
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr a přijímání zaměstnanců 

 

 

Employee Selection and Recruitment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Kristyna Švejnohová 

 

Vedoucí bakalářské práce:  Mgr. Věra Válková, MBA 

 

 

     Ostrava 2013 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat především paní Mgr. Věře Válkové, MBA, za odborné rady, 

připomínky a čas, který mi věnovala. Dále také všem, kteří mě u zpracování této bakalářské 

práce trpělivě podporovali. 

 

 

 



 

3 

 

Obsah 

1 Úvod ..................................................................................................................... 4 

2 Teoretická část ...................................................................................................... 6 
2.1 Získávání pracovníků ...................................................................................................................................... 6 

2.1.1 Zdroje získávání pracovníků ............................................................................................................................ 6 

2.1.2 Faktory ovlivňující získávání pracovníků .................................................................................................. 7 

2.1.3 Popis a specifikace nabízeného místa.......................................................................................................... 9 

2.1.4 Metody získávání pracovníků ........................................................................................................................10 

2.2 Výběr pracovníků ............................................................................................................................................ 11 

2.2.1 Předvýběr ................................................................................................................................................................12 

2.2.2 Výběrový pohovor ...............................................................................................................................................15 

2.2.3 Zásady výběru pracovníků ..............................................................................................................................20 

2.2.4 Konečné rozhodnutí ...........................................................................................................................................20 

2.3 Přijímací proces ............................................................................................................................................... 21 

2.3.1 Nabídnutí místa ...................................................................................................................................................21 

2.3.2 Vyrozumění neúspěšných uchazečů ...........................................................................................................21 

2.3.3 Uchování záznamů .............................................................................................................................................21 

2.3.4 Psychologická smlouva .....................................................................................................................................22 

2.3.5 Pracovní smlouva ................................................................................................................................................22 

2.3.6 Personální evidence ...........................................................................................................................................23 

2.3.7 Nahlášení zaměstnanců ...................................................................................................................................24 

2.4 Dotazování ......................................................................................................................................................... 24 

2.4.1 Rozhovor .................................................................................................................................................................24 

2.4.2 Dotazník ..................................................................................................................................................................25 

3 Praktická část ...................................................................................................... 27 
3.1 Charakteristika společnosti Midico System, s.r.o. .............................................................................. 28 

3.1.1 Základní informace ............................................................................................................................................28 

3.1.2 Vývoj zaměstnanosti a jednotlivé pozice ..................................................................................................29 

3.1.3 Jednotlivé pracovní pozice a jejich aspekty. ...........................................................................................30 

3.2 Analýza současného stavu vybírání a přijímání zaměstnanců ..................................................... 31 

3.2.1 Nabídka pracovního místa .............................................................................................................................31 

3.2.2 Předvýběr ................................................................................................................................................................32 

3.2.3 Dotazníkové šetření - získávání zaměstnanců ......................................................................................32 

3.2.4 Dotazníkové šetření – výběr zaměstnanců..............................................................................................34 

3.2.5 Konečné rozhodnutí ...........................................................................................................................................46 

3.2.6 Způsob nabídnutí pracovní pozice ..............................................................................................................46 

4 Doporučení a návrhy ke zlepšení .......................................................................... 48 
4.1 Získávání zaměstnanců ................................................................................................................................. 48 

4.2 Vybírání zaměstnaců ..................................................................................................................................... 49 

4.3 Přijímání zaměstnanců ................................................................................................................................. 50 

5 Závěr ................................................................................................................... 51 

6 Seznam použité literatury .................................................................................... 52 



4 

 

1  Úvod 

Stěžejním úkolem řízení organizace je shromáždit, propojit a uvést do pohybu a následně 

využívat materiální, finanční, lidské a informační zdroje. Jedině lidské zdroje mohou tyto 

ostatní neživé oživit a uvést do pohybu a udržet tak organizaci plně funkční. Na základech 

schopností jednotlivých osob pak vznikají znalosti a dovednosti, které tyto osoby dokáží 

využít, z čehož vyplývá, že lidské zdroje jsou to nejcennější a zároveň představují bohatství 

organizace. Zda organizace na trhu uspěje či nikoliv záleží právě na efektivitě řízení lidských 

zdrojů. (Koubek, 2008) 

 

Oproti materiálním a dalším zdrojům by měla být lidským zdrojům věnována mimořádná 

pozornost v řízení, a to především proto, že neustále roste vzácnost tohoto zdroje. 

Zaměstnanci dokáží vytvářet nejrůznější inovace, které jsou neustále potřebné a pomáhají 

zvyšovat konkurenceschopnost podniků. Je tedy nezbytné řídit zaměstnance co nejefektivněji, 

protože jsou jedinečným intelektuálním kapitálem. (Dvořáková, 2007) 

 

„Úspěch vedoucího pracovníka plně závisí na kvalitě zaměstnanců v pracovním týmu.“  

M. Dale 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena především na proces získávání, následný výběr a přijímání 

zaměstnanců do společnosti. Z pohledu manažera je velice důležité, aby našel takové 

uchazeče, kteří mají dostatečné schopnosti a dovednosti. Dá se také říci, že je to v jeho 

nejlepším zájmu. Čím lépe si vedou zaměstnanci, tím lépe jsou ohodnoceny schopnosti 

manažera. Většina uchazečů se na přijímací proces pečlivě připravuje - a to samé se očekává 

od hodnotitelů. Úsilí, které je vloženo do příprav, může mnohem lépe pomoci najít vhodné 

uchazeče, stejně tak čas, věnovaný přípravě pracovní smlouvy „šité na míru“ danému 

zaměstnanci, zabraňuje případným sporům a konfliktům na pracovištích a následné fluktuaci 

zaměstnanců. (Dale, 2007) 

 

V první části této práce jsou blíže rozvedena teoretická východiska celé problematiky. První 

kapitola nese název získávání pracovníků, především pak zdroje získávání a faktory které jej 

ovlivňují a metody. Dále se také tato kapitola zabývá popisem a specifikací pracovního místa. 

Tento popis je velice důležitý, protože především na jeho základě se následně zaměstnanec 

rozhodne, zda se o místo bude ucházet. Druhá kapitola úzce souvisí se získáváním a 
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bezprostředně na něj navazuje, obsahuje proces výběru uchazečů.  Tento proces přechází od 

předvýběru a aspektů, na jejichž základě se hodnotitel rozhoduje, přes bližší náhled na 

výběrový pohovor, až ke konečnému rozhodnutí o přijetí uchazeče. Třetí kapitolou je samotné 

přijímání zaměstnance, od nabídky pracovního místa a vyrozumění neúspěšných uchazečů, 

až po pracovní smlouvu. 

 

V druhé části práce je popsána základní charakteristika společnosti Midico System, s.r.o., její 

dosavadní způsob přijímání zaměstnanců a celý proces výběru zaměstnanců. Celý tento 

proces je doplněn o rozhovor s Ing. Václavem Švejnohou, který se k zásadním tématům 

vyjadřoval. K analýze výběru zaměstnanců bylo použito dotazníkové šetření, jehož 

respondenty byli uchazeči, kteří prošli procesem výběru až po přijímací řízení. Pro doplnění a 

hlubší pochopení některých skutečností v dotazníku byl proveden rozhovor s vybranými 

respondenty, kteří jej byli ochotní poskytnout.  

 

Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat proces výběru a přijímání zaměstnanců ve 

společnosti Midico System, s.r.o., na základě rozhovorů a dotazníkového šetření. Za pomoci 

výsledků této analýzy následně navrhnout opatření a doporučení ke zlepšení a zkvalitnění 

celého procesu. 
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2 Teoretická část 

2.1 Získávání pracovníků 

Získávání pracovníků je velice důležitá, můžeme také říct klíčová činnost. Už zdroje, ze 

kterých podnik čerpá zaměstnance rozhoduje o tom, z jakých uchazečů bude posléze vybírat. 

Podle Dvořákové (2007) je to především personální činnost, jejímž hlavním cílem je 

identifikovat, přitáhnout a najmout kvalifikovanou pracovní sílu. 

 

V našich podmínkách se často pojem získávání pracovníků zaměňuje za pojem nábor. Není to 

však úplně správné, neboť pojem získávání pracovníků lépe vystihuje to, o co se dnešní 

podniky snaží. Mimo snahy o získání potřebného počtu kvalifikovaných zaměstnanců, jde 

také o získání motivovaných zaměstnanců, jejichž hodnoty jsou v souladu s hodnotami 

podniku. Dále také usilují o získání zaměstnanců, kteří přispívají k plnění zájmů a cílů 

organizací s přihlédnutím na jejich charakterové vlastnosti. Proces získávání zaměstnanců by 

také krom vyhledávání externích zdrojů neměl zapomínat na zdroje interní – tedy 

zaměstnance stávající, kteří by toto volné místo mohli vhodně obsadit. ( Koubek, 2008) 

 

2.1.1 Zdroje získávání pracovníků 

Personální pracovník má na výběr ze dvou trhů práce - ze vnějšího trhu nebo vnitřního trhu 

práce.  

 

Interním (vnitřním) zdrojem jsou stávající zaměstnanci podniku. Tyto zaměstnance 

zaměstnavatel dobře zná – například jejich schopnosti, ochotu a vztahy s jinými zaměstnanci, 

takže se mu rozhoduje lépe než u zdrojů vnějších. Zaměstnanci tak dostávají možnost růstu a 

dalšího vzdělávání, což snižuje jejich fluktuaci a zvyšuje spokojenost. Interní pracovníci 

mohou být na volná nebo nově vytvořená místa dosazení interním výběrovým řízením nebo 

řízením následnictví, kde se sledují talenti, kteří se poté na volná místa dosadí. (Dvořáková, 

2007) Podle Kociánové (2010) jsou výhodou při čerpání z vnitřních zdrojů především nízké 

náklady a rychlé obsazení místa, naopak nevýhodou je omezený výběr, zklamání a rivalita 

ostatních kolegů při povýšení pracovníka. Ten se pak může cítit nadřazeně vůči ostatním 

spolupracovníkům, kteří dříve byli na stejné úrovni. 
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Externím (vnějším) zdrojem jsou naopak od interního, pracovníci, kteří v organizaci 

aktuálně nepracují. Tito lidé mohou být pro organizaci zdrojem nových myšlenek a nápadů, 

jsou to absolventi škol, uchazeči vedení na úřadě práce, ženy po mateřské dovolené, 

zdravotně postižení, cizinci a jiní občané v produktivním věku.  Kociánová (2010) podotýká, 

že výhodou je velké nasazení nových pracovníků a širší nabídka potencionálních 

zaměstnanců. K nevýhodám patří především náklady spojené s procesem získávání, také čas a 

peníze vynaložené na adaptaci nového zaměstnance, znemožnění postupu stávajících 

zaměstnanců na danou pozici a s tím spojená fluktuace pracovníků. (Dvořáková, 2007) 

2.1.2 Faktory ovlivňující získávání pracovníků 

Na proces získávání pracovníků působí řada vlivů, se kterými by měla být organizace dobře 

seznámena. Na tyto vlivy je třeba brát ohled už ve fázi přípravy, protože některé z nich může 

organizace ovlivnit ku svému většímu prospěchu. Faktory dělíme na vnější a vnitřní, níže si je 

blíže rozvedeme. 

 

Vnější faktory   

Tyto faktory nejsou ovlivnitelné, i přes to by je měla organizace brát na vědomí a být s nimi 

co nejlépe seznámena. Patří zde: 

Politicko – legislativní faktory 

- tyto faktory ovlivňují získávání pracovníků především v otázkách diskriminace a  

zaměstnávání cizinců, také různě ovlivňuje trh práce. 

Ekonomické faktory 

- stav nabídky a poptávky na trhu práce, hospodářský cyklus a vazba na ekonomiky 

cizích zemí značně působí na proces získávání. 

Demografické faktory 

- celý populační vývoj působí na možnost získání pracovních zdrojů, především je to 

kolísání reprodukce obyvatelstva a s ní spojené stárnutí, rozprostření obyvatelstva po 

území České republiky a jejich migrace. To vše se odráží v nabídce pracovních sil 

Sociální faktory 

- na tom, jak velká nabídka a struktura je na trhu práce, se velkou mírou podílí aktuální 

hodnoty obyvatelstva. Hodnoty ovlivňují výši vzdělání a tím nadále kvalifikaci 

potencionálních zaměstnanců. 
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Technologické faktory 

- technologická úroveň má za následek rušení míst, které technologie zastane a zároveň 

vytváření míst nových, které jsou důležité pro udržení této úrovně. 

Sídelní faktory 

- často dochází k územní diferenciaci, například při upřednostňování oblastí 

s příznivějšími podmínkami životního prostředí. Územní diferenciace ovlivňuje 

množství potencionálních pracovníků v prostředí organizace.  

(Koubek, 2008) 

 

Vnitřní faktory 

Tuto skupinu faktorů organizace ovlivnit může, měla by jim tedy věnovat zvýšenou 

pozornost. Patří zde: 

Nabídka práce 

- vše, co se této nabídky týká, jako její forma, informační hodnota, formulace, dokonce 

i umístění nabídky, rozhoduje, zda tato nabídka potencionálního pracovníka zaujme a 

jestli dojde k nějaké odezvě. 

Charakteristika firmy 

- na potencionální pracovníky působí především pověst firmy, sociální klima, úspěšnost 

firmy, úroveň péče o pracovníky, umístění atd. 

Charakteristika pracovního místa 

- zvýšenou pozornost zájemci věnují požadavkům, které zaměstnavatel klade - povaze 

práce, povinnostem a odpovědnosti, která s pozicí souvisí, rozhodující jsou také 

pracovní podmínky, místo výkonu práce a postavení ve firemní hierarchii. 

Získávání pracovníků je proces mezi zaměstnavatelem a potencionálními zaměstnanci. 

Zaměstnanci mají možnost vybírat mezi různými nabídkami práce, z toho vyplývá že si 

organizace, která hledá pracovní sílu, konkuruje s ostatními zaměstnavateli. Aby byl proces 

získávání efektivnější, musí zaměstnavatel poskytnout reálnou představu o pracovním místě a 

taktéž o požadavcích na žadatele. K tomu přispívá plánování, které je důležitou součástí 

každého získávání pracovníků. Při plánování jsou důležité body jako: 

 kolik pracovníků organizace potřebuje 

 jakou pracovní sílu 

 od jaké doby je potřebuje 
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(Dvořáková, 2007) 

2.1.3 Popis a specifikace nabízeného místa 

V procesu získávání pracovníků je důležité pracovníka oslovit způsobem, který jej zaujme. 

Níže se budeme věnovat popisu a specifikaci nabízeného místa, které je velice důležité. Je to 

jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje, zda se potencionální uchazeč ozve, či nikoliv. Dle 

Kociánové (2010) je důležité tuto nabídku formulovat způsobem, který přiláká optimální 

počet vhodných pracovníků. 

 

Podle Koubka (2011) si zaměstnavatel musí nejdříve odpovědět na otázky ve vztahu 

k hledanému pracovníku, jedná se především o otázky na požadavky na pracovníka. 

Jsou to především požadavky na: 

 fyzickou zdatnost 

 dovednosti 

 zkušenosti 

 vzdělání 

 kvalifikaci 

 osobnostní charakteristiky 

 bydliště 

 

Všechny tyto aspekty jsou tedy obrazem toho, co se od pracovníka skutečně očekává. Tento 

popis by měl být především přesný, jasný a také podrobný. Koubek také doporučuje vyhnout 

se abstraktním pojmům, vágním formulacím a přehnaným nárokům na pracovníka – to by 

mohlo potencionální uchazeče odradit. V neposlední řadě také není doporučeno uvádět 

požadavky, které nakonec nebudou po zaměstnanci požadovány. Musíme se tedy už dopředu 

rozhodnout, které požadavky jsou nejdůležitější - bez kterých by byl uchazeč nezpůsobilý pro 

tuto činnost. 

 

Další částí, kterou nabídka práce obsahuje, je popis pracovního místa. Tento popis zahrnuje 

podstatné informace o pracovním místě, které mají taktéž velkou váhu při rozhodování 

potencionálního zaměstnance. Je to především: 

 místo výkonu práce 

 název pracovního místa 

 funkce 
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 zodpovědnost pracovníka 

 pracovní podmínky 

 platové podmínky 

 

Tak jako u požadavků na pracovníka i zde platí, že má být vše napsáno přesně, jasně a 

výstižně. Popis pracovního místa spolu s požadavky na pracovníka se pak dohromady spojí 

do přehledného inzerátu. Zaměstnavatel také musí zvážit, do jakých sdělovacích prostředků 

inzerát zadá a v jakou dobu. Důležité je nezapomenout na některé nezbytné informace, to by 

mohlo snížit odezvu na nabídku a tím celkovou efektivnost. V dnešní době se stává, že jsou 

některé nabídky práce psány anonymně, to se však nedoporučuje protože anonymní inzerát už 

sám o sobě zvyšuje nedůvěru u potencionálních zaměstnanců. Požadavky na pracovníky by 

měly být vyváženy nějakou nabídkou, nejlépe konkrétní. Neurčitá nabídka může vyvolat 

zbytečné očekávání, která když nejsou naplněny, uchazeče odradí a ten se pak o tuto 

zkušenost může podělit s ostatními a odradit tak jiné potencionální uchazeče. Nabízené 

zaměstnání by mělo být zájemcům prezentováno co nejrealističtěji. Pokud se zaměstnavatel  

snaží nabízené místo popsat co nejpříznivěji, získá tak více zájemců, avšak do budoucna 

vzniknou mnohé problémy. (Koubek, 2008) 

2.1.4 Metody získávání pracovníků 

Každá organizace má možnost výběru z množství ověřených metod, tyto metody se týkají 

především externích zaměstnanců. Při rozhodování nad metodou pro výběr pracovníků je 

nezbytné zvážit aspekty, jako například kolik můžeme vynaložit prostředků a také kolik času 

má organizace na tuto činnost vyhrazeno. ( Koubek, 2008)  

Některé z těchto metod jsou zde rozebrány blíže. 

 

Pokud nabízí organizace dobře placenou práci, zajímavou náplň práce nebo také prestižní 

pozici, může se stát, že dojde k pasivní metodě výběru a to takové, kde se uchazeči nabízejí 

sami. Zaměstnavatel tedy dostává neočekávané žádosti o zaměstnání, které nereagují na 

konkrétní nabídku. 

Jednou z levnějších a přesto účinných metod je doporučení zaměstnancem. Stávající 

zaměstnanec zná prostředí organizace a ví, co se od zaměstnanců očekává. Pokud tedy zná 

někoho, kdo by byl na tuto pozici vhodný, může dojít k navázání pracovního vztahu. Jak je 

zjištěno z komparativních studií těchto metod, často dochází k zaměstnání dlouhodobějšího 

charakteru. (Dvořáková, 2007) 
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Pro funkce výše postavené a náročnější povahy je často využívána metoda přímého oslovení 

jedince. Metoda je o něco složitější už proto, že je třeba si takového jedince vyhlédnout, na 

druhou stranu se při této metodě ušetří za zprostředkovatelské instituce nebo za drahé 

inzerování. Velkou nevýhodou je zde možnost zhoršení vztahů s organizací, které je tento 

zaměstnanec odlákán. 

Jednou z nejpoužívanějších metod je v této době elektronické získávání pracovníků. 

V první řadě organizace využívají své webové stránky, kde mohou nabídku umístit, lidé se 

zájmem o práci v této organizaci najdou informace přímo u zdroje. Další variantou je 

umístění inzerátu na nejrůznější portály, které tyto nabídky shromažďují. Okruh uživatelů 

internetu však doposud ještě nezahrnuje všechny věkové kategorie pracovníků, některé 

skupiny jsou tak znevýhodněny. 

Poslední dobou se v České republice rozšiřují služby komerčních zprostředkovatelen, které 

zajišťují získávání pracovníků i jejich předvýběr. Konečné rozhodnutí pak zůstává na 

organizaci, která si tuto službu objednala. Komerční zprostředkovatelny jsou drahou metodou 

pro výběr, mají ale mnohdy své databáze vhodných pracovníků a větší zkušenosti se 

získáváním a výběrem. 

Bezplatnou metodou pro získávání pracovníků je spolupráce s úřady práce. Úřady práce 

samy zajišťují informace o vhodných uchazečích. Tito uchazeči jsou registrováni na úřadech 

práce, mohou to být osoby těžko umístitelné, například kvůli nízké kvalifikaci. 

Krom inzerce na internetu a úřadech práce mohou zaměstnavatelé inzerovat v různých 

tiskovinách a jiných sdělovacích prostředcích. Televize a rozhlas není výjimkou, tato inzerce 

však patří mezi placenou metodu. Inzerovat se tak dá jak v místních, tak i v zahraničních 

sdělovacích prostředcích – to je využíváno především pro získávání vysoce kvalitních 

pracovníků a špičkových specialistů.  

V neposlední řadě se pracovníci získávají pomocí nejrůznějších spoluprací, ať už se 

vzdělávacími institucemi, kde jsou k dispozici mladí absolventi nebo s odbory, které mají 

svůj informační systém s přehledem o nezaměstnaných jedincích. Organizace může také 

využít spolupráce s vědeckými společnosti a se sdruženími odborníků. Z této spolupráce, 

která není příliš častá, mohou organizace získat špičkové odborníky.  

(Koubek, 2008) 

2.2 Výběr pracovníků 

Tato kapitola je věnována již zmíněnému výběru pracovníků. Výběr je další z personálních 

činností, která bezprostředně navazuje na proces získávání pracovníků. Jak uvádí Dvořáková 
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(2010), cílem výběru je především identifikovat a vybrat vhodné zaměstnance, a to nejen 

z pohledu výkonu, ale také tak, aby zvyšovali kvalitu a produktivitu práce a nejednali 

nežádoucím způsobem. Celkový proces výběru zahrnuje činnosti jako sbírání a následné 

hodnocení informací o uchazečích. Dále je součástí výběru proces porovnávání uchazeče, kde 

je sledována shoda s požadavky, které na něj zaměstnavatel klade. Podle Kociánové (2010) je 

sice výběr náročný na časovou a finanční stránku, je však doporučeno věnovat výběru 

dostatek času, a to především proto, že náklady na výběr jsou poměrně nízké, vzhledem 

k nákladům, které vznikají v důsledku špatné volby při výběru pracovníka. K procesu výběru 

je nezbytné zajistit dostatečné množství informací, které napomohou k dostatečnému přehledu 

o jednotlivých uchazečích. Především informace o jejich úrovni pracovního výkonu, motivaci 

k dané práci, schopnosti přizpůsobení pracovnímu a sociálnímu prostředí v organizaci a 

v neposlední řadě také předpoklady, které uchazeči mají k následnému rozvoji schopností a 

dovedností. 

2.2.1 Předvýběr 

První fází výběru pracovníků je takzvaný „předvýběr“. Ve chvíli, kdy máme k dispozici celý 

soubor potencionálních uchazečů a jimi předložené dokumenty, porovnáváme jejich 

způsobilost s požadavky, které na ně zaměstnavatel klade. Na základě porovnávání jsou pak 

z celkového souboru uchazečů vybráni uchazeči vhodní, kteří postupují do vlastního procesu 

výběru. Pokud je v inzerátu uveden nedostatek informací, může dojít k zájmu uchazečů pro 

tuto pozici naprosto nevhodných, ti jsou vyřazeni hned na začátku. V tomto případě také 

může nastat situace, kdy tito zájemci nejsou vhodní pro danou pozici, ale organizace jim 

nalezne uplatnění na pozici jiné. (Koubek, 2008) Dle Dvořákové (2007) si má zaměstnavatel 

odpovědět především na otázky, zda je uchazeč způsobilý pro výkon dané pozice, jestli 

dokáže zapadnout do kolektivu organizace a jaký zájem má uchazeč o nabízenou práci, 

popřípadě jaká je jeho motivace. Hlavními dokumenty požadovanými po uchazečích by měly 

být - žádost o zaměstnání, životopis a jako vedlejší dokumenty osobní dotazník, reference, 

pracovní posudky nebo například dokument dokazující ukončení studia. 

2.2.1.1 Žádost o zaměstnání 

 

První zpětnou vazbu, kterou hodnotitel dostane, je žádost o zaměstnání. Tato žádost má být 

dopisem věcným a také decentním, jejím úkolem je vzbudit zájem hodnotitele o žadatele - za 

pomoci obsahu, formy a úpravy. Je tedy nutné, aby se žadatel vyvaroval pravopisným 

chybám, frázím a jiným nekorektnostem. V této žádosti se projeví především komunikační 
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dovednosti a logika myšlení, protože žádost o zaměstnání nemá žádnou přesnou formu nebo 

schéma, podle které má být psána. Hodnotitel tak může do jisté míry poodhalit osobnost 

žadatele. 

2.2.1.2 Životopis 

 

Tento dokument je pro hodnotitele významný, chronologicky popisuje osobní a profesní růst 

uchazeče. Informace z životopisu slouží jako podklad pro otázky u výběrového rozhovoru. 

Koubek (2008) rozlišuje tři typy životopisů: 

Životopis volný 

- už označení životopisu za „volný“ vypovídá o tom, že je struktura a obsah plně 

ponechána na žadateli. Nevýhodou je obtížnější porovnávání s ostatními životopisy, 

hodnotitel si musí utřídit informace tak, aby byly srovnatelné s ostatními dokumenty. 

Kladnou stránkou volného životopisu je lepší posouzení osobnosti uchazeče, například 

formulační schopnosti a schopnost argumentovat. 

Polostrukturovaný životopis 

- tento životopis kombinuje výhody volného a strukturovaného životopisu. Poskytuje 

prostor pro vyjádření a zároveň zahrnuje požadavky na porovnatelné informace. 

Požadavky k porovnání se týkají především vzdělání a praxe, ostatní informace jsou 

na uchazeči. 

Strukturovaný životopis 

- Kociánová (2010) označuje strukturovaný životopis za standartní a v dnešní době tedy 

i očekávaný. Životopis je psán chronologicky ve dvou sloupcích, první z nich 

obsahuje časové údaje a druhý vzdělání a praxi, vše je seřazeno sestupně. Praxe by 

měla obsahovat název organizace, ve které uchazeč pracoval a také pozici a nástin 

činností, které v dané společnosti zastával. 

2.2.1.3 Osobní dotazník 

 

Tyto dotazníky slouží k předvýběru a dále i k výběru uchazečů. Podle Koubka (2008) jsou 

v dnešní době časté dva typy dotazníků. První z nich umožňuje uvést jen holá fakta – 

jednoduchý dotazník a druhý dává uchazeči možnost více se rozepsat – otevřený dotazník. 

Forma, kde je větší prostor k rozepsání, se uplatňuje při vyhledávání pracovníků a především 

specialistů na vyšší pozice. Jednoduchý dotazník pak slouží pro obsazování jednodušších 
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nenáročných míst. Oba dotazníky obsahují identifikační část, kde se uvádí především  jméno 

a příjmení, adresa bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, číslo identifikačního dokladu, 

státní příslušnost a jiné náležitosti pro zaměstnavatele podstatné. Jednoduchý dotazník má 

v druhé části otázky na předchozí zaměstnání – jejich název, adresy a datum začátku a 

ukončení zaměstnání, dále také pracovní zkušenosti a některé bližší informace o posledním 

zaměstnání. Otevřený dotazník dává prostor k detailnímu rozepsání o své dosavadní kariéře, 

svých dosavadních zaměstnáních a úspěších, kterých zde uchazeč dosáhl. Ostatní otázky jsou 

zaměřeny přímo na uchazeče, na jeho zájmy, silné a slabé stránky osobnosti, na to jak si svou 

kariéru představuje, čím může této pozici přispět a také na které schopnosti by se rád zaměřil 

a dále je rozvíjel. Závěr dotazníků je pak u obou typů stejný, měl by obsahovat jména osob a 

jejich kontakt pro případné reference, dále pak termín nástupu uchazeče, pokud bude přijat, 

jeho podpis a datum. (Koubek, 2008) 

2.2.1.4 Reference  

 

Reference mohou být získány ve dvou formách, a to jako psané nebo ústní. Ústní reference 

jsou považovány za cennější, protože hodnotitel dostává odpovědi na otázky, které přímo 

klade. Písemné reference jsou spolehlivější formou, protože psaný text je vždy závažnější než 

cokoliv narychlo vyřknuté. Nevýhodou písemných referencí je to, že jsou pouze volným 

popisem a může se tak stát, že text nebude mít žádnou vypovídací hodnotu. Kociánová (2010) 

tedy doporučuje přikládat k referencím dotazník, který umožní odpovědět na přesné otázky. 

Dále taky uvádí, že nelze vyloučit zkreslení referencí. Pozitivním zkreslením je zde myšlena 

snaha pomoci zaměstnanci dostat nové místo. Negativní zkreslení pak vyplývá ze špatných 

mezilidských vztahů. S určitým zkreslením pak klesá požadovaná spolehlivost referencí. 

Kociánová (2010) 

 

Výsledkem předvýběru má být podle Koubka (2008) zařazení uchazečů do tří skupin: 

Skupina velmi vhodných – ti mají být v každém případě přizváni do dalších výběrových kol. 

Pokud je velmi vhodných uchazečů větší množství, mohou se účastnit několika po sobě 

jdoucích pohovorů. 

Skupina vhodných – tito uchazeči jsou pozváni do dalších kol výběrového řízení  v případě, 

že je nedostatek velmi vhodných. Pokud je velmi vhodných dostatek, je možné zaslat jim 

informaci o tom, že se na ně organizace v případě potřeby obrátí přímo a zároveň se zeptat, 

jestli by měli do budoucna zájem o zaměstnání. 
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Skupina nevhodných – uchazeči, kteří se podle všech dosavadních dokumentů jeví jako 

nevhodní, mají dostat dopis s odmítnutím a zároveň s poděkováním – to vše zdvořilou 

formou. 

 

Jak Koubek (2008) uvádí, aby nebyla poškozena pověst organizace, měli by být všichni 

uchazeči informováni slušným způsobem a včas o jejich odmítnutí. Špatné odmítnutí by totiž 

mohlo do budoucna nepříznivě projevit v odezvě při inzerování. 

2.2.2 Výběrový pohovor 

Výběrový pohovor je klíčovou metodou při výběru pracovníků a je tedy i nejpoužívanější, a 

proto je příprava na tento pohovor velice důležitá. Hlavním cílem je posoudit pracovní 

způsobilost uchazeče. Tento pohovor má však ještě další cíle. Prvním z nich je získání 

hlubších informací o uchazeči, především o jeho pracovních cílech a pracovních očekáváních 

a dále také ověřit informace, které uchazeč uvedl v dokumentech, popřípadě si osobně 

promluvit o nesrovnalostech, které v dokumentech jsou. Druhým z cílů je poskytnutí uchazeči 

dostatečné množství informací o organizaci samotné a také práci v ní. Důležité je také 

vyvrátit mylné představy, které může uchazeč mít. Třetím cílem je posouzení osobnosti 

uchazeče. Tato osobnost se při osobním pohovoru může projevit lépe než při testech 

osobnosti. Posledním cílem je pak vytvoření přátelského vztahu mezi uchazečem a 

organizací. Důkladně připravený pohovor vedený kvalifikovanými osobami by tak měl být 

nedílnou a zároveň rozhodující součástí při výběru uchazečů.  

Koubek (2008) 

2.2.2.1 Typy pohovorů 

 

Kociánová (2010) uvádí rozlišení několika typů výběrových pohovorů. Tyto pohovory se dělí 

podle počtu účastníků pohovorů, jak ze strany hodnotitelů, tak ze strany uchazečů. 

Individuální pohovor 

- tohoto pohovoru se účastní vždy jen jeden tazatel a jeden uchazeč. Individuální 

pohovor tak umožňuje navázání bližšího kontaktu s uchazečem, nevýhodou však je, že 

k rozhodnutí pak dochází na základě hodnocení jednoho člověka. 

Výběrový panel 

- tento pohovor tvoří na straně tazatelů dvě a více osob, může to být nadřízený, 

personalista, potencionální spolupracovníci nebo při hledání na vyšší pozice 
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psycholog. Větší počet tazatelů však vytváří méně uvolněnou atmosféru, než je tomu u 

individuálního pohovoru. Naopak větší počet osob může o uchazeči diskutovat a 

vytvořit si tak celistvější názor z více pohledů. 

Výběrová komise (konkurz) 

- výběrová komise je vlastně větší a oficiálnější výběrový panel. Výběrová komise má 

závazný a předem určený postup výběrového řízení a komise je předem oficiálně 

jmenovaná. Průběh řízení je velice formální, což může nepříjemně působit na 

uchazeče. Velké množství členů komise pak má sklony pokládat jednu otázku vícekrát 

a celková koordinovanost může být při větším množství členů nedostatečná. 

Dvořáková (2007) vymezuje jako nejoptimálnější počet členů komise tři členy, ti jsou 

schopni rychle reagovat a lépe se dohodnout, který uchazeč je nejvhodnější. 

Skupinový rozhovor 

- na rozdíl od předešlých pohovorů je u skupinového pohovoru na straně uchazeče více 

než jeden člen a na straně hodnotitele taktéž jeden či více osob. Skupinový rozhovor 

tak umožňuje poznat chování jednotlivých uchazečů ve skupině, naopak je těžké 

poznat blíže jednotlivce.  

(Kociánová, 2010) 

 

Další rozdělení pohovorů se určuje pomocí obsahu a průběhu: (Koubek, 2008) 

Strukturovaný pohovor 

- u tohoto pohovoru jsou všichni uchazeči posuzováni podle stejných kritérií a otázky 

jsou předem připraveny. Vzhledem k tomu, že na pohovorech jsou pokládány obecně 

známé otázky a uchazeč si tak může odpovědi dopředu nacvičit. Obranou proti 

nacvičení je pokládání méně zvyklých otázek, které uchazeč nacvičené nemá, aby se 

lépe poznala jeho osobnost. (Dvořáková, 2007) Koubek (2008) považuje tento typ 

pohovoru za efektivní a spolehlivější, protože pohovor probíhající podle určitých 

standardů snižuje možnost opomenutí některých důležitých otázek. Tento typ 

pohovoru je však náročnější – jak na přípravu, tak na čas s následným 

dokumentováním a archivováním dokumentů. 

Nestrukturovaný pohovor 

- v tomto pohovoru se obsah, postup a časový rozvrh utváří až v průběhu. Srovnání 

uchazečů je zde horší, protože nemají stejnou možnost prosadit se. Postoj k uchazeči 
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je subjektivní a hodnotitel tak může hledat kvality, které on sám upřednostňuje. 

Hodnotitel také může mít tendence klást osobní  otázky zasahující do soukromí 

uchazeče, na druhou stranu se tak může dozvědět zajímavé informace o uchazeči a 

lépe posoudit jeho osobnost. Tato metoda však není příliš spolehlivá a rozhodnutí 

hodnotitele je lehce napadnutelné. 

Polostrukturovaný pohovor 

- tento pohovor je náročnější a vyžaduje proškolení hodnotitelů, snaží se využít výhod 

obou předešlých pohovorů a zároveň jejich nedostatky co nejvíce eliminovat. Pohovor 

může probíhat dvěma způsoby. Buď je na začátku zodpovězena část strukturovaná a 

v druhé části jsou posléze otázky volné nebo si hodnotitelé stanoví cíle pohovoru a 

k jejich splnění používá volné otázky. Na konci pohovoru však musí být cíle splněny. 

(Koubek, 2008) 

2.2.2.2 Místo pohovorů 

 

Margaret Dale (2007) ve své knize přikládá velkou důležitost místu, kde se pohovor koná. 

 

Čekárna na pohovor 

Někteří uchazeči se mohou dostavit o něco dříve, aby se mohli ještě před pohovorem připravit 

a v novém místě aklimatizovat. Pro tuto příležitost je vhodné připravit místo, kde mohou 

počkat, až se dostanou na řadu. Důležité je také, aby čekací místnost byla situována blízko 

toalet a také šaten, kde si uchazeči odkládají své věci. Na prvním místě je pohodlí uchazečů, 

ke kterému přispívá dostatečný prostor v čekací místnosti, vhodné čtivo nebo občerstvení. 

 

Místnost určená pohovoru 

Při výběru místnosti, je třeba brát ohled na to, jak daná místnost na uchazeče působí, každý 

uchazeč potřebuje určitý prostor. Příliš malá místnost působí stísněně a nemusí poskytovat 

dostatečný osobní prostor. Naopak příliš velká místnost vzbuzuje dojem formálnosti a některé 

uchazeče by mohla zastrašit, což se pak projevuje v průběhu pohovoru. Poloha místa 

pohovorů je vyhovující v nejbližším místě, kde uchazeči čekají na pohovor, zároveň by však 

neměla být v hlučném místě. Místnost by měla být vybavena vhodným osvětlením, 

dostatečným prostorem pro pohyb uchazečů a příjemnou pokojovou teplotou. Vhodné je, aby 

před sebou měli hodnotitelé stůl pro odkládání dokumentů a také pro případné psaní 

poznámek. Rozsazení jednotlivých členů pohovoru pak závisí na jejich počtu a množství 
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nábytku v místnosti. Nejčastěji uchazeč a hodnotitelé sedí naproti sobě u stolu nebo jsou 

hodnotitelé uspořádáni do půlkruhu a uchazeč sedí uprostřed. Velký důraz by měl být kladen 

na to, aby se uchazeč cítil příjemně. 

2.2.2.3 Délka pohovorů 

 

Nejideálnější délka pohovoru je podle Dale (2007) 30 až 60 minut. Už během první minuty si 

každý udělá určitý názor na člověka, ten však může být ovlivněn osobním úsudkem, 

předpojatostí a založen na osobních preferencích. V případě kdy se jedná o jednodušší práci a 

je k dispozici dostatek informací o daném uchazeči – postačí třicet minut. Tři čtvrtě hodiny až 

hodinu na jednotlivé uchazeče je ideální čas na získání dostatku potřebných informací, 

zodpovězení otázek a zhodnocení uchazeče.  

(Margaret Dale, 2007) 

2.2.2.4 Důležité aspekty pohovoru 

 

Ověření faktů 

Otázky na ověření informací, které jsou o uchazeči k dispozici, napomáhá k objasnění 

nejasností v materiálech, jako je životopis nebo osobní dotazník a také k hlubší 

informovanosti o některých důležitých skutečnostech ( dosavadní kariéra, rozsah činností na 

jednotlivých pozicích aj.). 

Ověření znalostí 

Každé povolání obsahuje určité požadované znalosti. Pro zaměstnavatele jsou rozhodující 

především ty znalosti, které jsou uplatnitelné v praxi. V případě, že pozice potřebuje určité 

odborné znalosti, doporučuje se k pohovorům využít odborně zaměřený test nebo pohovor. 

Pokud hodnotitelé nemají dostatečné znalosti, mohou si k pohovoru přizvat odborného 

poradce. Externí poradce by měl mít veškeré informace o pozici a požadavcích na obsazované 

místo. 

Ověření praxe 

Pomocí několika otázek na předešlé zaměstnání, či na studium uchazečů, je možné zjistit a 

zhodnotit některé podstatné schopnosti a dovednosti uchazečů. Otázky na činnosti v předešlé 

práci, či na předměty v průběhu studia, které byly uchazeči blízké nebo zajímavé a na ty, 

které naopak uchazeči činily potíže nebo jej nezajímaly, jsou zajímavým zdrojem informací o 

tom, které činnosti jsou uchazečovou silnou a slabou stránkou. Při otázkách na preferované 
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činnosti mohou uchazeči dojít k popisování vztahů s kolegy a nařízenými, hodnotitelé si tak 

mohou udělat například představu o tom, jak uchazeč dokáže pracovat v týmu , jak řeší 

konflikty nebo jak dosáhl určitých úspěchů.  

Zjištění postojů 

Některé osobní postoje uchazeče nemusí být spjaty s danou pozicí, jiné naopak pozici 

ovlivňují. Postoje pak mohou mít vliv na vztahy ke spolupracovníkům, přístup k práci, míru 

pečlivosti, organizování času nebo například na chování k zákazníkům.  

Zjištění požadavků uchazeče 

V případech, kdy firma poskytuje nepravdivé či zkreslené údaje, často dochází k fluktuaci 

zaměstnanců. V průběhu přijímacího pohovoru tak mohou obě strany projednat vzájemná 

očekávání a také obsah a povahu zaměstnanecké smlouvy. Otázky na to, co uchazeč od tohoto 

zaměstnání očekává, jaká je jeho představa o kariérním růstu a také otázky zaměřené na 

představu o pravomocích, zodpovědnosti a tomu odpovídajícímu platu a odměnách, je 

v průběhu pohovoru velice důležitá. 

(Margaret Dale, 2007) 

2.2.2.5 Ostatní ukazatele během pohovoru 

 

Krom odpovědí na otázky, které jsou uchazečům kladeny a jejich následné formy a obsahu 

sdělení, by si hodnotitelé měli všímat dalších ukazatelů. Tyto ukazatele si následně 

přiblížíme. Dané ukazatele rovněž umožňují předvídat to, jak  si uchazeč na nabízené pozici 

povede, mnohdy jsou ze strany hodnotitelů doprovázeny vlastní předpojatostí a předsudky. 

Komunikace a řeč 

V řeči a komunikaci si hodnotitelé všímají především tónu, kterým uchazeč odpovídá na 

otázky. Nevrlá nebo vyhýbavá odpověď může napovědět, že něco není v pořádku, v případě, 

že je tato oblast důležitá, by se na ni tazatelé měli zaměřit a zjistit, v čem je problém. Na 

obsah a formu sdělení, by se hodnotitelé měli zaměřit především  při obsazování pozic, kde je 

komunikace stěžejní. 

Vzhled 

Způsob, jakým se uchazeč obleče a kolik času věnuje přípravě, mnohdy napovídá o tom, jak 

vážně danou pozici bere. Od uchazeče se tak očekává, že vynaloží úsilí, aby se dobře 

prezentoval. Hodnotitelé pak mohou předpokládat, že stejným způsobem pak bude uchazeč 

zastupovat společnost. Na vzhled je brán zřetel především na vyšších pozicích a na pozicích, 
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kde zaměstnanec reprezentuje firmu. Nižší důležitost je vzhledu přikládána na pozicích 

s manuální prací.  

(Margaret Dale, 2007) 

2.2.3 Zásady výběru pracovníků 

 

Vhodný uchazeč by neměl být vybrán pouze na základě sympatií, díky příbuzenskému 

vztahu, příslušnosti k určitému vyznání, pohlaví a věku, národnosti aj. Je tedy důležité 

dodržovat zákony proti diskriminaci a jiné platné zákony. Celý výběr má být založen 

především na základě uchazečových schopností vykonávat požadovanou práci na dané pozici. 

Způsob výběru má přiměřeně odpovídat charakteru obsazovaného místa a povaze práce na 

dané pozici. Celkový proces výběru tak má být pro uchazeče přijatelný, tak aby neporušil jeho 

práva či důstojnost. Taktéž všechny informace získané od uchazeče pro účel výběru mají být 

důvěrné, organizace by je tedy neměla bez souhlasu uchazeče zpřístupnit třetí straně. Všechny 

osoby podílející se na výběru by měly být dobře seznámeny s veškerými podklady a 

informacemi o uchazeči. Je také žádoucí, aby proces co nejvíce šetřil čas a prostředky obou 

stran. 

2.2.4 Konečné rozhodnutí 

Foot a Hook uvádí metodu založenou na bodování a následném seřazení uchazečů v závislosti 

na preferencích. Hodnotitelé by se měli shodnout na tom, jakou váhu přidají jednotlivým 

požadavkům na uchazeče. Některé požadavky tak budou považovány za stěžejní a nezbytné, 

jiné požadavky pak mohou být nahraditelné. Každé položce se přiřadí určitá váha. Při metodě 

bodování si hodnotitel určí procentuální hranici, uchazeči kteří této hranice nedosáhnou pak 

budou vyřazeni.  

 

V jednotlivých řádcích tabulky budou disciplíny, kterých se uchazeči účastní (například 

pohovor, osobnostní dotazník, ukázka práce aj.) a ve sloupcích nezbytné požadavky  

(mluvený projev, zkušenosti, odborná znalost aj.). Na základě poznámek z průběhu 

výběrového řízení, hodnotitelé přiřadí známku dle zvoleného bodování jednotlivým 

požadavkům za proběhlé disciplíny. Známka je nakonec v řádcích vynásobena hodnotou 

disciplíny, jednotlivé sloupce se sečtou a konečný výsledek každého sloupce je násobený 

hodnotou požadavku. Výsledná hodnota vznikne sečtením všech konečných hodnot ve 

sloupcích. Jednotliví uchazeči jsou následně seřazeni dle výsledků z tabulky. 
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2.3 Přijímací proces 

 

Poté, co je dokončen proces výběru a nejúspěšnější kandidát je vybrán, nastává řada různých 

především administrativních procedur, které končí až dnem nástupu nového pracovníka na 

danou pozici. Koubek (2008) Následný text je zaměřen na přiblížení jednotlivých procedur 

procesu přijímání zaměstnance, tak jak by po sobě měly následovat. 

2.3.1 Nabídnutí místa 

 

Jako první by měl být kontaktován vybraný kandidát na danou pozici, v případě že odmítne 

máme možnost kontaktovat jiného uchazeče. Nejvhodnější formou kontaktování je v tomto 

případě telefonní hovor, který působí osobnějším dojmem a v některých případech také 

doplněný o zaslání nabídky písemné. (Foot, Hook, 2005) Nabídka by také měla obsahovat 

datum nástupu, pozici a popis její pracovní náplně, nástupní plat a případné detaily o 

platovém růstu. Nezbytné je také uchazeče informovat o podkladech, které je nutné doložit. 

(Dale, 2007) 

2.3.2 Vyrozumění neúspěšných uchazečů 

 

Na konci každého pohovoru je vhodné oznámit uchazečům, do kdy se dozví o tom, jak byli 

úspěšní. Vybraný uchazeč na danou pozici si může vyžádat čas na rozmyšlenou, proto je 

dobré nechat si určitou časovou rezervu než ostatní uchazeče vyrozumíte o neúspěchu. Pokud 

by totiž zvolený uchazeč nabídku odmítl, je ještě možné vybrat někoho dalšího, což by po 

vyrozumění uchazečů o neúspěchu mohlo u osloveného uchazeče vzbuzovat nedůvěru a 

zároveň by se tím dozvěděl, že byl až na druhém místě. Vhodným způsobem informování 

uchazečů je v dnešní době telefonní hovor, dopisy a emaily už působí chladnějším dojmem. 

Další možností je také dotázání uchazečů, jakou formou by si přáli sdělení obdržet. Celkový 

obsah sdělení by měl být zdvořilý a informováni by měli být co nejdříve je to možné. (Dale, 

2007) 

2.3.3 Uchování záznamů 

 

Záznamy o uchazečích by měly být uchovány včetně odůvodnění, proč nebyl uchazeč vybrán 

a případného hodnocení.  Uchování tak dodává společnosti určitou serióznost a pro případ 
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také důkazy dobrých praktik v průběhu výběru. Záznamy tedy mohou poukázat na správné 

rozhodnutí založené na jednotlivých kritériích. (Foot, Hook, 2005) 

 

Podle Dale (2007) mohou uchazeči požadovat určitou zpětnou vazbu, což jim může pomoci 

pochopit z jakého důvodu nebyli přijati a následně tyto poznatky využít pro zlepšení žádosti a 

případného chování během pohovoru. 

2.3.4 Psychologická smlouva 

 

Tuto smlouvu můžeme formulovat jako očekávání obou stran, tedy uchazeče a organizace. Dá 

se také říci že je to to, co obě strany očekávají, ale není to vysloveno, například slušné 

jednání, motivační faktory, odměny,  nebo třeba loajalita. Povahu psychologické smlouvy 

mohou ovlivnit styly řízení a celá organizační struktura. Mezi tyto styly řízení patří: 

 

Donucovací styl řízení – motivování ke snaze probíhá díky obavám z trestů, což je 

kontraproduktivní a nevhodné. 

Kalkulační smlouva – hodnotu energie, která je vynaložená navíc pro organizaci si každý 

zaměstnanec  může vypočítat – vztah mezi úsilím a odměnou je tak explicitně vyjádřen. 

Kooperativní smlouva – v organizacích, které se snaží maximalizovat přínos svých 

zaměstnanců firmě, zaměstnanci se ztotožňují s cíli firmy. (Foot, Hook, 2005) 

2.3.5 Pracovní smlouva 

 

Tato smlouva není pouze jednostrannou záležitostí, na její formulaci by se tedy měl podílet i 

daný pracovník tak, aby měl právo vyjednávat. Smlouva by neměla být jen jakousi stručnou a 

obecnou šablonou, práva a povinnosti pracovníka mají být formulovány přesně. Nejvhodnější 

je smlouva vytvořená podrobně a individuálně danému pracovníku, což napomáhá předcházet 

nejrůznějším sporům. 

2.3.5.1 Osobní setkání 

 

Před podpisem pracovní smlouvy je vhodné setkání s daným pracovníkem, kde jsou 

zodpovězeny dotazy pracovníka a je také ústně seznámen s povahou práce a také s jeho právy 

a povinnostmi.  
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2.3.5.2 Náležitosti pracovní smlouvy 

 

V pracovní smlouvě by měly být zohledněny všechny předvídatelné možnosti a aspekty práce 

na dané pozici. Častým důvodem konfliktů na pracovišti je to, že není jasně řečeno komu a za 

co je pracovník odpovědný. Pokud pracovníku zadává úkoly krom přímého nadřízeného ještě 

někdo jiný, mělo by to být podrobně stanoveno ve smlouvě. Jednoznačně by také měly být 

uvedeny pracovní podmínky jako je pracovní režim, odměna a jiné zaměstnanecké výhody. 

Aby se předešlo zbytečným sporům, je také vhodné uvést nejen na jaké pracoviště se 

zaměstnanec přijímá, ale také do jakého pracovního útvaru či organizační jednotky 

zaměstnanec bude patřit. Pokud dojde k převedení na jiné pracovní místo nebo na jiné 

pracoviště, má zaměstnavatel tuto změnu uvést v pracovní smlouvě, popřípadě vypracovat 

dodatek. Nezbytnou součástí smlouvy je také den nástupu a délka zkušební doby. Pokud je 

pracovní smlouva na dobu určitou, tak by měla mít uvedený časově přesný začátek smlouvy a 

datum jejího ukončení. Pro mnoho lidí, kteří hledají dlouhodobou jistotu však může být 

smlouva na dobu určitou neatraktivní a tak může odradit uchazeče o zaměstnání. Mnohdy 

v době, kdy se smlouva blíží ke konci platnosti zaměstnanci začínají svou práci odvádět 

nedbale, což snižuje efektivitu celkové práce. 

2.3.6 Personální evidence 

Nezbytným krokem po podpisu pracovní smlouvy je zařazení pracovníka do personální 

evidence. Evidence je vlastně osobní karta, která nese údaje o evidenčním, důchodovém a 

mzdovém listu, dále důležité údaje o pracovníku a evidenčním listu důchodového pojištění. 

Šíře těchto a dalších údajů pak závisí na jednotlivých firmách a náplni práce zaměstnance. 

Dle Koubka (2008) minimální rozsah činí: 

-  jméno, příjmení a tituly 

-  datum a místo narození 

-  národnost a státní příslušnost 

-  rodné číslo 

-  informace o závislých dětech 

-  adresa trvalého a přechodného bydliště 

-  kontakt 

-  charakteristika zdravotního stavu 

-  údaje o kvalifikaci 

-  informace o pobíraném důchodu 
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-  datum vzniku pracovního poměru 

-  pracovní zařazení a místo pracoviště ve firmě 

 

2.3.7 Nahlášení zaměstnanců 

Další nezbytnou náležitostí je podat do osmi dnů od vzniku pracovního poměru přihlášku 

k sociálnímu pojištění a také ke zdravotnímu pojištění k té pojišťovně, pro kterou se 

zaměstnanec rozhodne. Přihlášku pro registraci na finanční úřad je nutné podat nejpozději do 

patnácti dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy. (Koubek, 2011) 

 

2.4 Dotazování 

Metodou použitou v praktické části je dotazování. Osobní dotazování neboli rozhovor je zde 

využit s jedním ze společníků společnosti Midico System, s.r.o. Ing. Václavem Švejnohou a 

následně s vybranými uchazeči, kteří prošli procesem výběru až po přijímací pohovor. 

Písemné dotazování, neboli dotazník, je využit při analýze procesu výběru zaměstnanců a 

respondentem jsou zde všichni uchazeči, kteří absolvovali celé výběrové řízení. 

2.4.1 Rozhovor 

Na rozhovor má vliv velká řada nejrůznějších faktorů, proto by měl být předem pečlivě 

naplánovaný. Součástí přípravy by mělo být také uvážení o vhodném místě pro rozhovor a 

také vhodné časové období. Rozhovor je rozdělen na několik etap: 

2.4.1.1 Zahájení rozhovoru 

 

Při zahájení je důležité objasnit nejen cíl celého výzkumu, ale také důvod proč byl zrovna 

tento respondent vybrán. Vhodné zahájení rozhovoru má sloužit také k motivování 

respondenta, aby byl ochoten spolupracovat a v rámci toho odpovídat pravdivě. 

2.4.1.2 Průběh rozhovoru 

 

Rozhovor se dá rozdělit na strukturovaný a nestrukturovaný. U nestrukturovaného pohovoru 

je známo pouze téma a otázky nejsou předem připraveny. Strukturovaný pohovor má 

připraveny přesně formulované otázky v přesném pořadí a pro zaznamenávání otázek se 

využívá dotazník. Všechny tyto aspekty značí určitou formálnost. 

 

Dalším rozdělením rozhovoru je rozhovor zjevný a skrytý. Zatímco při zjevném rozhovoru si 

tazatel zaznamenává odpovědi do dotazníku během rozhovoru, u  rozhovoru skrytého není 
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během dialogu nic zaznamenáno. Tazatel může také využít různá technická záznamová 

zařízení. Zde tedy rozlišujeme určité stupně nápadnosti. 

 

U rozhovoru také záleží na počtu respondentů. Tazatel může hovořit jak s jednotlivci, tak s 

celými skupinami respondentů. 

2.4.1.3 Závěr rozhovoru 

 

Závěr má sloužit především k vytvoření pozitivního postoje respondenta k výzkumu. Závěr 

tak má v respondentovi navodit pocit důležitosti především v tom, že právě jeho odpovědi 

napomáhají k vyřešení daného problému a jsou tedy velice důležité. 

2.4.2 Dotazník 

Při sběru primárních údajů je dotazník nejčastěji využívaným nástrojem. Samotný dotazník je 

druh záznamového archu, který obsahuje otázky, na které respondent odpovídá a ve většině 

případů také různé možnosti odpovědí. Dotazník je užitečný především proto, že přehledně 

získává informace od respondentů, poskytuje pevnou strukturu pohovoru a tím také ulehčuje 

konečné zpracování údajů. 

2.4.2.1 Typy otázek v dotazníku 

 

Úvodní otázky 

Tyto otázky mají vzbudit zájem respondenta, měly by proto být jednoduché a poutavé.  

Filtrační otázky 

Otázky filtrační mají zajistit, aby na určitý dotaz odpovídali pouze ti správní respondenti. 

Věcné otázky 

Ty se mají týkat výhradně zadání výzkumu. 

Zahřívací otázky 

Mají podporovat vybavování z paměti, jsou obecnější. 

Identifikační otázky 

Tyto otázky bývají v závěru dotazníku a pomáhají zjistit některé charakteristiky respondentů, 

například věk či pohlaví. 
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2.4.2.2 Otázky dle možnosti odpovědí 

 

Otázky otevřené 

Tyto otázky nenabízí žádné varianty odpovědí a nechávají tak respondentovi dostatek 

prostoru pro vyjádření se. Z tohoto typu otázek můžeme dostat větší množství informací, na 

druhou stranu je vyhodnocování otevřených otázek poměrně náročné. 

Otázky uzavřené 

O těchto otázkách se dá říci, že jsou standardizovány, to znamená že odpovědi jsou předem 

připravené a respondent má možnost vybrat si jednu z nich. V těchto otázkách je nutné vzít 

v úvahu celou škálu možností jak odpovědět. Vyhodnocování uzavřených otázek má výhodu, 

kterou je snadnost vyhodnocování. Nevýhoda je zde v připravenosti odpovědí, kde se 

respondent musí přiklonit k jedné z odpovědí, aniž by měl možnost vyjádřit se svým 

způsobem. 

Otázky polouzavřené 

Jsou spojením otázek uzavřených a otevřených. Respondent si vybere jednu z nabízených 

možností odpovědí a k tomu má navíc volný prostor pro doplnění odpovědí o svůj názor. Tyto 

otázky tak spojují výhody obou předešlých druhů především v tom, že  jsou do jisté míry 

standardizovány a navíc poskytují respondentům prostor pro vyjádření se. 

(Kozel, 2006) 
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3 Praktická část 

Do své bakalářské práce jsem zahrnula společnost Midico System, s.r.o., a to z důvodu, že 

můj otec je jedním ze společníků a já jsem tak mohla v průběhu několika let vykonávat 

nejrůznější brigády a pomocné práce v této společnosti. Za tu dobu jsem postupně poznávala 

vnitřní prostředí společnosti a seznámila jsem se s dosavadním procesem výběru a přijímání 

zaměstnanců. Společnost by chtěla do budoucna expandovat na zahraniční trhy. Aby mohli 

mít společníci Ing. Václav Švejnoha a Ing. Luděk Dudek více času na koordinaci vývoje a 

rozšíření obchodu, rozhodli se přenést některé nižší rozhodovací aktivity na potencionální 

nové zaměstnance. Záměrem této bakalářské práce je vylepšení celé činnosti procesu výběru a 

přijímání zaměstnanců. 

 

Se svolením obou společníků mi bylo umožněno nahlédnout do vnitřních materiálů podniku a 

následně z rozhovorů s Ing. Václavem Švejnohou lépe pochopit, jak celý proces výběru 

funguje. Za nejdůležitější považuji tu část, kdy mi bylo umožněno účastnit se celkem čtyř 

výběrových řízení na pozice obchodníka, techniků a následně nové sekretářky – asistentky. 

Tato výběrová řízení probíhala jak v Ostravě, tak také v Praze. Účastníci, kteří prošli celým 

procesem výběru, byli následně požádáni o vyplnění anonymního dotazníku. S vybranými 

uchazeči byl taktéž proveden osobní rozhovor k danému tématu. Rozhovor s uchazeči měl 

sloužit především jako ověření správnosti reakcí v dotazníkovém šetření a také k hlubšímu 

poznání vytyčených oblastí tohoto dotazníku. Zhodnocení celkové situace a následné návrhy a 

doporučení ke zlepšení byly vytvořeny na základě všech shromážděných podkladů.  
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3.1 Charakteristika společnosti Midico System, s.r.o. 

Obr. č. 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Webové stránky společnosti 

 

3.1.1 Základní informace 

 

Společnost Midico System, s.r.o. vznikla 7. 12. 1999 zápisem do obchodního rejstříku . Před 

tímto zápisem – od roku 1995, fungovala jako sdružení fyzických osob. Základní kapitál činí 

celkem 100 000 Kč. V čele společnosti figurují společníci Ing. Luděk Dudek a Ing. Václav 

Švejnoha, kteří jsou zároveň jednatelé - každý s 50% podílem společnosti.  

 

Sídlo společnosti se nachází v Ostravě na ulici Dobrovského, číslo popisné 7 a servisní 

středisko společnosti je také v Praze. Ostravská část spravuje obchodně a servisně Moravu a 

Slovensko a Pražské servisní středisko celé Čechy, především Prahu. 

 

3.1.1.1 Předmět činnosti společnosti 

 

Původně se tato společnost zabývala pouze nákupem ochranných zařízení, jejich prodejem a 

instalací. Od roku 2003 přibyla nejen výroba části vlastních zařízení, ale také vývoj a servis 

zabezpečovacích systémů pro obchody – jedná se o elektronickou ochranu zboží, smyčkové 

systémy, kamerové, docházkové a přístupové systémy, počitadla zákazníků a také o 

interaktivní prodejní systémy. Mezi důležitou činnost společnosti spadají průběžné inovace 

výrobků ve spolupráci s externími subdodavateli vývojových a designových služeb. Tato 

společnost spolupracuje s různými výrobními společnostmi, jak v České republice, tak v Asii. 

Pro některé služby - vývojové, výrobní, účetní a IT služby, je využíván outsorcing. 
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Midico System, s.r.o. nedisponuje personálním oddělením či osobou personalisty. Tyto 

záležitosti jsou v kompetenci Ing. Václava Švejnohy. Momentálně společnost zaměstnává 

celkem dvanáct zaměstnanců na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Mezi tyto 

zaměstnance patří sekretářka, tři obchodníci a šest techniků, z nichž je  jeden jmenován 

technikem hlavním. 

 

3.1.2 Vývoj zaměstnanosti a jednotlivé pozice 

 

V roce 1996 byli vybráni první dva zaměstnanci - technik a sekretářka. Následně v roce 1997 

další technik a první obchodník. Celkový počet zaměstnanců k roku 1999 činil šest 

zaměstnanců – dvě sekretářky, jeden obchodník a tři technici. První zaměstnanec v Praze byl 

přijat v roce 2006. Aktuálně jsou tři zaměstnanci v Praze, z toho jeden obchodník a dva 

technici. V Ostravě jsou kromě dvou společníků také sekretářka, dva obchodníci a čtyři 

technici. Vývoj zaměstnanosti je přehledně zaznamenán v tabulce č. 3.1 

 

Tabulka č. 3.1 

Rok / pozice Společník Sekretářka Obchodník Hl. technik Technik 

1996 2x 1x - - 1x 

1997 2x 1x 1x - 2x 

1999 2x 2x 1x - 3x 

2006 2x 2x 1x - 4x 

2013 2x 1x 3x 1x 5x 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

Všichni zaměstnanci provádějí v průběhu své práce, vzhledem k tomu že se jedná o malou 

společnost, široký rozsah činností. Naopak společnost nabízí zaměstnancům stabilní 

zaměstnání.  
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3.1.3 Jednotlivé pracovní pozice a jejich aspekty. 

 

Obchodníci 

Kontaktují a sjednávají obchodní případy jednotlivých dodávek a instalací pro zákazníky. 

K dispozici májí služební vůz, mobil, notebook a další zaměstnanecké výhody. Plat je  

založen na fixním základu, výdělku podle dosaženého obratu a odměny za dobře provedenou 

práci – můžeme tedy říci, že je třísložkový. 

Technici 

Jsou přímo řízení hlavním technikem, který přiděluje výkonným technikům jednotlivé 

montážní a servisní úkoly a s tím spojené servisní cesty. Součástí práce technika je možnost 

pracovat na nových zajímavých technických realizacích. 

Hlavní technik 

Vyhodnocuje stupeň realizace jednotlivých úkolů a řeší evidenci úkolů ve firemním 

informačním systému.  

Sekretářka  

Má na starost přijímání obchodních a servisních požadavků od zákazníků, zajištění zboží pro 

obchodní případy realizované obchodníky, vystavování dokladů a faktur, evidenci a realizaci 

objednávek smluvních dodavatelů a vedení skladového hospodářství. 

 

Graf č. 3.1 

 

Zdroj: Interní informace společnosti 
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3.2 Analýza současného stavu vybírání a přijímání zaměstnanců 

 

3.2.1 Nabídka pracovního místa  

 

Nabídka pracovního místa vyplývá z aktuálního požadavku na rozšíření pracovních míst nebo 

výměnu osoby na místě stávajícím. Důvodem může být změna potřeb společnosti, o této 

změně rozhodují oba jednatelé po předběžném zjištění stavu potřeb rozšíření nebo výměny.  

 

Zadání inzerátu je vyhotoveno po detailním určení jednotlivých parametrů, které má inzerát 

obsahovat. Forma inzerátu je následně konzultována s takzvaným „helpdeskem“ na portálu 

www.jobs.cz. Helpdesk je poradenská služba daného portálu v obchodních a formálních 

záležitostech realizace inzerátu.  

 

Volné pracovní místo je formou inzerátu zveřejněno na úřadu práce a na portále www.jobs.cz 

a automaticky duplikováno na portál www.prace.cz. Společnost Midico System, s.r.o. má na 

portále www.jobs.cz vytvořen profil, kde jsou přehledně zobrazeny aktuální nábory 

s podsložkami „ došlé reakce“ a „ zamítnutí uchazeči“. Všechny došlé reakce, které se 

skládají ze životopisu, vstupního dotazníku a v některých případech i z motivačního dopisu, je 

možné vyfiltrovat a nevyhovující uchazeče lze jednoduše zamítnout. Tito uchazeči jsou 

portálem automaticky informovaní o zamítnutí.  

 

Vzhledem k osobním zkušenostem s tímto systémem mohu potvrdit, že se jedná o přehledný 

nástroj redukující administrativní činnosti, které by nastaly v případě, kdy by žádosti o 

zaměstnání chodily pouze na email společnosti a někdo by je musel složitě třídit.  

 

Webové stránky společnosti jsou nyní v přestavbě a není zde možné volnou pozici zveřejnit. 

Právě způsob zveřejnění volných pracovních míst na stránkách společnosti je považován za 

velmi vhodný. Na stránky chodí převážně lidé, které daná problematika zajímá a mohou mít 

velký zájem o místo v daném oboru, navíc každý kdo usiluje o zaměstnání v určité 

společnosti, si zde přednostně základní informace vyhledává. 
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3.2.2 Předvýběr 

 

První kolo třídění došlých reakcí pro vytvoření užšího výběru vhodnosti uchazečů má na 

starost Ing. Václav Švejnoha. Předvybraní uchazeči jsou na poradě společníků konzultováni. 

Po schválení jsou uchazeči osloveni a přizváni k výběrovému řízení. Tento první kontakt 

zajišťuje taktéž Ing. Václav Švejnoha - uchazeče oslovuje emailem s požadavkem na 

potvrzení účasti.  

 

3.2.3 Dotazníkové šetření - získávání zaměstnanců 

 

Jedním z cílů dotazníkového šetření byla analýza reakcí potencionálních uchazečů na 

samotnou nabídku pracovního místa. Z tohoto důvodu byly první otázky v dotazníku 

zaměřeny na uvedené téma. 

 

Graf č. 3.2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzhledem ke způsobu získávání zaměstnanců (inzerce pracovního místa) se dalo 

předpokládat, že se všichni respondenti o nabídce práce dozvěděli z internetu, tři respondenti 

se však o volné pozici dozvěděli přes osoby s vazbou na Midico System, s.r.o. 
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Ing. Václav Švejnoha při osobním rozhovoru sdělil, že vhodného uchazeče nejprve hledá dle 

nejrůznějších doporučení známých. Uchazeči s dobrou referencí mohou být zařazeni do 

výběrového řízení, avšak při finálním výběru je na reference brán minimální zřetel.  

 

Na otevřenou otázku „Čím Vás tato nabídka práce zaujala?“, jsme obdrželi množství různých 

odpovědí. Uchazeče nabídka zaujala především různorodostí činností, kontaktem s lidmi, 

přehledností inzerátu, či zajímavou náplní práce. Celkem pět respondentů zaujalo právě to, že 

se jedná o práci v oboru, o který se uchazeči zajímají a rádi by se v něm dále zdokonalovali.  

 

3.2.3.1 Srozumitelnost nabídky 

 

Způsob, jakým je nabídka práce napsaná, velkou mírou ovlivňuje rozhodnutí potencionálního 

uchazeče, zda bude na tuto nabídku reagovat. Nejasná a nepřehledná nabídka často vzbuzuje 

nedůvěru a může snižovat množství uchazečů, kteří by za jiných okolností na nabídku 

reagovali. 

 

Obrázek č. 3.3 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na otázku zda byla nabídka práce srozumitelně napsaná odpovědělo devatenáct uchazečů 

„ano“ a pouze šest „spíše ano“. 
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Z dotazníkového šetření bylo patrné, že devatenácti respondentům v nabídce práce nechyběly 

žádné důležité informace, pouze šest respondentů postrádalo informaci o finančním 

ohodnocení. 

 

3.2.4 Dotazníkové šetření – výběr zaměstnanců 

 

Všichni zaměstnanci byli ve většině případů přijímáni formou přijímacího pohovoru 

doplněného o krátký znalostní test. Zaměstnanci nejsou vybíráni na základě předchozího 

plánování, pouze podle aktuální potřeby. Vzhledem k tomu, že je tato společnost malá, 

nevyužívá pro doplnění nových míst interní zaměstnance, ale zaměstnance externí. 

 

3.2.4.1 Průběh výběrového řízení 

 

V minulosti pohovory probíhaly individuálně v sídle společnosti. Od okamžiku kdy 

společnost začala používat znalostní testy a testy na počítačích, využívá možnosti pronájmu 

prostor - školících místnosti a počítačových učeben. Jedním z důvodu využití pronájmu je to, 

že společnost nemá k dispozici vhodnou místnost s dostatečnou kapacitou a soukromím. Díky 

tomu si může společnost na výběrové řízení pozvat více uchazečů. V průběhu písemných 

testů jsou uchazeči zváni k přijímacím pohovorům.  

 

O návaznost průběhu výběrového řízení se stará paní Ing. Kateřina Dudková, manželka Ing. 

Dudka, která zde vystupuje jako „moderátorka“ výběrového řízení. Uchazeče uvádí, sděluje 

jim základní informace o průběhu výběrového řízení a dohlíží na celý chod těchto výběrových 

řízení. 

 

V úvodu každého výběrového řízení jeden ze společníků představí společnost. Představení 

zahrnuje základní informace o společnosti a o nabízené pozici, včetně náplně práce. U výběru 

sekretářky - asistentky bylo využito školící místnosti s počítači s kapacitou devíti uchazečů. 

Jedním z úkolů uchazeček byla krátká prezentace zahrnující představení se a sdělení 

informací o minulém zaměstnání – především z jakého důvodu zaměstnání opouští a také 

které činnosti ji zde šly dobře a které naopak v oblibě neměla. Při prezentaci si hodnotitelé 

všímají verbální i neverbální komunikace. Po této prezentaci následoval test na počítačích. 

Výhodou toho, že test psaly všechny uchazečky ve stejnou dobu, byla možnost srovnání 
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uchazeček, například v rychlosti s jakou pracovaly. U výběru techniků bylo taktéž využito 

pronájmu školící místnosti. Každý technik kromě znalostních testů podstoupil také praktické 

měření. Pronajatá školící místnost měla vstup do menší místnosti, která poskytovala soukromí 

pro praktické měření jednotlivců a následně pro příjímací pohovor.  

 

3.2.4.2 Prostředí  

 

Prostředí, kde probíhalo výběrové řízení, bylo vždy přiměřeně velké počtu uchazečů, 

s dostatkem soukromí a patřičně upravené. Uchazeči měli po dobu výběrového řízení 

k dispozici balenou vodu a tomu odpovídající počet skleniček. Na otázku, jak uchazeči 

hodnotí prostředí kde probíhalo výběrové řízení, odpovídali respondenti ve většině případů 

kladně. Jak můžeme vidět v grafu, převážná většina shledala prostředí za vyhovující. 

 

obrázek č. 3.4 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z rozhovoru s jedním z uchazečů vyšlo, že právě tento uchazeč na výběrové řízení dorazil asi 

o půl hodiny dříve. Čas, který zbýval do zahájení, strávil na přilehlé chodbě. Kladně hodnotil 

možnost sezení na pohodlných sedačkách a také možnost využít pitnou vodu, která zde byla 

k dispozici. Tento uchazeč byl celou dobu velice nervózní a bylo pro něj těžké se v prázdné 

chodbě jakkoliv rozptýlit. 

 

 

 



36 

 

3.2.4.3 Organizace přijímacího řízení 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, jakým způsobem uchazeči hodnotí organizovanost celkového 

výběrového řízení, vzhledem k tomu, že výběrové řízení nebylo složeno pouze z přijímacího 

pohovoru, ale také z dalších aktivit.  

 

Graf č. 3.5 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výsledků dotazníků vyšlo, že celkem čtrnáct respondentů bylo s organizací přijímacího 

řízení velice spokojeno, osm respondentů bylo spíše spokojeno a pouze tři respondenti nebyli 

příliš spokojeni. Předpokládám, že tato skutečnost vychází především z toho, že uchazeči byli 

k pohovorům zváni v době, kdy psali testy a někteří uchazeči to mohli považovat jako rušivý 

element. 

 

3.2.4.4 Přijímací pohovor 

 

Co se týká samotného přijímacího pohovoru, z rozhovoru s panem Ing. Václavem Švejnohou 

bylo zjištěno, že hodnotitelem u přijímacího pohovoru byl vždy Ing. Václav Švejnoha a 

příležitostně také pan Ing. Luděk Dudek – dále jen hodnotitelé. Pan Ing. Luděk Dudek se však 

účastnil všech posledních přijímacích řízení, na které jsem se v této práci zaměřila a společně 

tvořili takzvaný výběrový panel. V návaznosti na tuto skutečnost jsou do dotazníkového 

šetření zařazeny otázky týkající se přímo přijímacího pohovoru, především přístupu tazatelů, 

připravenosti tazatelů, srozumitelnosti sdělení a prostoru pro osobní vyjádření. 
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Při výběru je po potencionálních zaměstnancích požadována především odbornost, časová 

flexibilita (obzvlášť u techniků), dobrá úroveň komunikace se zákazníky a ochota učit se 

novým věcem. Přijímací pohovor většinou trval půl hodiny, časové rozmezí se lišilo podle 

individuálních potřeb jednotlivých uchazečů.  

 

3.2.4.5 Přístup tazatelů 

 

Tato otázka zde byla zařazena především proto, že samotného přijímacího pohovoru se 

neúčastnil žádný zkušený personalista. Pan Ing. Václav Švejnoha neabsolvoval žádný kurz 

pro personalisty. S uchazeči se snažil jednat vždy s úctou a nadhledem, tak aby se uchazeč 

cítil při výběrovém řízení příjemně. I přesto je po uchazečích požadováno, aby při testech 

znalostí podali co nejlepší výkon. Celý přijímací pohovor tak vedl především na základě 

svých dlouholetých zkušeností. 

 

Graf č. 3.6 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

S přístupem hodnotitelů byla spokojena převážná většina uchazečů – celkem dvacet bylo 

velice spokojeno, čtyři uchazeči spíše spojeni a pouze jeden uchazeč hodnotil výběrové řízení 

známkou čtyři, byl tedy spíše nespokojen. 

 

Uchazeči, se kterými byl proveden osobní rozhovor, byli s přístupem tazatelů velice 

spokojeni. Jak mi bylo řečeno hodnotitelé se k nim chovali s úctou a uchazeči z jejich strany 
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necítili žádnou aroganci či nadřazování se. Celkový přístup tak byl hodnocen kladně a jak řekl 

jeden z uchazečů – „jako lidský“. Jiný z uchazečů také poznamenal, že na něj během 

testování působilo velké množství stresu, ale u přijímacího pohovoru se i díky dobrému 

přístupu tazatelů lépe uvolnil. 

 

3.2.4.6 Připravenost tazatelů 

 

Pan Ing. Václav Švejnoha si otázky k přijímacímu pohovoru připravoval na základě pracovní 

náplně dané pozice a také na základě životopisů. U přijímacího pohovoru měl k dispozici 

připravený životopis uchazeče a do životopisu měl ručně vepsány poznámky a nejasnosti, na 

které se daného uchazeče chtěl zeptat. Hodnotitelé k pohovoru neměli připravenou žádnou 

standardizovanou baterii základních otázek. Vzhledem k tomu, že část otázek byla za pomocí 

životopisů připravená a část otázek se vytvářela až během pohovoru, můžeme tento přijímací 

pohovor označit za polostrukturovaný.  

 

Graf č. 3.7 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak můžeme vidět ve sloupcovém grafu, převážná většina respondentů hodnotila připravenost 

tazatelů známkou jedna, pouze dva respondenti udělili celkové připravenosti známku dvě a 

jeden známku čtyři – tedy ne příliš vyhovující. 

 

Dle mého názoru byl přijímací pohovor, i přes absenci připravených základních otázek, dobře 

připraven, průběh pohovoru byl plynulý, hodnotitelé si „neskákali do řeči“, zatímco jeden 

hovořil, druhý naslouchal a připravil si další otázku. Nezaznamenala jsem, že by se některá z 
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otázek opakovala, ať už z důvodu nepozornosti, či jiných důvodů. Hodnotitelé se při 

pokládání otázek dobře doplňovali. 

 

3.2.4.7 Srozumitelnost sdělení 

 

Tato otázka úzce souvisí s otázkou předešlou. Jak už bylo zmíněno, pohovor byl plynulý a 

hodnotitelé si do řeči nevstupovali. Otázky byly pokládány rozvážně a promyšleně. Za celou 

dobu nebylo nezaznamenáno, že by některý z hodnotitelů řekl cokoliv bez rozvahy či 

impulsivně s přehnanými emocemi. Otázky zněly vždy jasně a byly řečeny přímo, bez 

zbytečných slov navíc. Ing. Václav Švejnoha uvedl, že upřednostňuje přímé dotazy na 

konkrétní témata a vyžaduje k těmto dotazům konkrétní a co nejpřesnější odpovědi. Pokud 

uchazeč odpovídá nepřesně, zkresluje odpověď, či přímo lže, je to velmi rychle odhaleno 

během následné zkušební doby po přijetí.  

 

Graf č. 3.8 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pouze jeden respondent byl, co se srozumitelnosti týče, 

nespokojen. Šest respondentů bylo vcelku spokojeno a celkem osmnáct respondentů bylo se 

srozumitelností sdělení velmi spokojených. 
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3.2.4.8 Prostor pro osobní vyjádření 

 

Z pohledu Ing. Václava Švejnohy má každý uchazeč k dispozici dostatečný prostor 

k vyjádření se a vyslovení konkrétních dotazů týkajících se nabízené práce. Po každé 

položené otázce má uchazeč množství času pro sdělení odpovědi či svého názoru. Na závěr 

přijímacího pohovoru je uchazeči nabídnut prostor pro případné, do této doby nezodpovězené 

otázky. 

 

Graf č. 3.9 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak můžeme vidět v tomto grafu, téměř všichni respondenti byli velice spokojení s množstvím 

prostoru pro osobní vyjádření, jeden byl vcelku spokojen a pouze jeden respondent nebyl 

spokojen vůbec. 

 

Jak jsem mohla osobně vidět, každý jednotlivý uchazeč dostal tolik prostoru, kolik 

potřeboval. Hodnotitelé se uchazečům věnovali pečlivě a individuálně. 

 

Jedna z respondentek, která byla na toto téma tázána sdělila, že se po celou dobu cítila 

příjemně, necítila v průběhu pohovoru žádný tlak a ani neměla pocit, že by na ni hodnotitelé 

spěchali, či se ji snažili odbýt. Její dojem z celého pohovoru byl velice dobrý, také podotkla 

že se hodnotitelé chovali velice profesionálně. 
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3.2.4.9 Prostor pro ohodnocení jiného kritéria 

 

V dotazníku je pod baterií otázek k přijímacímu řízení umístěn prostor k ohodnocení 

jakéhokoliv libovolného kritéria, který si uchazeč sám zvolí. Tuto možnost využil pouze 

jeden respondent. Předmětem jeho hodnocení je takzvaná „zodpovědnost ve věci výběru“, tu 

respondent ohodnotil známkou jedna.  

 

Uchazeči uvedli, že jsou mile překvapení a oceňují pečlivost a zodpovědnost, s jakou 

společnost Midico System, s.r.o vybírá své zaměstnance. Málokteří uchazeči se s tímto 

výběrem, především na nižší pozici, setkali. Z rozhovorů také vyplynulo že mnozí uchazeči, 

kteří se už dříve účastnili různých výběrových řízení, byli posuzováni pouze na základě svého 

životopisu a přijímacího pohovoru. 

 

3.2.4.10 Otázka na dostatek informací 

 

Tato otázka má sloužit k ověření otázek k přijímacímu pohovoru. Předpokladem je, že se 

každý uchazeč dozvěděl dostatek informací v případě že - byli hodnotitelé dobře připraveni, 

sdělení bylo srozumitelné a každý uchazeč měl dostatečný prostor pro osobní vyjádření. 

 

Graf č. 3.10 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Většina, přesněji dvacet jedna respondentů uvedlo, že se dozvěděli dostatek informací, pouze 

tři odpověděli, „nevím, bez názoru“ a jeden respondent uvedl, že se dostatek informací 

nedozvěděl. Pokud některý z respondentů uvedl, že se dostatek informací nedozvěděl, měl 

možnost v této polootevřené otázce doplnit, z jakého důvodu se tak stalo neboli které 

informace postrádal.  

 

Respondent, který na tuto otázku odpověděl záporně, využil možnosti vyjádřit se. Z jeho 

pohledu mu u přijímacího pohovoru chyběly „informace o pozici v praxi“. Jak už bylo řečeno 

u popisu výběrového řízení, v úvodu vždy jeden ze společníků představí společnost a sdělí 

základní informace o nabízené pozici, včetně náplně práce. 

 

U respondentů, kteří zvolili odpověď „nevím“, se dá předpokládat, že ve chvíli, kdy 

respondent na tuto otázku odpovídal, byl ještě stále ve stresu a nedokázal nad přijímacím 

pohovorem s odstupem přemýšlet, tudíž ještě nedokázal přesně určit, zda bylo pro něj 

množství informací dostačující. 

 

3.2.4.11 Otázka na to, zda byl uchazečům průběh pohovoru nepříjemný 

 

U této otázky je zjišťováno, zda bylo uchazečům něco u přijímacího pohovoru nepříjemné a 

pokud ano, měli zde prostor pro uvedení příčiny.  

 

Graf č. 3.11 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Většina respondentů shledala pohovor za příjemný. Pouze čtyři respondenti byli v této otázce 

bez názoru, jeden respondent uvedl přijímací pohovor jako vcelku nepříjemný a pouze jeden 

jako nepříjemný.  

 

Příčina, kterou respondent uvedl a shledal tak pohovor za nepříjemný je upřednostnění 

„pohovoru z očí do očí“. Je tak možné, že daný uchazeč postrádal větší množství očního 

kontaktu mezi hodnotiteli a jím samotným. 

 

Respondenti, se kterými byl proveden osobní pohovor sdělili, že pro ně přijímací pohovor už 

sám od sebe není příjemnou záležitostí, pro některé z nich je považován za takzvané „nutné 

zlo“, kterým musí projít, aby získali práci.  U přijímacího pohovoru společnosti Midico 

System, s.r.o. však nezaznamenali nic konkrétního, co by jim bylo nepříjemné. 

 

3.2.4.12 Otázka týkající se přímých a přesných odpovědí tazatelů 

 

Z rozhovoru s Ing. Václavem Švejnohou vyšlo, že upřednostňuje když na všechny otázky 

může odpovídat přímo a přesně, to především proto, aby zbytečně nedocházelo k 

nepochopení, což by mohlo vést k nedorozuměním. Jsou samozřejmě některé otázky, jejíž 

odpovědi vyžadují dávku diplomacie, toho by ale nemělo být využito na úkor dobrého 

porozumění odpovědi. 

 

Graf č. 3.12 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak můžeme vidět v tomto grafu, nenašel se jediný respondent, který by byl s přímostí a 

přesností odpovědí nespokojen. Jeden respondent se k otázce nevyjádřil vůbec a celkem tři 

respondenti nevěděli či byli bez názoru. 

 

3.2.4.13 Otázka na pohlaví respondenta 

 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o výběrová řízení dvakrát na pozici technika, jednou na 

pozici obchodníka a jednou na pozici sekretářky – asistentky, dalo se předpokládat že budou 

převažovat muži. 

 

Graf č. 3.13 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tento koláčový graf znázorňuje množství žen a mužů, kteří tvořili celkový počet respondentů. 

Respondentů bylo celkem dvacet pět, z toho 18 mužů – tedy 72% a 7 žen – tedy 28%. 

 

3.2.4.14 Otázka na nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Tato otázka byla zaměřena na nejvyšší dosažené vzdělání jednotlivých respondentů. Ve 

výsledku můžeme vidět počet uchazečů na jednotlivé možnosti vzdělání, kteří se na tomto 

šetření podíleli. 
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Graf č.3.14 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejpočetnější skupinou respondentů byli ti, kteří dosáhli středoškolského vzdělání 

s maturitou, počet dosahoval sedmnácti. Na druhém místě a celkovým počtem čtyři byli 

respondenti se vzděláním vysokoškolským, dále pak tři se vzděláním vyšším odborným a 

pouze jeden respondent byl vyučený.  

 

3.2.4.15 Otázka na věkovou kategorii 

 

Tato otázka pomáhá rozlišovat respondenty podle jejich zastoupení v jednotlivých věkových 

kategoriích. 
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Graf č. 3.15 

32%

24%

28%

12%
4%

Váš věk: (vyberte kategorii)

18-25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 a více let

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejvíce respondentů – celkem osm, bylo ve věku 18 – 25 let, na druhém místě byla kategorie 

36 – 45 let s celkovým počtem sedmi respondentů. Dále pak bylo šest respondentů v kategorii 

26 – 35 let, v kategorii 46 – 55 let byli tři respondenti a v kategorii 56 a více let jeden 

respondent. 

 

3.2.5 Konečné rozhodnutí 

 

Rozhodnutí o výběru uchazeče, kterému bude nabídnuta práce, vyplývá ze vzájemné shody 

obou společníku. Konečné rozhodnutí je učiněno na základě posouzení všech parametrů, a to 

vhodnosti uchazeče prověřené testem, dále celkovým dojmem z komunikace při přijímacím 

pohovoru a splněním všech požadavků uchazeče na danou pozici. 

 

3.2.6 Způsob nabídnutí pracovní pozice 

 

Celá nabídka probíhá formou telefonického rozhovoru, ve kterém je potencionálnímu 

zaměstnanci sděleno jeho úspěšné absolvování výběrového řízení. V návaznosti na tuto 

skutečnost následuje nabídnutí pozice, nabídku zajišťuje Ing. Václav Švejnoha. Součástí 

telefonního rozhovoru je také stanovení místa a času podpisu smlouvy, popřípadě konkrétní 

den nástupu. Podepsání smlouvy probíhá v sídle společnosti za přítomnosti potencionálního 

zaměstnance a Ing. Václava Švejnohy. U příležitosti podpisu smlouvy jsou po zaměstnanci 
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požadovány kopie osobních dokladů - občanský a řidičský průkaz, průkaz zdravotní 

pojišťovny, zápočtový list, výpis z rejstříku trestů a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.  

 

3.2.6.1 Smlouva 

 

Midico System, s.r.o používá jako smlouvu standardizovanou šablonu, tato šablona byla 

naposledy revidována právníkem v roce 2008. Do smlouvy jsou podle potřeby doplněny 

informace: 

 

 iniciály zaměstnance 

 konkrétní den nástupu 

 doba trvání smlouvy 

 místo pracoviště 

 počet pracovních hodin v týdnu 

 pracovní zařazení 

 platební výměr 

 konkrétní náplň práce 

 délka zkušební doby 
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4 Doporučení a návrhy ke zlepšení 

 

Společnost Midico System, s.r.o. funguje na trhu už více než čtrnáct let. I přesto, že je tato 

společnost zatím malá, je poměrně stabilní a dá se očekávat, že bude postupně růst. Jak jsme 

mohli vidět v tabulce č. 3.1, počet zaměstnanců se neustále zvyšuje. Záměrem společnosti 

v dalších letech je expanze na zahraniční trh, počínaje světovou výstavou Dieseldorf 

Euroshop v roce 2014, především v zájmu zvýšené konkurenceschopnosti a zachování obratu. 

Aby mohli mít společníci  Ing. Václav Švejnoha a Ing. Luděk Dudek více času na koordinaci 

vývoje a rozšíření obchodu, chtějí přenášet některé nižší rozhodovací aktivity na 

potencionální nové zaměstnance.  

 

Všechny doporučení a návrhy ke zlepšení mají přispět ke zkvalitnění stávajícího procesu 

výběru a přijímání zaměstnanců ve společnosti Midico System, s.r.o. 

 

4.1 Získávání zaměstnanců 

Jak již bylo zmíněno, společnost získává zaměstnance přes doporučení osob s vazbou na 

Midico System s.r.o., dále inzerátem na úřadu práce a inzerátem na internetových portálech.  

V nevýhodě tak mohou být uchazeči, kteří nemají přístup k internetu a společnost se tím 

může připravit o množství zkušených a kvalifikovaných zaměstnanců. Dalším vhodným 

zdrojem získávání pracovní síly je spolupráce s vysokými školami a především fakultami 

zaměřenými na oblast činnosti společnosti nebo alespoň vyvěšení inzerátů na nástěnkách 

vybraných fakult. Tento způsob může přilákat množství zručných a flexibilních absolventů 

s ochotou učit se novým věcem. Jedním z dalších doporučení při získávání vhodných 

zaměstnanců je zprovoznění webových stránek společnosti. Tyto stránky ve většině případů 

navštěvují osoby se zájmem o danou problematiku a inzerát na stránkách společnosti může 

oslovit takzvané „zapálené zájemce“ o práci v dané společnosti. 

 

Jak uvedli někteří z uchazečů, nabídka práce byla srozumitelně napsaná a působila 

důvěryhodně. Některým uchazečům ale v nabídce chyběla informace o finančním 

ohodnocení. Bylo by vhodné uvést do inzerátu částku, kterou bude zaměstnanec za svůj 

výkon ohodnocen nebo alespoň její rozmezí. Pokud v inzerátu chybí informace o finančním 
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ohodnocení, mohou mít potencionální zaměstnanci zkreslené představy. Pokud by takový 

uchazeč excelentně zvládl testy a prošel až k přijímacímu pohovoru, kde by byly dané 

skutečnosti uvedeny na pravou míru, mohlo by ve výsledku dojít ke ztrátě času jak na straně 

uchazeče, tak na straně společnosti a s tím spojeno zvýšení nákladů na výběrové řízení. 

 

Ing. Václav Švejnoha také uvedl problém s uchazeči, kteří posílají své žádosti několikrát do 

doby, než dostanou zprávu o pozvání na výběrové řízení či zamítnutí. Řešením by v tomto 

případě mohla být automaticky nastavená zpráva, která s poděkováním informuje uchazeče o 

doručení žádosti. Dalším opatřením je informace o datu výběrového řízení uvedená už 

v nabídce práce (inzerátu). 

 

Co se týká samotného obsahu nabídky práce, za vhodnou a nápomocnou je považována 

konzultace se zaměstnanci společnosti, kteří danou pozici už nějakou dobu zastávají a sami 

nejlépe vědí, co je po nich na této pozici požadováno. 

 

4.2 Vybírání zaměstnaců 

Žádný ze společníků není vzdělán v personální oblasti a celé jednání se odvíjí pouze na 

základě mnoholetých zkušeností společníků. Na základě toho je vhodné, aby se alespoň Ing. 

Václav Švejnoha, který má personální záležitosti na starost, účastnil kurzů školení, či 

workshopů, kterých je v aktuální době široká nabídka, zaměřených na důležité oblasti 

personálního managementu. To by mohlo celý proces výběru a přijímání zkvalitnit.  

 

Prostředí, ve kterém výběrové řízení probíhá je uchazeči hodnoceno poměrně kladně. Jedním 

z návrhů pro zlepšení místa, kde uchazeči čekají na výběrové řízení, je umístění tiskovin 

s tématikou korespondující s oborem podnikání společnosti. Uchazeči si tak mohou čekání 

zpestřit a zároveň  se před výběrovým řízením rozptýlit. 

 

Dalším doporučením ke zlepšení procesu vybírání a přijímání zaměstnanců je rozdělení 

výběrového řízení na dvě kola. První kolo by tak sloužilo k představení společnosti, krátké 

prezentaci uchazečů a znalostním testům. Do druhého kola by postoupili uchazeči vybraní 

především na základě výsledů ze znalostních testů a také na základě dalších hodnocených 

kritérií. Pokud by se výběr konal v Ostravě, mohli by být uchazeči zváni do sídla společnosti, 

kterou do té doby většina z nich nespatřila. Uchazeči by tak nebyli k přijímacím pohovorům 
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zváni v průběhu psaní znalostních testů a také by měli možnost poznat prostředí, ve kterém 

mohou pracovat.  

 

Je vhodné mít k přijímacímu pohovoru předem připravenou standardizovanou baterii 

základních otázek. Tento seznam otázek je důležitý především proto, aby nebyla žádná 

základní otázka opomíjena. V další části přijímacího pohovoru mohou být uchazečům 

pokládány otázky na základě skutečností, které jsou  pro každého uchazeče individuální 

 

4.3 Přijímání zaměstnanců 

V případě, že se společnost rozhodne pro určitého potencionálního zaměstnance, má možnost 

využít referencí na tuto osobu. Kontakty na reference ve většině případů uchazeči uvádí už do 

životopisu nebo si je společnost může od uchazečů vyžádat. Společnost tuto možnost příliš 

nevyužívá, a přitom by jim mohla pomoci utvrdit se ve správném rozhodnutí. 

 

Na základě zjištění, že šablona smlouvy byla revidována právníkem naposledy v roce 2008, 

můžeme doporučit její aktualizaci. Smlouva by měla být přezkoumávána přibližně v  tříletých 

cyklech. 
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5 Závěr 

 

Bakalářská práce byla zaměřena na téma „vybírání a přijímání zaměstnanců“. Toto téma bylo 

uplatněno ve společnosti Midico System, s.r.o. 

 

Teoretická část obsahuje kapitoly založené na teoretických východiscích vycházející z 

odborné literatury. V této práci je navíc rozebrána kapitola s názvem „získávání pracovníků“, 

která je zde zařazena především proto, že bezprostředně předchází procesu výběru 

zaměstnanců a může tento proces ovlivnit. Další kapitola se zabývá výběrem uchazečů a 

zahrnuje předvýběr, přijímací pohovor a jeho aspekty až po konečné rozhodnutí a přiklonění 

se k určitému uchazeči. Na tuto kapitolou následně navazuje kapitola s názvem přijímání 

zaměstnanců, počínaje nabídkou místa a vyrozumění neúspěšných uchazečů, až po pracovní 

smlouvu a její náležitosti. Teoretická část zahrnuje východiska zvolených metod použitých 

v praktické části, jako je rozhovor a dotazníkové šetření. 

 

Praktická část se zabývá analýzou procesu vybírání a přijímání zaměstnanců ve společnosti 

Midico System, s.r.o. Na základě analýzy složené z písemného dotazníku a osobních 

rozhovorů se v kapitole č. 8 nachází doporučení a návrhy na zlepšení celého procesu již od 

získávání, přes výběr, až po přijímání zaměstnanců. Výsledky které vyšly z analýzy byly 

převážně  kladné, přesto byly navrženy doporučení, které mohou proces vylepšit. 
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Přílohy 

 

Dotazník – přijímací řízení 

 

 
Vážený respondente/respondentko, 

 

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží ke zhodnocení příjímacího pohovoru, který 

právě proběhl. Vaše odpovědi napomohou  společnosti Midico System, s.r.o. zkvalitnit proces přijímacího řízení. 

Výsledky průzkumu budou sloužit výhradně pro zpracování v rámci naší společnosti. Dotazník je určen pro 

účastníky přijímacího pohovoru a je zcela anonymní. 

 

Děkujeme za Vaši ochotu a čas. 

 

 

Správnou odpověď zaškrtněte. 

 

1. Odkud jste se o volné pozici dozvěděl/a? 

 

☐ internet          ☐ úřad práce          ☐ noviny          ☐ přes známého člověka          ☐jiné 

uveďte.............................. 

 

2. Čím Vás nabídka práce v naší společnosti zaujala? (uveďte) 

 

.....................................................................................................................................................................................

  

 

3. Byla nabídka práce srozumitelně napsaná? 

 

☐ ano         ☐ spíše ano         ☐ spíše ne         ☐ ne         ☐ nevím, bez názoru 

 

 

4. Chyběly Vám v nabídce práce nějaké důležité  informace?  

 

☐ ano          ☐ ne – pokračujte na otázku č. 6         

 

 

5. Označte informace, které Vám v nabídce práce chyběly. 

 

☐ náplň práce         ☐ finanční ohodnocení          ☐ typ pracovního poměru          ☐ délka pracovního poměru           

 

☐ benefity              ☐ jiné, 

uveďte....................................................................................................................... ....... 

 

 

6. Otázky k průběhu přijímacího pohovoru 

Ohodnoťte známkou jako ve škole -zakroužkujte ( 1 - nejlepší, 5 – nejhorší ) 

 

 

Prostředí    1 2 3 4 5 

 

Přístup personální pracovnice  1 2 3 4 5 

 

Organizace přijímacího pohovoru 1 2 3 4 5 

 

Přístup tazatelů    1 2 3 4 5 



 

 

 

Připravenost tazatelů   1 2 3 4 5 

 

Srozumitelnost sdělení   1 2 3 4 5 

 

Prostor pro osobní vyjádření  1 2 3 4 5 

 

Jiné, které by jste chtěl/a ohodnotit, uveďte: 

 

........................................................  1 2 3 4 5 

 

........................................................  1 2 3 4 5 

 

........................................................  1 2 3 4 5 

 

 

 

7. Dozvěděl/a jste se během pohovoru dostatek potřebných informací? 

 

☐ ano         ☐ nevím        ☐ ne – uveďte, které 

postrádáte........................................................................................... 

 

8. Byl Vám průběh pohovoru nepříjemný? 

 

☐ ano*         ☐ spíše ano*          ☐ spíše ne          ☐ ne         ☐ nevím, bez názoru 

 

*uveďte příčinu........................................................................................................................................................ 

 

9. Odpovídala výběrová komise na Vaše otázky přímo a přesně? 

 

☐ ano         ☐ spíše ano          ☐ spíše ne*          ☐ ne*          ☐ nevím, bez názoru 

 

*uveďte, dané otázky......................................................................................................................... ...................... 

 

10. Jste:  

 

☐ Muž          ☐ Žena 

 

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

 

☐ základní   ☐ vyučení   ☐ středoškolské bez maturity  

☐ středoškolské s maturitou ☐ vyšší odborné    ☐ vysokoškolské 

 

12. Váš věk: (vyberte kategorii) 

 

☐ 18 – 25 ☐ 26 – 35 ☐ 36 – 45 ☐ 46 – 55 ☐ 56 a více 

 

 

Děkujeme za Váš čas a přejeme příjemný den. 

 

 


