganizovat a ohodnotit získané informace,  

 odhadnout uchazeče,  

 předvídat (předikovat) pracovní výkon,  

 podat informace zájemcům o pracovní místo.“ 

 

Cílem je rozpoznat, který uchazeč bude pro obsazované pracovní místo ten 

nejvhodnější, zároveň přispěje k vytváření mezilidských vztahů v jeho pracovní skupině, také 

přispěje k vytváření organizační a týmové kultury a bude natolik flexibilní, aby se přizpůsobil 

pracovnímu místu, pracovní skupině a organizaci, případně jeho změnám (Gosiorovský, 

2005).  

Koubek (2007, s. 166) definuje výběr pracovníků následujícím způsobem:  

„Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání, 

shromáţděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen poţadavkům obsazovaného pracovního místa, ale 

přispěje i k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině (týmu) i v organizaci, 

je schopen akceptovat hodnoty příslušné pracovní skupiny (týmu), útvaru a organizace  

a přispívat k vytváření ţádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední řadě je dostatečně 

flexibilní a má rozvojový potenciál pro to, aby se přizpůsobil předpokládaným změnám na 

pracovním místě, v pracovní skupině (týmu) i v organizaci.“ 

Výběr bere v úvahu jak odborné, tak i osobnostní charakteristiky uchazeče, jeho 

potenciál a flexibilitu.   

V definici je pouţit výraz pravděpodobně, jelikoţ nenajdeme ţádnou metodu výběru 

pracovníků, která by naprosto dokonale vybrala opravdu nejlepšího jedince a zaručila by jeho 

stoprocentní nasazenost, jak v plnění úkolů pracovního místa, tak i pracovního chování, které 

organizace, ale i pracovní místo a tým vyţadují.  

 

2.4.1. Metody výběru pracovníků 

 

K výběru toho nejlepšího pracovníka můţeme vyuţít řadu metod. Bláha, Mateiciuc, 

Kaňáková (2005) mezi nejznámější zařadili tyto: rozhovor, psychologické testy, ţivotopis, 

ukázka práce, zdravotní prohlídka, assessment centre, výpis z trestního rejstříku a reference. 

Armstrong (2007) tyto metody doplňuje o grafologii.  
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Rozhovor 

Jedná se o nejvhodnější a také nejpouţívanější metodu výběru pracovníků. Ovšem aby 

takovým byl, musí být dobře připraven. 

„Má tři hlavní cíle: Koubek (2007, s. 179) 

1. získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči, jeho očekáváních  

a pracovních cílech, popř. verifikovat informace uváděné v písemných 

dokumentech; 

2. poskytnout uchazeči informace o organizaci a práci v ní; je přitom důleţité, 

aby uchazeč získal realistickou představu o práci na obsazovaném 

pracovním místě a nebyl vědomě uváděn v omyl; 

3. posoudit osobnost uchazeče (má se za to, ţe poslední z uvedených cílů 

můţe pohovor splnit dokonce lépe neţ testy osobnosti).  

V poslední době se mluví i o čtvrtém cíli pohovoru, totiţ založit či vytvořit přátelské 

vztahy mezi organizací a uchazečem a vyvolat u uchazeče pocit, ţe je posuzován spravedlivě 

a slušnými lidmi.“ 

 

Pohovor můţe mít různé podoby. Podle množství a struktury účastníků 

rozeznáváme následující typy:  

 

Pohovor typu 1+1 

Patří mezi nejběţnější metodu výběru pracovníků. Jde o diskusi, které je vedena mezi 

uchazečem a pracovníkem vedoucím pohovor. Jestliţe se pohovor provádí jen s jedním 

tazatelem, můţe dojít k chybnému nebo povrchnímu rozhodnutí, proto je vhodné, aby 

pohovor provádělo více tazatelů (Armstrong, 2007).  

 

Pohovor před panelem posuzovatelů (komisí) 

Jedná se o metodu, kdy skupina většinou tří aţ čtyř osob, která zná dobře pracovní 

místo, hodnotí schopnosti uchazeče. Členové této skupiny si mohou dopředu dohodnout své 

role nebo také otázky, na které se budou ptát. Můţeme se také setkat s tím, ţe tazatelem je jen 

jeden člen a ostatní členové zapisují nebo sledují reakce uchazeče.  

 

 

 



22 

 

Postupný pohovor 

Jde o několik pohovorů typu 1+1 konajících se po sobě a poté se tazatelé sejdou  

a diskutují o schopnostech uchazeče.  

 

Skupinový pohovor 

Je to takový pohovor, kterého se zúčastní několik uchazečů najednou a buď jeden, 

nebo několik tazatelů jej vedou. Běţně se pouţívá pro posouzení reakcí a chování uchazečů 

ve skupině (Gosiorovský, 2005).  

 

Dle obsahu a průběhu rozeznáváme následující formy pohovoru: 

  

Nestrukturovaný (volně plynoucí) pohovor  

Jeho obsah i postup je tvořen během samotného pohovoru a ani cíle pohovoru nejsou 

zcela stanoveny. Není vhodný, jelikoţ uchazeči nemohou být srovnáváni a tak nemají stejnou 

šanci. Mnohdy mohou tazatelé sklouznout k osobním otázkám a otázkám zasahujících do 

soukromí uchazeče. Také první dojem můţe ovlivnit celou podobu pohovoru a posuzování 

uchazeče. Na druhou stranu lze zjistit o uchazeči více skutečností a tak posoudit jeho 

osobnost.  

 

Strukturovaný pohovor 

Obsah i otázky jsou dopředu stanoveny. Je stanoven i čas, který si rozloţíme mezi 

jednotlivé otázky. Všem uchazečům jsou poloţeny všechny otázky. Strukturovaný pohovor je 

brán za přesnější, kvalitnější, jelikoţ sniţuje opomenutí některých důleţitých informací. Je 

také spravedlivější, protoţe uchazeči mohou být porovnáváni mezi sebou a mají stejné 

moţnosti. Tento druh pohovoru musí být archivován a dobře dokumentován. Pochopitelně je 

tento pohovor náročnější na přípravu a také posouzení osobnosti je obtíţnější.  

 

Polostrukturovaný pohovor 

Spojuje výhody a odstraňuje nevýhody nestrukturovaného a strukturovaného 

rozhovoru. Je ovšem poměrně náročný na schopnosti tazatelů, a tudíţ je vyţadováno jejich 

proškolení. Jedna část pohovoru je strukturována a druhá část nestrukturována, ale obě části 

na sebe navazují (Gosiorovský, 2005).  
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Při pohovorech mnohdy zaznamenáváme mnoho chyb tazatelů, které ovšem chceme 

co nejvíce sníţit, abychom měli co nejvíce platných pohovorů. Ty chyby, které se nejvíce 

vztahují k výběru zaměstnanců, jsou popsány níţe:  

 

Halo efekt  

Jiţ po vstupu do místnosti dělají někteří kandidáti silný dojem svou atraktivností, 

dobrým oblečením a důvěryhodným chováním. Pokud udělá kandidát na tazatele dobrý 

počáteční dojem, má to dva efekty. Prvním efektem je, ţe tento dobrý dojem můţe pozitivně 

ovlivňovat následující události. Druhým efektem se stává skutečnost, ţe tazatelé se snaţí 

získávat pozitivnější informace, které potvrdí počáteční úsudek.  

 

Rychlé rozhodování  

Často můţeme slyšet, ţe kandidáti udělají na tazatele dojem během prvních pěti minut 

a oni jiţ své počáteční rozhodnutí nezmění. Tím nevyuţijí příleţitost k získání širšího rozsahu 

informací.  

 

Přijímání lidí, kteří jsou jako my 

Často se ztotoţňujeme s lidmi, kteří s námi mají nějaké společné znaky. Ovšem tyto 

znaky nemusí odpovídat schopnostem vykonávat práci a pro podnik je mnohdy škodlivé mezi 

zaměstnanci takové osoby mít.  

 

Stereotypizace  

Pravděpodobně nejnebezpečnější chybou vnímání je nechat výběrová řízení ovlivnit 

stereotypními představami o lidech. Stereotypizace se objevuje, kdyţ osobu předem přiřadíme 

do skupiny a poté jí přiřazujeme vlastnosti a znaky, které jsou společné pro všechny členy 

dané skupiny.  

 

Vytváření předpokladů 

V tomto případě tazatelé mohou vnucovat osobní pohled na postup v konkrétní situaci, 

aniţ by se zajímali, jak by se zachoval dotazovaný.  
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Efekt kontrastu  

Tazatel můţe kandidáty hodnotit více neţ by si zaslouţili, vzhledem k tomu, ţe před 

nimi pravděpodobně byli nedostateční kandidáti a díky kontrastu se zdáli lepší, neţ jsou ve 

skutečnosti (Foot, Hook, 2002).  

 

Výběrové testy  

Jsou pouţívány jako pomocný nástroj při vybírání zaměstnanců. Dle Koubka (2007, s. 175) se 

„nejčastěji vyskytují tyto:   

Testy inteligence mají slouţit k posouzení schopnosti myslet a plnit určité duševní poţadavky 

(např. paměť, verbální schopnosti, prostorové vidění, schopnost numerického myšlení, 

rychlost vnímání, schopnost úsudku apod.)  

Testy schopností se pouţívají k hodnocení existujících i latentních (potenciálních) schopností 

jedince a předpokladů jejich rozvoje. Jsou zaměřeny nejen na mechanické a motoristické 

schopnosti, manuální zručnost, vlohy, prostorovou orientaci atd., ale  

i na řadu duševních schopností a v této souvislosti se poněkud překrývají s testy inteligence  

i s testy znalostí a dovedností nebo je jakoby zahrnují.  

Testy znalostí a dovedností mají prověřit hloubku znalostí či ovládání odborných návyků, jimţ 

se uchazeč naučil zejména ve škole nebo během přípravy na povolání. Patří sem i testy, při 

nichţ testovaná osoba předvádí určitý pracovní postup či ukázku (vzorek) práce.  

Testy osobnosti představují skupinu často různě nazvaných testů různého záběru, které by 

bylo moţné označit jako skutečně psychologické. Mají ukázat různé stránky uchazečovy 

osobnosti, základní rysy jeho povahy, zda je extrovert nebo introvert, racionální nebo 

emotivní, společenský či uzavřený apod. Testovaná osoba musí např. označit, které v testu 

uvedené činnosti, předměty, osoby aj. akceptuje a které odmítá, popř. interpretovat nějaký 

obrazec. Tímto způsobem jsou zkoumány její zájmy, postoje či hodnotová orientace, tedy 

charakteristiky osobnosti.“  

 

Ukázka práce  

Bláha, Mateiciuc, Kaňáková (2005, str. 121) ukázku práce popisují ve své knize takto: 

„Uchazečům je zadán úkol ke zpracování, coţ vypovídá o odborných znalostech uchazeče,  

o jeho schopnostech v písemném projevu, o umění stanovit priority atd.“  
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Assessment centre 

Je překládán jako diagnosticko-výcvikový program. Soubor metod, které jsou 

aplikovány na skupinu jedinců, slouţících k obsazení pracovní pozice. Náročnost a mnoţství 

metod odpovídá kritériím, která byla k hodnocení uchazečů určena. Při této metodě je 

přítomno více hodnotitelů, kteří posuzují uchazeče z různých hledisek. Doba trvání centra je 

různá. Můţe to být několik hodin, několik dní, ale běţná doba trvání je jeden pracovní den. 

Assessment centre se účastní od 4 do 12 kandidátů, několik hodnotitelů, manaţeři  

a moderátor, který to celé vede. Na závěr se koná porada hodnotitelů, kde si všichni přísedící 

vyměňují postřehy (Kyrianová, 2003).  

 

 Dle Armstronga (2007, s. 361, 362) „jej tvoří řada hodnotících postupů a má 

zpravidla následující rysy:  

 Největší pozornost se soustřeďuje na chování.  

 Pouţívají se různé úkoly, které zachycují a simulují klíčové aspekty práce na 

pracovním místě. Tyto úkoly zahrnují hraní role, kdy se jedná s jiným člověkem,  

a skupinové úkoly. Předpokládá se, ţe výkon uchazeče během těchto simulací 

předpovídá jeho budoucí pracovní chování.  

 Jako dodatek ke skupinovým úkolům se pouţívají pohovory a testy. 

 Výkon je měřen v několika rovinách, a to z hlediska schopností poţadovaných 

k dosaţení ţádoucí úrovně výkonu na konkrétním pracovním místě nebo na 

konkrétní úrovni v organizaci.  

 Několik uchazečů nebo účastníků je hodnoceno najednou, aby byla umoţněna 

interakce (součinnost, vzájemné působení) mezi nimi a aby klima při plnění úkolů 

bylo otevřenější a participativnější.  

Za účelem zvýšení objektivity hodnocení se pouţívá několika hodnotitelů či pozorovatelů. Je 

ţádoucí, aby do akce byli zapojeni vyšší a vrcholoví vedoucí pracovníci. Všichni hodnotitelé 

musejí být pečlivě vyškoleni. 

 

Grafologie 

Grafologie zkoumá sociální strukturu lidské bytosti pomocí jejího rukopisu. Při výběru 

pracovníků jsme schopni z jeho rukopisu předvídat jeho budoucí pracovní výkon. Vyuţívání 

grafologie je Evropě celkem běţné, ale ve Velké Británii neobvyklé. Po rozsáhlých 

výzkumech uvádí, ţe grafologie není seriózní metoda a její pouţití znamená ztrátu peněz  
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i času. Mnohdy organizace láká jen to, ţe ji lze vyuţít i bez vědomí autora rukopisu 

(Armstrong, 2007).  

 

Reference 

Po ukončení pohovorů a testování je třeba si předběţně vybrat uchazeče, kterému 

nabídneme zaměstnání. Toto můţeme provést písemně nebo telefonicky. Jestliţe máme více 

neţ jednoho vhodného kandidáta, potom nejlepším řešením je nechat si jednoho nebo dva 

v rezervě. Někteří uchazeči mohou odstoupit, zvláště pak ti, kteří zaměstnání nepotřebují, jen 

chtějí svému nadřízenému dokázat své kvality.  

Díky referencím lze o uchazeči získat poměrně důvěrnou konkrétní informaci a názor, 

zda je vhodný na dané pracovní místo. Tyto informace jsou nezbytné pro ověření předchozího 

zaměstnání, doby zaměstnání, důvodu odchodu ze zaměstnání, výše platu. Ze dvou variant 

referencí, osobní nebo písemné, je osobní reference zcela odsuzována, jelikoţ pouze dokáţe, 

ţe má uchazeč alespoň jednoho dobrého přítele. Lepší variantou je proto písemná reference. 

Dle Armstronga (2007, s. 365) získáme přesnější informace, jestliţe předloţíme předchozím 

zaměstnavatelům formulář k vyplnění. „Otázky uvedené v tomto formuláři by mohly 

zahrnovat:  

 Jaká byla délka zaměstnání? 

 Jaký byl název pracovního místa? 

 Jaká práce byla vykonávána? 

 Jaký byl mzdový tarif či plat? 

 Kolik dnů absence měl uchazeč během posledních dvanácti měsíců? 

 Zaměstnali byste jej opět (jestliţe ne, pak proč)? 

 

Jako doplněk k písemným referencím lze vyuţít telefonické reference, které nám ušetří 

spoustu času. Někteří lidé mohou telefonicky poskytnout mnohem upřímnější odpovědi neţ 

v písemné variantě (Armstrong, 2007).  

 

2.4.2. Predikční validita metod  

 

Kaţdá z metod výběru pracovníků má nějakou míru validity. Nejčastěji se uvádí, ţe 

vyšší validitu mají ukázky a zkoušky práce, testy tělesné zdatnosti a assessment centre. Právě 

predikční validita měří kvalitu výběrové metody. Jestli můţeme pomocí určitého výběrového 
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postupu predikovat vhodnost uchazeče pro obsazovanou pozici, udává právě validita. 

Hodnota validity se měří pomocí analýzy, kde je zařízení, popř. je porovnáváno hodnocení 

uchazečů na konci výběrového procesu se skutečným výkonem těchto uchazečů na pracovním 

místě. Hodnota predikční analýzy můţe být v rozmezí od 0 do 1. Jestliţe je validita rovna 1, 

dochází k úplné shodě mezi hodnocením pomocí výběrové metody a hodnocením skutečného 

pracovního výkonu. Pokud je validita rovna 0, nedochází k ţádné shodě. Ovšem šetření 

validity ukazují, ţe hodnota 1 je pouze teoretická a hodnoty často leţí níţe. Hodnota nad 0,3 

můţe být označena jako dobrá hodnota a vyšší validita. V následující tabulce jsou zobrazeny 

výběrové metody z hlediska jejich predikční validity (Kociánová, 2010) 

 

Tabulka 2.1: Výběrové metody z hlediska validity 

Vyšší validita: Nižší validita: 

- výkonový test 0,45 - posudky a reference 0,26 

- assessment centre 0,45 - grafologie 0,2 

- strukturovaný rozhovor 0,40 - test osobnosti 0,15 

- zkušební doba 0,44 - školní známky 0,15 

- ţivotopisný dotazník 0,37 - nestrukturovaný rozhovor 0,14 

- multimodální rozhovor 0,27-0,51 - dokumenty uchazeče (např. ţivotopis) 0,14 

- test inteligence 0,27-0,61  

Zdroj: Kociánová, 2010 - vlastní zpracování 

 

2.4.3. Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 

 

Důleţitou roli při výběru pracovníků hrají vedoucí pracovníci, to jsou nadřízení 

obsazovaného pracovního místa. Společně s personalisty zahajují proces výběru definováním 

pracovního místa, které chtějí obsadit, volí vhodné metody výběru a plánují samotný postup 

výběru. Dále posuzují jednotlivé uchazeče, účastní se pohovorů, které sami připravují,  

a následně provedou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Vedoucí pracovníci nesou za obsazované 

pracovní místo vysokou zodpovědnost a později za práci na tomto místě ručí. Proto by měli 

umět posoudit nejvhodnějšího uchazeče, který bude nejen odvádět dobrou práci, ale také 

přispěje k vytváření dobrých vztahů na pracovišti.  

Naopak hlavní náplní personálního útvaru je především dodrţovat zákony a pravidla, 

navrhovat vhodné metody výběru i časový plán. Zajišťují administrativní stránku, uchovávají 

potřebné dokumenty a předkládají vedoucím pracovníkům doporučení. Ovšem úloha 
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personalistů vzrůstá v případě, ţe se obsazuje náročnější a pro organizaci důleţitější pracovní 

místo (Koubek, 2007).  

3. Charakteristika organizace 
 

Pro praktickou část mé bakalářské práce byla vybrána Základní škola v Tlumačově.  

V této části bude vybraná organizace blíţe představena, vymezen na základě zákona pojem 

pedagogický pracovník a následně doplněny údaje o všech zaměstnancích organizace. 

Analýza získávání a výběru zaměstnanců bude však zaměřena pouze na pedagogické 

pracovníky.  

 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

Podle zákona č. 563/2004 Sb. je pedagogickým pracovníkem ten, kdo koná přímou 

vyučovací, přímou speciálně pedagogickou nebo pedagogicko-psychologickou činnost 

přímým působením na vzdělávaného. Další podmínkou je, ţe pedagogický pracovník je 

zaměstnancem právnické osoby vykonávající činnost školy. Pedagogickým pracovníkem je 

také zaměstnanec, který vykonává pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče.  

Pedagogickými pracovníky jsou:   

- učitel, 

 - vychovatel,  

- speciální pedagog, 

- psycholog, 

- pedagog volného času,  

- asistent pedagoga, 

- trenér, 

- vedoucí pedagogický pracovník.  

Pedagogickým pracovníkem můţe být ten, kdo splňuje následující poţadavky:  

- je plně způsobilý k právním úkonům,  

- má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,  

- je bezúhonný, 

- je zdravotně způsobilý, 

- prokázal znalost českého jazyka. 
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Základní škola v Tlumačově 

Základní škola v Tlumačově (dále ZŠ Tlumačov nebo ZŠ) byla zřízena a uvedena do 

provozu 1. září 1911. V osmdesátých letech byla zahájena rozsáhlá přístavba, která byla 

dokončena 1. září 1985. Mezi další významnou změnu můţeme zařadit změnu formy 

hospodaření. Základní škola od 1. 1. 2003 začala hospodařit formou příspěvkové organizace, 

jejímţ zřizovatelem je Obec Tlumačov. Ta je zastoupena současným starostou obce Ing. 

Antonínem Jonáškem.  

Získávání a výběr zaměstnanců na ZŠ Tlumačov se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., 

který jiţ byl uveden výše. Základní škola zajišťuje povinnou školní docházku ţáků. Základní 

škola je rozdělena na dva stupně, I. stupeň pro ţáky od I. do V. třídy a II. stupeň pro ţáky VI. 

- IX. třídy. Škola také disponuje vlastní jídelnou a školní druţinou.  

 

Zaměstnanci 

ZŠ Tlumačov v současné době zaměstnává 27 zaměstnanců, které tvoří pedagogičtí 

pracovníci a pracovníci správní. Následující tabulka uvádí, kolik zaměstnanců je obsazeno na 

jednotlivých pozicích.  

 

       Tabulka 3.1: Počet zaměstnanců 

Pozice Počet zaměstnanců 

Pedagogický sbor 17 

- učitelé 13 

- asistenti pedagoga 3 

- vychovatelka 1 

Správní zaměstnanci 10 

- školník  1 

- účetní 1 

- uklizečky 3 

- školní jídelna 5 

       Zdroj: interní materiály podniku - vlastní zpracování 

 

Z hlediska struktury dle pohlaví jsou na základní škole zaměstnáni 2 muţi a 25 ţen. 

Pokud vezmeme v úvahu pouze pedagogické pracovníky, je poměr muţů a ţen 1:16 a právě 

jediného muţe na ZŠ zastupuje ředitel, coţ ukazuje na fakt, ţe muţi se na základní školy 

příliš nehrnou. 
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Graf 3.1: Struktura zaměstnanců podle pohlaví 

 
Zdroj: interní materiály podniku - vlastní zpracování 

 

 

Struktura dle dosaženého vzdělání 

Z celkového počtu 27 zaměstnanců je 17 pedagogických a 10 správních. Nejvyšší 

dosazené vzdělání, vysokoškolské, zastupuje 14 zaměstnanců, coţ jsou jak učitelé, tak 

asistenti pedagoga. Vyšší odborné vzdělání má na ZŠ Tlumačov pouze jeden zaměstnanec, 

který zastává pozici asistenta pedagoga. Pracovníci na pozicích správních dosahují vzdělání 

středoškolského nebo středního odborného. Výučním listem disponuje 8 zaměstnanců  

a maturitu mají 4 zaměstnanci.  

Graf 3.2: Struktura zaměstnanců dle dosaženého vzdělání 

 
   Zdroj: interní materiály podniku - vlastní zpracování 

 

Z hlediska struktury dle počtu odpracovaných let je na Základní škole v Tlumačově 

13 zaměstnanců, kteří zde pracují déle neţ 10 let, někteří z nich dokonce i déle neţ 30 let. 

Zaměstnanci, kteří v organizaci pracují méně neţ 2 roky, jsou 4, coţ můţe vypovídat o tom, 

ţe organizace neprovádí často výběrové řízení.  
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Graf 3.3: Struktura zaměstnanců dle počtu odpracovaných let 

 
Zdroj: interní materiály podniku - vlastní zpracování 
 

4. Analýza systému získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané 

organizaci 
 

Tato kapitola bude rozdělena na dvě části. První část se zabývá konkrétním popisem 

stávajícího systému získávání a výběru zaměstnanců na Základní škole v Tlumačově. Jak jiţ 

bylo zmíněno, pozornost bude zaměřena pouze na pedagogické pracovníky. Potřebné 

informace byly získány z interních materiálů základní školy a také prostřednictvím konzultací 

se zaměstnancem ZŠ Tlumačov, který má systém získávání a výběru na starosti. Druhá část 

bude obsahovat výsledky dotazníků, které byly vyplněny zaměstnanci organizace, a grafy, 

které budou zpracovány na základě těchto informací.  

 

4.1. Proces získávání a výběru zaměstnanců na Základní škole v Tlumačově 

 

Jako kaţdá organizace chce mít i Základní škola v Tlumačově kvalifikované a odborně 

fundované zaměstnance, kteří budou dosahovat efektivních výkonů a zaslouţí se o fungování 

lidských zdrojů v organizaci. Organizace má zájem o to, aby zaměstnanci byli na pracovišti 

spokojeni a měli tak kladný a pozitivní přístup k práci.  

Základní škola v Tlumačově nemá své vlastní personální oddělení nebo personalistu, 

jehoţ jedinou pracovní náplní by bylo získávání a výběr nových zaměstnanců. Tato funkce 

spadá do kompetence dvou zaměstnanců, ředitele a zástupce ředitele, kteří mají celý proces 

získávání a výběru na starosti. Nicméně v organizaci plní i jiné důleţité pracovní role. 

Zpracovávají informace o stávajících pracovních pozicích, o volných pracovních místech, 
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organizují výběrová řízení na neobsazená pracovní místa, provádějí veškerou personální 

činnost, řídí a zajišťují výchovně vzdělávací proces, ale v neposlední řadě i sami učí. 

 

4.1.1. Plánování zaměstnanců 

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, o plánování zaměstnanců se stará ředitel a zástupce 

ředitele. Tudíţ jsou to oni, kteří identifikují potřebu získávání zaměstnanců. Organizace 

nevytváří plán lidských zdrojů, kdy a jaký počet zaměstnanců na pracovní místa bude muset 

přijmout během roku. Organizace se řídí pouze odchody zaměstnanců, coţ je např. odchod do 

penze, odchod na mateřskou dovolenou nebo dlouhodobá nemoc pracovníka.  

 

4.1.2. Popis a specifikace pracovního místa 

 

Analýza pracovního místa se v organizaci dělá na kaţdé pracovní místo, tzn. jeho 

popis a specifikace, které ovšem mohou být v průběhu let aktualizovány. Tím je přesně 

stanovena náplň pracovní pozice a kvalifikační poţadavky, které dávají jasnou představu  

o tom, jakého zaměstnance je nutné přijmout. Pracovní náplň učitele ZŠ Tlumačov je uvedena 

v příloze č. 2.  

 

4.1.3. Vnitřní a vnější zdroje získávání pracovníků 

 

Základní škola v Tlumačově získává zaměstnance převáţně z vnějších zdrojů. Můţe se 

stát, ţe se v organizaci nečekaně, např. z důvodu nemoci, vytvoří volné pracovní místo. To 

organizace dočasně obsadí do proběhnutí výběrového řízení z vnitřních zdrojů, tzv. 

suplováním. Jelikoţ je tento způsob obsazování volného místa pro organizaci časově i 

finančně náročný, snaţí se v co nejkratším termínu nahradit chybějící zaměstnance z vnějších 

zdrojů.  

 

4.1.4. Metody získávání zaměstnanců  

 

V této části se budu věnovat jednotlivým metodám získávání zaměstnanců, ke kterým 

škola přistupuje v případě, ţe se rozhodne získávat z vnějších zdrojů. Metody získávání jsou 

různě kombinovány podle toho, jakou pracovní pozici je potřeba obsadit a kolik času na to 

můţe organizace vymezit.  
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Nabídka jednotlivých uchazečů 

Na základě informací od zástupkyně ředitele bylo zjištěno, ţe i kdyţ škola v dané 

chvíli ţádné volné pracovní místo nenabízí, zajímají se o práci v ní přibliţně dva uchazeči 

týdně. Ovšem nejvíce těchto uchazečů se hlásí v jarních měsících, kdy studenti 

pedagogických fakult předpokládají následné ukončení svého studia, a v době letních 

prázdnin, kdy mnohým zaměstnancům končí pracovní smlouva. Tyto nabídky jsou 

uskutečňovány jak osobně, tak i písemně. Při vyuţívání tohoto způsobu jsou značně sníţeny 

náklady na zveřejnění inzerátu, které tvoří většinu nákladů na získávání zaměstnanců. Jelikoţ 

tyto nabídky přicházejí také v průběhu školního roku, kdy organizace je plně obsazena, musí 

být tito uchazeči odmítnuti.  

 

Osobní doporučení 

Další, poněkud nenákladnou metodou, je osobní doporučení současného zaměstnance 

v organizaci. Zaměstnanci organizace se většinou o volném pracovním místě dovědí od 

vedení školy, coţ je buď od ředitele, nebo zástupkyně ředitele. Nejčastějším případem je 

doporučení osoby blízké, příbuzné, o které pracovník ví, ţe je spolehlivá a můţe být vhodná 

na volné pracovní místo. Za takovéto doporučení můţe být zaměstnanec odměněn, ovšem 

organizace tyto výhody nevyuţívá.  

Nejčastěji je tato metoda vyuţívána u správních pozic.  

 

Inzerce  

Nejvyuţívanější metodou při získávání zaměstnanců v organizaci je právě inzerce. 

Inzeráty jsou zveřejňovány v Učitelských novinách, které vycházejí jedenkrát týdně. Podobu 

inzerátu si sestavuje vedení školy samo. Nevýhodou inzerátu je většinou jeho vysoká cena, 

také proto se organizace snaţí inzerát co nejvíce zestručnit. Ovšem i na takto strohý inzerát 

dokáţe reagovat velká spousta uchazečů. V příloze č. 3 je uveden příklad inzerátu, který se 

můţe vyskytnout v Učitelských novinách.  

 

Internet 

Základní škola v Tlumačově sice vlastní své internetové stránky, ovšem tyto stránky 

ke zveřejnění pracovní nabídky nevyuţívají. Většinou škola dává svou nabídku na portál 

zkola.cz, kde je uveřejnění nabídky zdarma.  



34 

 

 

Spolupráce s úřady práce 

Organizace dříve činnosti úřadů práce vyuţívala. Ovšem od doby, kdy v dnešním 

zákoně došlo ke změně, která jiţ nestanoví organizaci povinnost hlásit volná pracovní místa, 

přestala ji vyuţívat. Nicméně spolupráce s úřady práce je relativně levnou záleţitostí. Tato 

metoda můţe být také velmi neefektivní, jelikoţ pracovní úřady organizaci nabídnou takové 

uchazeče, kteří nesplňují všechny poţadavky vhodné na volné pracovní místo.  

4.1.5.  Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů 

 

Základní škola v Tlumačově poţaduje od uchazečů pouze jeden dokument, a to 

ţivotopis, na jehoţ základě je později konán výběrový pohovor. Konkrétní druh ţivotopisu 

organizace nevyţaduje, ovšem ve většině případů dostává od uchazečů ţivotopis 

strukturovaný. Jak jiţ bylo zmíněno, je nutné doloţit také doklad o nejvyšším dosaţeném 

vzdělání a výpis z trestního rejstříku.  

Organizace nepoţaduje u výběrového řízení od uchazečů vyplnění dotazníku. Jestliţe 

je uchazeč přijat, musí se před podpisem pracovní smlouvy (viz. Příloha č. 4) podrobit vstupní 

lékařské prohlídce, která potvrdí jeho zdravotní způsobilost.  

4.1.6. Proces získávání a výběru zaměstnanců na ZŠ v Tlumačově 

 

Výběr vhodného a kvalitního pracovníka není jednoduchým úkolem, zvláště pro 

základní školu, kde musí pracovat kvalifikovaní pracovníci. Za jiţ docela dlouhou dobu, co 

základní škola funguje, má vedení organizace jasnou představu o tom, jaké zaměstnance 

vybrat a následně přijmout.  

Proces výběru probíhá ve dvou fázích: 

 přípravná fáze 

 fáze vyhodnocení.  

 

Přípravná fáze 

Jestliţe se vytvořilo volné pracovní místo např. v důsledku odchodu některého 

zaměstnance, je potřeba, aby vedoucí pracovník, ředitel nebo zástupkyně ředitele, kteří plní 

v organizaci úlohu personalisty, stanovili podmínky pro obsazované pracovní místo s jeho 

popisem. Následně na základě těchto informací vzniká nabídka práce.  
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Fáze vyhodnocení 

Fáze vyhodnocení nastává v organizaci v okamţiku, kdy skončí termín pro podávání 

ţivotopisů o volné pracovní místo. Ţivotopisy jsou následně vyhodnoceny z hlediska 

vhodnosti uchazeče na obsazované pracovní místo. Pozornost je především zaměřena na údaje 

o vzdělání, kvalifikaci uchazeče a jeho pracovních zkušenostech v oboru. Pokud jsou 

doloţeny k ţivotopisu i jiné dokumenty, např. certifikáty z cizích jazyků, které prokazují jeho 

další schopnosti a dovednosti, je přihlíţeno také k těmto dokumentům.  

 

4.1.7. Metody výběru pracovníků 

 

Základní škola v Tlumačově vyuţívá při výběru zaměstnanců následující metody:  

 

Zkoumání životopisu 

Ţivotopis je poţadován na všechny pracovní pozice v organizaci, jak na pedagogické 

pozice, tak také správní pozice. Ţivotopis je základním a velmi důleţitým dokumentem, který 

se od uchazečů vţdy poţaduje.  

 

Výběrový rozhovor 

Nejvíce vyuţívanou metodou při výběru pracovníků na Základní škole v Tlumačově je 

právě rozhovor. Ve většině případů rozhovor vedou dvě osoby, ředitel a zástupkyně ředitele, 

jelikoţ tyto dvě osoby jsou v organizaci pověřeny vedením výběrového rozhovoru. 

Rozhovory jsou tudíţ typu 2+1. Ovšem můţe se také stát, ţe se výběrového rozhovoru 

zúčastní další osoba, např. při výběru uchazeče do školní jídelny bude přítomna vedoucí 

školní jídelny. Tyto rozhovory jsou panelového typu, kdy se účastní tří a více osob. 

K výběrovému rozhovoru jsou uchazeči zváni na základě zaslání jejich ţivotopisu. Výběrový 

rozhovor se uskutečňuje v kanceláři ředitele nebo zástupkyně ředitele v organizaci. Celý 

výběrový rozhovor ve většině případů probíhá následovně. Nejprve se osoby vedoucí 

rozhovor uchazeči představí. Poté podají informace o volném pracovním místě a následně 

sdělí všechny skutečnosti související s nabízeným pracovním místem. Např. uchazeč by měl 

vědět, ţe kromě výuky předmětů ve své aprobaci, můţe dostat do úvazku i výuku předmětů, 

které v aprobaci nemá. Rovněţ můţe být pověřen třídnictvím. Samozřejmě je také vyhrazen 

prostor pro případné dotazy uchazeče. Jelikoţ si organizace nevyţaduje ukázku práce, např. 
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vystoupení uchazeče před ţáky, je výběrový rozhovor ukončen. Obě strany si nechávají čas na 

rozmyšlenou a organizace nejčastěji do 14 dní sdělí uchazeči výsledek výběrového řízení.  

 

4.1.8. Náklady na proces získávání a výběru zaměstnanců 

 

Jelikoţ organizace nejčastěji vyuţívá k získávání pracovníků inzerát, bylo mi sděleno, 

ţe zveřejnění inzerátu v Učitelských novinách je jedinou nákladovou poloţkou v procesu 

získávání  

a výběru pracovníků. Je velmi sloţité určit náklady např. za rok, jelikoţ organizace přistoupí 

k procesu získávání a výběru pracovníků aţ ve chvíli, kdy se některý ze současných 

zaměstnanců rozhodne odejít nebo mu končí pracovní smlouva. V následující tabulce jsou 

rozepsány ceny na zveřejnění inzerátu v Učitelských novinách.  

 

 
Tabulka 4.1: Náklady na získávání zaměstnanců 

Inzerát v Učitelských novinách 

- 1 řádek v UN stojí 77,- /týden 

- na 1 řádek se vejde 26 znaků 

- znakem je také mezera mezi slovy 

- nakonec je připočteno 21% DPH 

Zdroj: interní materiály podniku - vlastní zpracování 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, v příloze č. 2 je uvedena podoba inzerátu, kterou organizace 

uveřejňuje. Tento inzerát má 205 znaků. Pokud si jednotlivé poloţky vynásobíme, vyjde 

částka 745 Kč včetně DPH. Většinou organizace zveřejňuje inzerát na 14 dní, a tak se celková 

částka zdvojnásobuje a činí 1490Kč. Ovšem podoba inzerátu se můţe lišit, a tak se můţe 

v desítkách korun lišit i konečná cena. Dle mého názoru nejsou finanční náklady na proces 

získávání a výběru pracovníků nijak zvlášť vysoké, je však třeba vzít v potaz náklady na čas 

vedoucích pracovníků věnovaný na celý proces získávání a výběru zaměstnanců. V době, kdy 

tento proces v organizaci probíhá, se tyto náklady pohybují ve výši několika hodin denně.  

4.2. Dotazníkové šetření a jeho výsledky 

 

Ke zjištění průběhu procesu získávání a výběru zaměstnanců na Základní škole 

v Tlumačově bylo vyuţito dotazníkového šetření. Organizační struktura školy, viz příloha  

č. 1, je rozdělena na pracovníky pedagogické a správní. V mém dotazníkovém šetření je 
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pozornost zaměřena pouze na pedagogické pracovníky, jejichţ počet je 17, ovšem 2 

pracovníci jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti, tudíţ se dotazníkového šetření 

zúčastnilo 15 pracovníků. 

Dotazník, který tito pracovníci měli vyplňovat, obsahuje celkem 20 otázek. 

V dotazníku jsou otázky otevřené, polootevřené i uzavřené. Na konci dotazníku jsou zařazeny 

tři identifikační otázky. Na vyplnění dotazníku je potřeba asi 5 minut. Podoba dotazníku je 

uvedena v příloze č. 5. Návratnost dotazníku byla 100%, jelikoţ všech 15 dotazníků se mi 

vrátilo správně vyplněných.  

Následně je zpracováno grafické vyhodnocení otázek včetně slovního popisu.  

 

Otázka č. 1: Odkud jste se dozvěděl/a o volném pracovním místě? 

Prvním otázkou jsem se chtěla dozvědět, jak se respondenti dozvěděli o volném 

pracovním místě. Na výběr byly čtyři varianty: Učitelské noviny, portál zkola.cz, doporučení 

známých a přihlásil/a jsem se sám/a. Jak můţeme vidět z následujícího grafu, první moţnost 

zvolit pouze jeden respondent, na portále zkola.cz nabídku volného pracovního místa objevili 

3 respondenti. Nejvíce, 46%, respondentů zvolilo variantu doporučení známých. Druhou 

nejčastější odpovědí, celkem 4 respondenti, se přihlásili na ZŠ Tlumačov sami.  

Graf 4.1: Možnosti získávání pracovníků 

 

 

 

Otázka č. 2: Domníváte se, že umístění nabídky ve výše uvedených zdrojích je dostačující?  

Celkem 11 zaměstnanců (73%) odpovědělo, ţe umístění nabídky ve výše uvedených 

zdrojích je spíše dostačující. Pouze 1 respondent se domnívá, ţe tato nabídka není rozhodně 

dostačující, a tak by očekával nabídku volného pracovního místa i v jiných zdrojích. Moţnost 

1; 7%

3; 20%

7; 46%
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s odpovědí „Rozhodně ano“ neoznačil ani jeden respondent. Tři respondenti se domnívají, ţe 

tato nabídka je spíše dostačující.  

Graf 4.2: Dostatečnost umístění nabídky v uvedených zdrojích 

 

 

Otázka č. 3: Co Vás přimělo k tomu, abyste reagovali na volné pracovní místo?   

U této otázky byla moţnost označit více odpovědí. Nejvíce respondentů, téměř 50% 

označilo jako odpověď, ţe reagovali z důvodu potřeby zaměstnání. Na výběr byla také 

moţnost „Jiné“, kde 2 respondenti uvedli, ţe reagovali na pracovní nabídku z důvodu potřeby 

zaměstnání v novém místě bydliště, jinak by zaměstnání nehledali. Shodně po 5% získaly 

moţnosti „dobré jméno organizace“ a „peněţní ohodnocení“. Druhou nejčastější odpovědí 

bylo získání potřebné praxe, následně hned za ní respondenti reagovali z důvodu, ţe se jim 

líbila pracovní náplň.  

Graf 4.3: Důvody reagování na volné pracovní místo 
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Otázka č. 4: Byly informace v nabídce pracovního místa dostačující? 

U této otázky byly na výběr dvě moţnosti. Pouze jeden respondent odpověděl, ţe mu 

v nabídce pracovního místa scházely nějaké informace. Zbytek respondentů, 93%, 

odpovědělo, ţe nabídka volného pracovního místa jim poskytla veškeré informace.  

Graf 4.4: Obsah informací v nabídce práce 

 

 

Otázka č. 5: Jaké informace v nabídce pracovního místa chyběly? 

Na tuto otázku respondenti odpovídali pouze v případě, jestliţe v předchozí otázce 

uvedli odpověď, ţe jim v nabídce pracovního místa chyběly nějaké informace. Jelikoţ tuto 

variantu uvedl v předchozí otázce pouze jeden respondent, tak také na tuto otázku odpovídal 

jako jediný. Jako moţnost uvedl, ţe mu v nabídce pracovního místa chyběly informace  

o pracovní náplni na volné pracovní místo.  

 

Otázka č. 6: Za jak dlouho jste dostal/a odpověď na Vaši žádost o volné pracovní místo? 

V této otázce jsem se snaţila zjistit, za jak dlouho organizace odpovídá na nabídky 

uchazečů o volné pracovní místo, pokud vůbec odpovídá. Z výsledků vyplynulo, ţe všem 

respondentům se organizace ozvala a nikdy organizace neodpověděla za více jak měsíc. 

Celkem 12 respondentů (80%) uvedlo jako svou odpověď, ţe organizace se ozvala do týdne. 

Dva respondenti uvedli jako svou odpověď, ţe organizace reagovala do měsíce a pouze jeden 

respondent označil moţnost do dvou týdnů. 
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Graf 4.5: Odpověď organizace na uchazečovu nabídku 

 
 

 

Otázka č. 7: Kdo se účastnil Vašeho výběrového pohovoru? 

Jelikoţ organizace nemá vlastní personální oddělení, ani personalistu, který by byl 

odpovědný za proces získávání a výběru, je tato povinnost na dvou nejvyšších osobách 

v organizaci. Proto jsem touto otázkou zjišťovala, kdo všechno se jejich výběrového 

pohovoru zúčastnil. Respondenti mohli označit více odpovědí. Celkem 81% procent uchazečů 

označilo, ţe při jejich výběrovém pohovoru byl přítomen ředitel, ve dvou případech také 

zástupce ředitele a pouze jednou se účastnil zástupce ředitele výběrového pohovoru sám. Na 

výběr byla také moţnost, jestli se výběrového pohovoru zúčastnil také někdo jiný, tuto 

odpověď však neoznačil ani jeden respondent.  

Graf 4.6: Účastníci výběrového pohovoru 
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Otázka č. 8: Představila(y) se Vám osoba(y), která(é) vedla(y) výběrový pohovor? 

U této otázky všech 15 dotazovaných (100%) odpovědělo, ţe osoby, které vedly 

výběrový pohovor, se účastníkům představily. Tudíţ není nutné uvádět u této otázky graf.  

 

Otázka č. 9: Byla podle Vás výběrová komise dostatečně připravena? 

Tato otázka se týkala připravenosti výběrové komise. Celkem 10 respondentů se 

domnívá, ţe výběrová komise byla rozhodně dostatečně připravena. Zbytek, 5 respondentů, 

vybralo odpověď, ţe výběrová komise byla spíše připravena. Moţnosti, které vypovídaly  

o nepřipravenosti výběrové komise, neoznačil ani jeden respondent.  

Graf 4.7: Připravenost výběrové komise 

 

 

Otázka č. 10: Byli jste dostatečně seznámeni s pracovním místem? 

U výběrového pohovoru se očekává, ţe uchazeči budou dostatečně seznámeni 

s pracovním místem, o které se uchází. Tato otázka zjišťovala, kolik respondentů bylo 

spokojeno s popisem pracovního místo a kolik nikoliv. Z výsledků vyplývá, ţe 93% 

respondentů bylo dostatečně seznámeno s pracovním místem, o které se ucházeli. Pouze jeden 

respondent uvedl, ţe informace, které mu byly poskytnuty o volném pracovním místě, nebyly 

dostačující.  
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Graf 4.8: Dostatečné seznámení s pracovním místem 

 

 

Otázka č. 11: Byl Vám poskytnut prostor pro Vaše dotazy? 

Celkem 60% respondentů odpovědělo, ţe čas pro jejich případné dotazy jim byl 

rozhodně poskytnut. Taktéţ kladně odpovídalo zbývající 40% respondentů, ovšem jejich 

odpovědí bylo, ţe prostor pro dotazy jim byl spíše poskytnut. Ani jeden z respondentů 

neoznačil moţnost, kdy jim u výběrového pohovoru nebyl poskytnut ţádný čas pro jejich 

dotazy.  

Graf 4.9: Prostor pro dotazy 

 

 

 

Otázka č. 12: Máte pocit, že výběrová komise pokládala diskriminační otázky? 

Všech 15 respondentů (100%) se shodlo na tom, ţe výběrová komise nepokládala 

diskriminační otázky, na které by jim bylo nepříjemné odpovídat.  
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Otázka č. 13: Jak dlouho trval výběrový pohovor? 

Jak dlouho by měl výběrový pohovor trvat nelze přesně určit. Musíme posoudit, jakou 

pozici obsazujeme a co všechno po uchazeči organizace poţaduje. Výběrový pohovor by však 

neměl být příliš dlouhý, aby nebyl pro uchazeče zbytečně vyčerpávající, ovšem měl by trvat 

tak dlouho, aby se komise dozvěděla o uchazeči všechny potřebné informace. Většina 

respondentů, celkem 74%, uváděla jako svou odpověď, ţe výběrový pohovor trval v rozmezí 

10 aţ 30 minut. Shodně po 13% odpovídali respondenti, ţe pohovor trval do 10 minut nebo 

30-60 minut. Ani jeden respondent neuvedl, ţe by jeho výběrový pohovor trval více neţ 60 

minut.  

Graf 4.10: Délka trvání výběrového pohovoru 

 

 

Otázka č. 14: Celkovou atmosféru výběrového pohovoru byste označil/a jako: 

U této otázky byla opět moţnost výběru více odpovědí. Celková atmosféra 

výběrového pohovoru můţe hodně ovlivnit rozhodnutí být zaměstnancem organizace či 

nikoliv. Uchazeči nejčastěji odpovídali, ţe atmosféra výběrového pohovoru byla klidná (42%) 

a přátelská (29%). Pro 10%  respondentů byla atmosféra výběrového pohovoru stresující, 

naopak 19% ji označilo jako uvolněnou.  
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Graf 4.11: Celková atmosféra výběrového pohovoru 

 

 

Otázka č. 15: Za jak dlouho Vás organizace informovala o výsledku výběrového pohovoru? 

Proces získávání a výběru je sloţitou záleţitostí, ovšem neměl by trvat příliš dlouho 

dobu. Skoro 70% respondentů odpovědělo, ţe informace o výsledku výběrového pohovoru 

dostalo do týdne nebo 14 dní. Pouze 2 respondenti museli na informace čekat asi měsíc. 

Ihned, po ukončení výběrového pohovoru dostali informace 3 respondenti.  

Graf 4.12: Informace o výsledku výběrového pohovoru 

 

 

Otázka č. 16: Odpovídá Vaše současná pracovní náplň s pracovní náplní, o kterou jste se 

ucházel/a?  

Můţe se stát, ţe se uchazeč nabídne organizaci na určité pracovní místo, které by rád 

vykonával. Ovšem organizace takové volné pracovní místo nemá, a tak uchazeči nabídne jiné 

volné pracovní místo. Z důvodu potřeby zaměstnání uchazeč přijme i toto pracovní místo. 

Z této otázky vyplývá, ţe 53% respondentů spíše vykonává práci, o kterou se ucházeli. 

Celkem 5 respondentů uvedlo ve své odpovědi, ţe jejich současná pracovní náplň rozhodně 
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odpovídá pracovní náplni, o kterou se ucházeli. Dva respondenti se domnívají, ţe současná 

náplň spíše neodpovídá pracovní náplni, o kterou se ucházeli.  

Graf 4.13: Shoda nabízené a současné pracovní náplně 

 

 

Otázka č. 17: Máte nějaký návrh na zlepšení průběhu výběrového řízení? 

Na tuto otevřenou otázku neodpověděl ani jeden respondent. Touto otázkou končí 

otázky týkající se výběru a získávání pracovníků a přechází se na otázky identifikační.  

 

Otázka č. 18: Jaké je Vaše pohlaví? 

Převahu na Základní škole v Tlumačově mají jednoznačně ţeny, kterých je 

v organizaci 14 a muţský zástupce je pouze jeden.  

Graf 4.14: Struktura pohlaví respondentů 
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Otázka č. 19: Kolik máte let? 

Dotazník vyplnili celkem 4 respondenti ve věku 27 – 35 let. Ve věku 36 – 49 let bylo 

8 respondentů, starší 50-ti let vyplnili dotazník 3 respondenti a v kategorii od 18 do 26 let 

neodpovídal ţádný respondent.  

Graf 4.15: Věková struktura respondentů 

 

 

Otázka č. 20: Jak dlouho pracujete na Základní škole v Tlumačově? 

Více neţ 10 let na Základní škole pracuje 5 respondentů. Stejný počet respondentů, po 

20%, pracuje v organizaci v kategoriích 2 – 5 let a 6 – 10 let. Méně neţ 2 roky pracují 

v organizaci 4 respondenti (27%).  

Graf 4.16: Délka pracovního poměru respondentů 
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4.3. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

 

V rámci dotazníkového šetření jsem se snaţila zjistit názory na proces získávání  

a výběru zaměstnanců Základní školy v Tlumačově, kteří se jiţ tohoto procesu zúčastnili. 

Organizace vyuţívá pouze výběrového pohovoru, který byl hodnocen kladně. Respondenti 

byli spokojeni jak s jeho průběhem, délkou, tak i s celkovou atmosférou výběrového 

pohovoru. Celkově jsou zaměstnanci s výběrovým řízením v organizaci spokojeni. Výsledky 

ukazují, ţe výběrové řízení není v organizaci na špatné úrovni.  

 

5. Návrhy a doporučení 
 

Tato kapitola se zabývá návrhy a doporučeními, které by mohly prospět v procesu 

získávání a výběru zaměstnanců na Základní škole v Tlumačově. Tato doporučení jsou 

vypracována nejen na základě výsledků z dotazníkového šetření, nýbrţ i z informací 

poskytnutých vedením školy. Proces získávání je poměrně jednoduchý, proto bych provedla 

několik opatření, která by případně mohla zajistit efektivnější proces získávání a výběru 

zaměstnanců.  

 

1. Vymezení jedné osoby starající se o proces získávání zaměstnanců 

Proces získávání a výběru zaměstnanců na Základní škole v Tlumačově je v kompetencích 

dvou osob, a to jak ředitele školy, tak i zástupkyně ředitele. Obě tyto osoby jsou zároveň také 

učiteli v organizaci. Přestoţe tyto osoby spolu úzce spolupracují, navrhovala bych svěřit 

proces získávání pouze jedné této osobě, zástupkyni ředitele. Ta by informovala veřejnost o 

volných pracovních místech, které v organizaci vzniknou, a starala by se o přípravnou fázi 

výběrového řízení. Samotného výběru a následného rozhodování by se účastnil jiţ i ředitel 

školy. Domnívám se, ţe proces získávání a výběru by byl ucelenější a přehlednější.  

 

2. Přidání dalších zdrojů k získávání zaměstnanců 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, ţe několik zaměstnanců povaţuje 

umístění pracovní nabídky v Učitelských novinách a na portále zkola.cz za nedostatečnou. 

Proto bych nabídku o volném pracovním místě uveřejnila na internetových stránkách, které 

shromaţďují veškeré pracovní nabídky, např. prace.cz. Dále bych vyuţila regionálních deníků 

a jejich internetových stránek, kde lze poměrně snadno najít volné pracovní místo. Místo, kde 
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můţe organizace bezplatně zveřejňovat informace o volných pracovních místech, jsou vlastní 

internetové stránky. Jelikoţ organizace internetové stránky vlastní, doporučila bych je 

vyuţívat a uveřejnit rozsáhlejší informace o volném pracovním místě. Takto můţe organizace 

zveřejnit veškeré informace, které by měl inzerát obsahovat, např. stručný popis práce, 

poţadavky na vzdělání, kvalifikaci a praxi, pracovní podmínky, moţnosti dalšího vzdělávání 

aj. Poněvadţ v placených inzercích jsou organizace limitovány cenou, doporučila bych 

kombinaci těchto dvou zdrojů, přičemţ v placeném zdroji bych uvedla odkaz na internetové 

stránky organizace. Tam by si mohli uchazeči přečíst více informací, neţ zareagují na danou 

pracovní nabídku. Nicméně několik uchazečů se organizaci hlásí asi dvakrát týdně samo, 

většinou se jedná o absolventy vysokých škol. Jelikoţ jsou lidé s vysokoškolským vzděláním 

nejpočetnější skupinou v organizaci, doporučila bych spolupráci se vzdělávacími zařízeními, 

které by mohla tyto uchazeče navrhnout. Takoví uchazeči mají dostatečné znalosti 

v potřebném oboru, které můţe organizace poznat, díky sledování studia tohoto uchazeče. 

 

3. Požadovat více dokumentů od uchazečů 

Jelikoţ organizace poţaduje od uchazečů pouze ţivotopis, a to ještě v nespecifikované 

formě, navrhovala bych jasně stanovit typ ţivotopisu, který bude organizace od uchazeče 

poţadovat. Díky tomu, budou ţivotopisy od uchazečů přehlednější. Domnívám se ovšem, ţe 

tento dokument o uchazeči mnoho neřekne. Doporučovala bych proto zavést v organizaci 

dotazník, který by si nechala sestavit odborníky, nebo si jeho podobu vytvořila sama. 

Nicméně z tohoto dotazníku organizace zjistí o uchazeči mnohem více, např. informace o 

počtu dětí, veškerém vzdělání, absolvovaných kurzech, pracovních zkušenostech, a popřípadě 

v něm budou uvedeny kontakty na osoby z předchozích zaměstnání, které by informace o 

uchazeči mohly poskytnout.  

 

4. Více metod výběru pracovníků 

Z otázky č. 13 v dotazníku bylo zjištěno, ţe výběrový pohovor trvá podle respondentů 

asi 10 – 30 minut. Dle mého názoru je tato doba poměrně krátká na zjištění všech schopností 

a dovedností uchazeče na pracovní pozici, jako je učitel základní školy. Doporučila bych 

proto zavedení ukázky práce, kdy jednotliví uchazeči předstoupí před ţáky a na nějakou dobu 

nahradí učitele. Osoby zodpovědné za proces získávání a výběru budou tuto situaci sledovat a 

zhodnotí tak, zda je uchazeč schopen vykonávat poţadovanou práci. Pro osoby ucházející se o 

tuto pozici, by neměl být problém předstoupit před ţáky a organizace by si alespoň udělala 

obrázek o verbálním i grafickém projevu uchazeče. Dále bych navrhla rozšířit výběrový 
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pohovor o pohovor behaviorální. Tento typ rozhovoru je zaměřen na chování uchazeče 

v určitých situacích. Organizace by tak kladením různých otázek zjistila, jak by se uchazeč 

v situacích zachoval. Např. šikana ţáků, útoky proti učitelům, konflikt s ostatními 

zaměstnanci organizace nebo v nejhorším případě rozpory s vedením školy.  
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6. Závěr 
 

Proces získávání a výběru zaměstnanců je jednou z důleţitých činností řízení lidských 

zdrojů. Organizace si plně uvědomují, jestliţe chtějí dosahovat stanovených cílů a čelit 

konkurenci, ţe musí mít kvalitní zaměstnance. Proto je nutné, aby se organizace na tento 

proces zaměřila a neustále jej zlepšovala.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na proces získávání a výběru zaměstnanců na 

Základní škole v Tlumačově. Cílem práce bylo analyzovat proces získávání a výběru 

zaměstnanců a zpracovat návrhy a doporučení na zlepšení procesu.  

Bakalářská práce zahrnuje část teoretickou a praktickou. V části první, teoretické, byla 

pozornost zaměřena na teoretická východiska procesu získávání a výběru zaměstnanců. 

Vědomosti, které byly získány studiem teoretické části, byly vyuţity k porovnání se 

skutečným procesem, který Základní škola v Tlumačově vyuţívá. Praktická část byla 

rozdělena na několik kapitol. V první kapitole byla popsána charakteristika organizace a její 

zaměstnanci. V další kapitole bylo přiblíţeno, jak proces získávání a výběru zaměstnanců 

v organizaci probíhá. Tyto informace mi byly poskytnuty vedením organizace, které je za 

tento proces odpovědné. K získání informací o procesu získávání a výběru zaměstnanců na 

Základní škole v Tlumačově z pohledu zaměstnanců, bylo vyuţito dotazníku. Dotazníky byly 

rozdány pedagogickým pracovníkům, kteří v organizaci pracují, a následně byl zjištěn pohled 

na jednotlivé kroky procesu získávání a výběru pracovníků v této organizaci. Na základě 

informací z dotazníkového šetření, ale také na základě informací od vedení organizace, které 

má proces získávání a výběru na starosti, byly vypracovány návrhy a doporučení, které by 

mohly přispět ke zvýšení efektivnosti procesu získávání a výběru. Jako první bylo organizaci 

doporučeno určit jednu osobu, která by měla proces získávání zaměstnanců na starost, nikoliv 

aby tento proces byl v kompetencích dvou osob, jako je tomu doposud. Dalšími návrhy bylo 

přidání dalších zdrojů k uveřejnění nabídky volného pracovního místa a vyuţívání 

internetových stránek organizace. Následně bylo doporučeno poţadovat od uchazečů více 

dokumentů, neţ pouze ţivotopis a zvolit doplňující metodu výběru zaměstnanců 

k výběrovému rozhovoru.  

Z výše uvedeného lze vyvodit, ţe cíl práce, který byl stanoven za začátku bakalářské 

práce, byl splněn. 
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Příloha č. 1: Organizační struktura Základní školy Tlumačov 

 

 

Zdroj: interní materiály ZŠ Tlumačov – vlastní zpracování  
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Příloha č. 2: Pracovní náplň učitele Základní školy v Tlumačově  

 

Základní škola Tlumačov, okres Zlín příspěvková organizace 

 

Pracovní náplň učitele základní školy 

 
Pracovník : Mgr. xxxxx  XXXXXXXX 
 
1. Učitel vykonává  

 komplexně vzdělávací a výchovnou činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo 
odborných předmětech spojenou s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické 
dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří a podle níž postupuje při výkonu 
své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací 
individuálních vzdělávacích plánů. 

 
2. Učitel je přímo podřízen zástupci ředitele školy 

 jedná jménem školy s rodiči ve věcech týkajících se jejich dětí, na základě pověření 
ředitelem i v dalších věcech 

 
3. Řídí 

 výchovně vzdělávací práci v předmětech a třídách v souladu s organizačním 
schématem vzdělávacího programu školy a podle pracovního úvazku přiděleného 
vedením školy.  

 Odpovídá za celkové plnění výchovně vzdělávacích úkolů v přidělených třídách,  za 
naplňování učebních plánů stanovených pro jednotlivé předměty a ročníky a 
především za úroveň dosahovaných výsledků 

 
4. Samostatně zajišťuje a účastní se 

 organizace výchovy a výuky ve třídách (resp. skupinách) přidělených úvazkem nebo 
plánem zastupování 

 diagnostiky a hodnocení  žáků v rámci výchovně vzdělávací práce školy 
 dozorů nad žáky podle pracovního úvazku, rozpisu dozorů a plánu zastupování 
 bezpečnost žáků při všech činnostech organizovaných školou 
 použití výchovných opatření v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 561/2004 Sb.- 

školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 péči o sbírky kabinetů, učebny, kabinety na základě pověření ředitelem školy 
 práci v metodických sdruženích (resp. předmětových komisích) 
 organizace a realizace LVK, ŠvP, sportovních akcí a dalších nadstandardních aktivit 

vyplývajících ze vzdělávací nabídky školy a celoročního plánu práce školy 
 organizace olympiád, školních  a regionálních soutěží v úrovních okrsku, okresu a 

kraje 
 spotřební materiál pro naplňování praktické části výuky ( po dohodě s ekonomkou 

školy ) 
 
5. Předkládá vedení školy 

 návrhy na realizace změn učebních plánů jednotlivých předmětů  
 návrhy na volbu alternativy používání učebnic a učebních textů 
 podklady a náměty k tvorbě a formulaci krátkodobých a dlouhodobých záměrů 

rozvoje školy a jejího vzdělávacího programu 
 návrhy na použití širšího slovního hodnocení, uvolnění z výuky některého předmětu a 

zajištění individuální výuky 
 plán vlastivědných a naučných exkurzí, školních výletů a jiných výchovně vzdělávacích 

akcí 
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 stanoviska ke stížnostem a podáním, která se týkají žáků, které vyučuje 
 náměty a připomínky k obsahu školního řádu a dalších metodických pokynů 

vztahujících se ke školní práci 
 
6. Předkládá pedagogické radě 

 návrhy na výchovná opatření, která nejsou v jeho pravomoci třídního učitele 
 
7. Spolupracuje 

 se zákonnými zástupci žáků, pracovníky PPP, odbornými lékaři, policií ČR, 
pracovníky jiných škol a školských zařízení 

 
8. Kromě činností uvedených  bodech 1 až 6 mu  mohou být ukládány  i       
            jiné  práce  a   činnosti   v   souladu  s   jeho  kvalifikací  a  pracovním    
            řádem.  
 
 
 
S obsahem náplně práce učitelky Základní školy Tlumačov souhlasím. 
 
 
 

………………………………………………                                      
                                                                                               pedagogický pracovník 

 
 
 
Náplň práce stanovil ředitel školy. 
 
 
 
 

                                                                       ……………………………………… 
                                                                         ředitel školy 

 
 
 
 
V Tlumačově dne :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály ZŠ Tlumačov
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Příloha č. 3: Ukázka inzerátu v Učitelských novinách 

 
 

Zdroj: interní materiály ZŠ Tlumačov
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Příloha č. 4: Pracovní smlouva Základní školy Tlumačov 

 

 

Základní škola TLUMAČOV, okres Zlín, příspěvková organizace 

763 62 Tlumačov, Masarykova č. 63, okres Zlín   

 
č.j. : ZŠT/359/2012/Po                                                                             Tlumačov 27. 8. 2012                                                   

 

PRACOVNÍ SMLOUVA 
 
 
Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace 
(dále jen „zaměstnavatel“) 
76362 Tlumačov, Masarykova č. 63, IČO 70988684 
zastoupená ředitelem Mgr. Robertem PODLASEM  
a 
  
Mgr. xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
r. č.   
bytem:   
(dále jen „zaměstnanec“) 
 
uzavírají v souladu se zákoníkem práce tuto pracovní smlouvu: 
 

I. 
 
1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do pracovního poměru na místo učitelky Základní školy 

Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace.  
  

2. Pracovní poměr na základě této pracovní smlouvy vzniká dne 27. 8. 2012 a je sjednán na dobu 
určitou, nejdéle do 30. 6. 2013. 

 
3. Sjednaným místem výkonu práce je Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková 

organizace. 
 
4. Plat při zákonné pracovní době 40 hodin týdně je stanoven platovým výměrem v souladu s 

příslušnými právními předpisy upravujícími způsob odměňování.  
 

 
II. 
 

1. Práva a povinnosti plynoucí z  tohoto pracovního poměru upravuje zákon č. 292/2006 Sb. 
(zákoník práce) v platném znění a nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění a předpisy 
související. 

2. Při výkonu zaměstnání je zaměstnanec povinen řídit se pracovním řádem pro zaměstnance 
škol a školských zařízení. 

3. Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, 
ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na plat nebo některou jeho složku. Pravidelný termín 
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výplaty je stanoven na 14. den následujícího měsíce. Připadne-li tento den na den pracovního 
klidu, jako výplatní termín se stanoví předcházející pracovní den. 

4. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na výplatě platu převodem na účet zaměstnance.  
5. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že plat za dovolenou bude vyplacen v předem 

stanovených výplatních termínech bez zálohy. 
 
 
 

III. 
 
1. Zaměstnavatel tímto sděluje zaměstnanci, že druh výkonu práce je blíže označen v pracovní 

náplni, kterou stanovuje ředitel školy. 
2. Nárok na délku dovolené na zotavenou, údaje o výpovědních dobách a rozvržení pracovní 

doby jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákoníku práce. 
3. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu mimo 

sjednané místo výkonu práce v pracovní smlouvě. 
4. Zaměstnanec souhlasí s tím, že jeho osobní data budou zpracovávána zaměstnavatelem pro 

účely jeho personální a mzdové agendy a pro účely stanovené právními předpisy a dále, že 
tato data budou v rámci právních předpisů poskytována orgánům, které mají na ně právní 
nárok, a to i po skončení pracovního poměru po dobu, kdy musí být archivována. 

5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí 
ustanoveními zákoníku a předpisů ZP provádějících. 

 
 

IV. 
 

Zaměstnanec souhlasí s touto pracovní smlouvou a prohlašuje, že svěřené práce bude vykonávat 
podle pokynů nadřízeného pracovníka tak, aby umožnil zdárný průběh výchovné a vzdělávací 
činnosti školy. 
 
 
   Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno 
zaměstnavatel. Obě smluvní strany se podepisují na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy 
 
 
 
 
 
 ………………………………                                    ……………………………… 

 

    zaměstnanec zaměstnavatel 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály ZŠ Tlumačov
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Příloha č. 5 

 

Dotazník 

 
Váţení respondenti,  

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia, oboru Management, a v rámci mé bakalářské 

práce na téma Systém získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané organizaci, si Vás dovoluji 

poţádat o vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník byl vytvořen ke zjištění Vašich názorů 

na systém získávání a výběru zaměstnanců na Základní škole v Tlumačově. Dotazník je 

anonymní a získané informace budou pouţity pouze k vypracování praktické části mé 

bakalářské práce.   

 

U každé otázky vyberte a kroužkem označte jednu vhodnou odpověď, pokud není uveden 

jiný pokyn.  

 

1) Odkud jste se dozvěděl/a o volném pracovním místě?  

 a) V Učitelských novinách 

 b) Na portále zkola.cz 

 c) Doporučení známých 

 d) Přihlásil jsem se sám/a 

 

2) Domníváte se, ţe umístění nabídky ve výše uvedených zdrojích je dostačující? 

 a) Rozhodně ano 

 b) Spíše ano 

 c) Spíše ne 

 d) Rozhodně ne 

 

3) Co Vás přimělo k tomu, abyste reagovali na volné pracovní místo? (můžete vyznačit 

více odpovědí) 

 a) Potřeba zaměstnání 

 b) Získání potřebné praxe 

 c) Dobré jméno organizace 

 d) Peněţní ohodnocení 

 e) Pracovní náplň  

 f) Jiné, uveďte jaké__________________________________ 
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4) Byly informace v nabídce pracovního místa dostačující?  

 a) Ano, byly mi poskytnuty veškeré informace 

 b) Ne, některé informace chyběly 

Pokud jste odpověděli za a) Ano, přejděte na otázku č. 6 

 

5) Jaké informace v nabídce pracovního místa chyběly? (můžete označit i více odpovědí) 

 a) Popis pracovního místa 

 b) Popis pracovní náplně 

 c) Informace o škole 

 d) Poţadavky na pracovníka 

 e) Potřebné kontakty  

 f) Jiné, uveďte: ____________________ 

 

6) Za jak dlouho jste dostal/a odpověď na Vaši ţádost o volné pracovní místo? 

 a) Do týdne 

 b) Do dvou týdnů 

 c) Do měsíce 

 d) Více jak měsíc 

 e) Nedostal/a jsem odpověď, musel/a jsem se ozvat sám/sama 

 

7) Kdo se účastnil Vašeho výběrového pohovoru? (můžete označit i více odpovědí) 

 a) Ředitel 

 b) Zástupce ředitele 

 c) Někdo jiný, uveďte__________________ 

 

8) Představila(y) se Vám osoba(y), která(é) vedla(y) výběrový pohovor?  

 a) Ano 

 b) Ne  

 

9) Byla podle Vás výběrová komise dostatečně připravena?  

 a) Rozhodně ano 

 b) Spíše ano 

 c) Spíše ne 

 d) Rozhodně ne 
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10)  Byli jste dostatečně seznámeni s pracovním místem? 

 a) Rozhodně ano 

 b) Spíše ano 

 c) Spíše ne 

 d) Rozhodně ne 

 

11)  Byl Vám poskytnut dostatečný prostor pro Vaše dotazy? 

 a) Rozhodně ano 

 b) Spíše ano 

 c) Spíše ne 

 d) Rozhodně ne 

 

12)  Máte pocit, ţe výběrová komise pokládala diskriminační otázky?  

 a) Ano 

 b) Ne 

 

13)  Jak dlouho trval výběrový pohovor?  

 a) do 10 minut 

 b) 10-30 minut 

 c) 30-60 minut 

 d) více neţ 60 minut 

 

14)  Celkovou atmosféru výběrového pohovoru byste označil/a jako: (můžete označit i více 

odpovědí)  

 a) klidnou  

 b) stresující 

 c) přátelskou 

 d) uvolněnou  

 

15)  Za jak dlouho Vás organizace informovala o výsledku výběrového pohovoru? 

 a) Ihned po jeho skončení 

 b) Do týdne 

 c) Do dvou týdnů 

 d) Do měsíce 
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16)  Odpovídá Vaše současná pracovní náplň s pracovní náplní, o kterou jste se ucházel/a? 

 a) Rozhodně ano 

 b) Spíše ano 

 c) Spíše ne 

 d) Rozhodně ne 

 

17)  Máte nějaký návrh na zlepšení průběhu výběrového řízení? Pokud ano, uveďte jaký. 

_______________________________________________________________________ 

 

18)  Jaké je Vaše pohlaví? 

 a) Ţena 

 b) Muţ 

 

19) Kolik máte let? 

 a) 18-26 

 b) 27-35 

 c) 36-49 

 d) 50 let a více 

 

20) Jak dlouho pracujete na Základní škole v Tlumačově?  

 a) méně neţ 2 roky 

 b) 2 - 5 let 

 c) 6 - 10 let  

 d) více neţ 10 let 

 

Děkuji Vám za čas strávený s tímto dotazníkem. Pokud si přejete být informováni o 

výsledcích, uveďte Vaši emailovou adresu: _____________________________________ 

 

S pozdravem Karolina Kvasnicová,  

studentka 3. ročníku ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava 

 


