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1. Úvod 

Není organizace, která by nebyla závislá na lidských zdrojích. Proto je proces získávání a 

výběru zaměstnanců důležitou činností pro organizaci, jelikož právě lidé jsou základním 

kamenem celé organizace. Získat a vybrat vhodného zaměstnance je náročný proces. Existuje 

několik způsobů, jak zaměstnance získat, postup výběru a získání nového zaměstnance by 

měla organizace pečlivě zvážit a to s ohledem na strukturu a možnosti organizace.  

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se týká teoretického hlediska a 

obsahuje postupy, metody a fáze výběru a získávání zaměstnanců. Teoretickou část jsem 

zpracovávala na základě odborné literatury a internetu. V další části je představena organizace 

UNICON Ostrava s.r.o.. V třetí části zhodnotím současný proces výběru a získávání 

zaměstnanců v této organizaci na základě interních dokumentů a rozhovoru se zástupcem 

organizace. Jako použitou metodu jsem zvolila metodu rozhovoru, analýzu interních 

dokumentů a SWOT analýzu. V poslední části v případě nedostatků navrhnu případná 

zlepšení. 

  Cílem práce je zhodnotit proces získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané 

organizaci a dát návrhy ke zkvalitnění procesu získávání a výběru zaměstnanců, na základě 

teorie získané z odborné literatury.  
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2. Teoretická východiska získávání a výběru. Metody analýzy 

2.1 Řízeni lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a promyšlený přístup k řízení 

lidí, kteří v organizaci pracují a podílí se na dosažení cílů organizace (Armstrong, 2007). 

Řízení lidských zdrojů má následující charakteristiky: 

 převážnou roli mají linioví manažeři,  

 velký význam má přijetí strategického přístupu, 

 organizační politiky musí být sjednocené a musí vykazovat jednotnost, aby mohlo být 

dosahováno cílů organizace, 

 mezi manažerem a zaměstnancem ve vztazích převládá unitaristický přístup nad 

pluralistickým.  

Řízení lidských zdrojů je zaměřeno na neustálé zlepšování využití a neustálý rozvoj 

pracovních schopností lidských zdrojů. Obecným úkolem řízení lidských zdrojů je zvyšování 

výkonnosti organizace (Koubek, 2001). 

Hlavní úkoly řízení lidských zdrojů (Stýblo, 1998): 

 Vytváření souladu mezi počtem a strukturou pracovníků a počtem a strukturou 

pracovních míst. 

 Ideální využívání pracovníků z hlediska fondu a organizace pracovní doby a 

z hlediska nejlepšího vyžívání kvalifikace zaměstnanců. 

 Efektivní styl vedení zaměstnanců, vytváření mezilidských vztahů a formování týmů 

 Personální a sociální rozvoj pracovníků. 

 Vytváření a formování personální politiky a strategie. 

 Zabezpečování strategie řízení lidských zdrojů. 

 Spoluvytváření optimální personální organizační struktury. 

Hlavní úkoly jsou promítnuty do obsahu činnosti v ŘLZ. Dohromady tyto činnosti 

vytvářejí cíle řízení, do kterých patří cíle společenské, organizační, funkční a osobní. 

Bakalářská práce je zaměřena na získávání a výběr zaměstnanců, které patří do organizačního 

cíle. 
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2.2 Získávání a výběr zaměstnanců 

Získávání zaměstnanců je personální činnost, která má přilákat co nejvíce 

odpovídajících uchazečů o volná pracovní místa, a to s přiměřenými náklady a v daném 

termínu. 

Získávání je dvoustrannou záležitostí. Na jedné straně stojí společnost a konkuruje si 

s ostatními firmami o žádanou pracovní sílu. Na druhé straně potencionální uchazeči o práci, 

osoby hledající vhodné nebo vhodnější zaměstnání a také současní pracovníci společnosti. 

Mezi oběma těmito stranami má proces získávání zajistit takový tok informací, aby 

potencionální uchazeči o práci reagovali právě na nabídku zaměstnání ve společnosti.  

Odezvu na nabídku volného pracovního místa může značně ovlivnit sama nabídka (obsahem a 

způsobem informování o volném pracovním místě), dále vnitřní podmínky společnosti a také 

vnější podmínky (společností neovlivnitelné). Celou situaci názorně dokumentuje model 

získávání pracovníků (Obr. 2-1) 

Obr. 2-1 Model vztahů a podmínek při získávání pracovníků 

 

Zdroj:  KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky.  4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management      

Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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Proces získávání a výběru má poměrně dokonale propracovaný postup, který by organizace 

měla dodržovat. Pro analýzu procesu získávání a výběru zaměstnanců využiji následující 

kroky (Koubek, 2001) : 

1. Identifikace potřeby získávání zaměstnanců. 

2. Popis a specifikace pracovního místa. 

3. Zvážení alternativ k obsazení volného pracovního místa. 

4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa. 

5. Zjištění potencionálních zdrojů uchazečů. 

6. Volba metod získávání pracovníků. 

7. Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů o pracovní místo. 

8. Formulace nabídky zaměstnání. 

9. Zveřejnění nabídky zaměstnání. 

10. Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů, komunikace s nimi. 

11. Předvýběr uchazečů na základě dokumentů a informací. 

12. Sestavení seznamu uchazečů vybraných k výběrovým pohovorům. 

 

Identifikace potřeby získávání zaměstnanců 

Vychází z plánů organizace a také z momentální potřeby. Organizace by měla 

s určitým předstihem potřebu získávání zaměstnance rozpoznat, aby se minimalizovala doba, 

kdy bude pracovní místo neobsazené, a tímto by organizaci vznikaly ztráty. 

Popis a specifikace pracovního místa 

Aby organizace věděla, jakého zaměstnance potřebuje, jakou kvalifikaci by měl mít, 

jaké dokumenty od uchazečů budou požadovány a také jak bude budoucí zaměstnanec vybrán 

(metody, kritéria, apod.) musí mít organizace informace o pracovním místě, o práci na 

pracovním místě, o podmínkách a požadavcích kladených na zaměstnance. Tyto informace o 

pracovním místě musí být aktuální, pokud neodpovídají skutečné povaze práce, musí se 

provést nová analýza pracovního místa.  

Popis pracovního místa by měl obsahovat:  

 Název pracovního místa, pracovní funkce, zaměstnání. 
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 Rozhodující typy pracovních úkolů, odpovědnost zaměstnance. 

 Místo výkonu práce. 

 Možnost vzdělávání při zaměstnání. 

 Pracovní podmínky, hlavně pracovní prostředí a platové podmínky. 

Specifikace pracovního místa by měla obsahovat: 

 Vzdělání a kvalifikace. 

 Dovednosti. 

 Pracovní zkušenosti. 

 Charakteristiky osobnosti. 

Zvážení alternativ k obsazení volného pracovního místa 

V rámci úspory nákladů by měla organizace zvážit možnosti týkající se pracovního místa:  

 zrušit pracovní místo,  

 rozdělit práci mezi ostatní pracovní místa,  

 pokrýt prácí formou částečného pracovního úvazku,  

 pokrýt prácí formou dočasného pracovního úvazku,  

 pokrýt prácí formou přesčasů,  

 pokrýt prácí formou dohody o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,  

 pokrýt prácí pomocí externího dodavatele,  

 práce vyžaduje plný úvazek. 

Pokud organizace dojde k závěru, že práce vyžaduje plný úvazek, může pokračovat 

v procesu získávání zaměstnanců. 

Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa 

Při výběru charakteristik popisu a specifikace pracovního místa musí organizace 

zvážit, které charakteristiky jsou důležité proto, aby potencionální uchazeči měli představu o 

pracovním místě, a jaké požadavky na zaměstnance jsou natolik důležité, že bez jejich splnění 

je uchazeč nevhodný pro práci na tomto místě.  

Požadavky na uchazeče by měli být podle důležitosti rozděleny na nezbytné, žádoucí, 

vítané a okrajové.  
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Nejdůležitější charakteristiky popisu a specifikace pracovního místa se pak stávají 

součástí nabídky zaměstnání, která by měla obsahovat požadavky nezbytné, některé žádoucí, 

popřípadě vítané. 

Zjištění potencionálních zdrojů uchazečů 

Zkoumá se, zda pracovní místo bude obsazeno uchazeči z vnitřních nebo vnějších 

zdrojů, popřípadě kombinovanou formou. Tento bod je důležitý, podle vybraného zdroje 

organizace nejen volí metody získávání zaměstnanců, ale i požadované dokumenty a metody 

výběru zaměstnanců. 

Volba metod získávání pracovníků 

Volba metod závisí na tom, z jakých zdrojů organizace vybírá, jaké jsou požadavky na 

volné pracovní místo, jaká je situace na trhu práce a také na tom, jaké prostředky na získávání 

zaměstnanců může organizace vynaložit. 

Metodám získávání zaměstnanců se věnuji podrobněji v kapitole 2.4. 

Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů o pracovní místo 

Tento krok může ovlivnit úspěšnost ve fázi výběru zaměstnanců. Nejčastěji 

požadovanými dokumenty od uchazečů jsou doklady o vzdělání a praxi, vyplněný dotazník 

vytvořený organizací, životopis, ale také reference z předchozího zaměstnání, potvrzení o 

lékařské prohlídce či průvodní dopis.  

Tyto podklady a informace jsou použity při předvýběru, jsou zde stanovena kritéria, na 

jejichž základě se stanoví, zda je uchazeč vhodný pro pracovní místo. 

Blíže tyto dokumenty popisuji v kapitole 2.5. 

Formulace nabídky zaměstnání 

Zpracovává se na základě popisu a specifikace pracovního místa. Úkolem je zaujmout 

vhodného uchazeče a odradit uchazeče nevhodné. Obsahuje název práce, popis práce, 

specifikace požadavků na uchazeče a popis toho, co organizace nabízí. Velkou hodnotu má 

nejen obsah nabídky, ale také jeho forma a umístění. 



9 
 
 

Zveřejnění nabídky zaměstnání 

Dnem uveřejnění nabídky začíná období, během něhož je možno se o místo ucházet, 

jedná se s uchazeči a shromažďují se potřebné dokumenty. Toto období by nemělo být kratší 

než dva týdny (kratší období může být použito u méně kvalifikované práce nebo pokud je na 

trhu dostatek volných pracovních sil). Je vhodné uveřejňovat nabídku více způsoby, 

kombinovat metody získávání. 

Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů, komunikace s nimi 

Probíhá detailnější informování uchazečů, jednání s nimi, získávají se od nich 

potřebné dokumenty. Dále se tyto informace a dokumenty kontrolují, doplňují (v případě 

neúplnosti) a měly by se vhodným a přehledným způsobem uspořádat. V této fázi je důležité 

chování představitelů organizace, svým chováním mohou odradit vhodné zájemce. 

Předvýběr uchazečů na základě dokumentů a informací 

Ze všech zájemců o pracovní místo se vyberou zájemci, kteří vyhovují všem 

požadavkům a podmínkám na volné pracovní místo. Předvýběr se provádí na základě 

předložených dokumentů, ale je možné si zájemce pozvat na vstupní pohovor. 

Výsledkem předvýběru jsou dvě skupiny uchazečů: vhodní a nevhodní. 

Sestavení seznamu uchazečů vybraných k výběrovým pohovorům 

Závěrečným krokem je sestavení seznamu uchazečů, kteří budou pozvání 

k výběrovým procedurám. Počet vhodných uchazečů na jedno pracovní místo se může lišit 

podle povahy pracovního místa. Koubek (2001) uvádí, že za ideální počet, z pohledu nákladů 

a odpovědného přístupu organizace, považuje pět až deset uchazečů na jedno pracovní místo. 

Výsledný seznam je uspořádán abecedně, jiné řazení se nedoporučuje, jelikož by předem 

mohlo ovlivnit rozhodování o výběru zaměstnance. 
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2.3 Vnitřní a vnější zdroje, kombinovaná forma získávání 

Podle toho jaké zdroje organizace využívá, existuje několik typů získávání zaměstnanců. 

Tab. 2-1 Typy zdrojů získávání zaměstnanců 

       Zdroje  Typ získávání 

       Vlastní firma  Vnitřní 

       Sdělovací prostředky 

       Zprostředkovatelská agentura 

       Školy a univerzity 

  

Vnější 

       Vnější a vnitřní zdroje  Kombinovaný 

Zdroj: BLÁHA, J., Z. KAŇÁKOVÁ a A. MATEICIUC. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vyd. Brno: CP Books, a. 

s., 2005. 284 s. ISBN 80-251-0374-9. 

2.3.1 Získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů 

Jsou to lidské zdroje využívané v rámci organizace, představuje pohyb zaměstnanců 

uvnitř organizace z jednoho místa na druhé. Tyto zdroje by organizace měla využívat prvotně. 

Organizace své zaměstnance dobře zná a nemusí vynakládat tolik prostředků v porovnání se 

získáváním z vnějších zdrojů. 

Existují tři typy pohybu zaměstnanců uvnitř organizace (Bláha, Kaňáková, Mateiciuc, 2005) 

1. Vertikální pohyb - pracovní postup v rámci stejného pole působnosti. 

2. Horizontální pohyb - převod na jinou pracovní pozici stejné úrovně. 

3. Diagonální pohyb - přeřazení v rámci jiného pole působnosti. 

Vnitřní zdroje pracovních sil (Koubek, 2007): 

 pracovníci uspoření v důsledku technického rozvoje (lepší organizace práce, použití 

strojů, produktivnější technologie, apod.), 

 pracovníci uvolňovaní v souvislosti s ukončením nějaké činnosti či s jinými 

organizačními změnami, 

 pracovníci, kteří jsou v důsledku svého zlepšení připraveni vykonávat náročnější 

práci, 

 pracovníci, kteří mají zájem přejít na jiné pracovní místo. 
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Výhody vnitřních zdrojů 

 Zaměstnavatel zná uchazeče lépe než uchazeče z vnějších zdrojů, a snadněji může 

posoudit, zda se na volné pracovní místo hodí či nikoliv. 

 Uchazeč zná firmu, orientuje se v ní, zná politiku organizace a nemusí se adaptovat na 

práci a sociální prostředí. 

 Uchazeč, který již v organizaci pracuje, zná obvykle práci na pracovním místě lépe 

než uchazeč zvenku, nemusí se vynaložit tolik prostředků na zapracování. 

 Orientace na vnitřní zdroje zvyšuje pracovní morálku a motivovanost zaměstnanců, 

jelikož mají větší pravděpodobnost na lepší místo i na zaměstnání. 

 Organizace již do současných zaměstnanců investovala (vzdělání, zkušenosti, péče o 

pracovníky, apod.), obsazením pracovního místa z vnitřních zdrojů zlepšuje návratnost 

těchto investic. 

 Větší jistota zaměstnání pracovníků a upevňování vztahů k organizaci. 

 Pozitivně působí na snížení fluktuace a dalších nežádoucích jevů v organizaci. 

Nevýhody vnitřních zdrojů 

 Uchazeči zvenku mohou firmě přinést nové myšlenky, zkušenosti a kontakty. 

V případě, že firma zaměstnává pracovníky z vnitřních zdrojů, může přijít o nové 

myšlenky, nápady, postupy a kontakty, které by přispěly k rozvoji organizace. 

 Zvyšuje se pravděpodobnost, že povyšováním současných zaměstnanců nastane 

situace, že se zaměstnanci dříve nebo později dostanou na pracovní místo, kde 

nebudou stačit úspěšně plnit požadované úkoly. 

 Konkurence a soutěžení mezi zaměstnanci může negativně ovlivnit morálku a vztahy 

uvnitř organizace. 

 Riziko neobjektivního výběru díky tlaku různých zájmových skupin, na základě 

odpracovaných let v organizaci, apod. 

2.3.2 Získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů 

Pracovní síla z vnějších zdrojů přináší jiný náhled na věc a odlišné přístupy k řešení 

problémů, které mohou být pro organizaci inspirací a vést ji ke změnám. Při hledání 

z vnějších zdrojů může organizace využít externí instituce, jako jsou úřady práce, personální 

agentury nebo také využít osobních kontaktů a doporučení. Tuto metodu by organizace měla 
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použít v případě, kdy vyčerpala možnosti získat zaměstnance z vnitřních zdrojů nebo pokud 

žádný ze zaměstnanců na danou pozici není vhodný. 

Vnější zdroje tvoří (Koubek, 2007):  

 volné pracovní síly na trhu práce (např. nezaměstnaní registrování na úřadu práce), 

 absolventi škol či jiných institucí připravující mládež na povolání, 

 zaměstnanci jiných organizací, kteří jsou rozhodnuti změnit zaměstnavatele,  

 doplňkové vnější zdroje - ženy v domácnosti, důchodci, studenti, pracovní zdroje 

v zahraničí a jiné. 

Výhody vnějších zdrojů 

 Nové pohledy, názory, myšlenky, znalosti a zkušenosti. 

 Větší šance nalézt vhodného pracovníka s bohatšími zkušenostmi a širšími pracovními 

schopnosti. 

 Zpravidla je rychlejší a snadnější získat potřebné kvalifikované zaměstnance zvenku, 

než je vychovávat v organizaci. 

 V případě výběru zaměstnanců přes personální agenturu, agentura zaručuje kvalitu 

výběru. 

Nevýhody vnějších zdrojů 

 Časově náročné (příprava, pohovory, rozhodovací procesy, atd.). 

 Náročnost na odborné znalosti a dovednosti (volba metod, médií, formulace nabídky a 

požadavků od uchazečů, apod.). 

 V porovnání se získáváním z vnitřních zdrojů je zpravidla dražší 

 Adaptace a orientace pracovníků na pracovní pozici je delší. 

 Nutnost zapracování a školení. 

 Riziko přijetí nevhodného pracovníka je větší, organizace je závislá na tom, co sám o 

sobě uchazeč řekne, popřípadě z pracovního posudku a referencí (v některých 

případech neobjektivních a nespolehlivých). 

 Může vzniknout konflikt s dosavadními zaměstnanci, kteří se cítí více kvalifikovaní na 

danou pracovní pozici. 
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2.3.3 Kombinovaná forma získávání 

Kombinovaná forma využívá principy a postupy vnitřních a vnějších zdrojů. Tato 

forma se může vyskytnout za různých okolností (Bláha, Kaňáková, Mateiciuc, 2005) : 

 Organizace začala s vnitřními zdroji, zjistila ale, že žádný z uchazečů v rámci 

organizace se na volné pracovní místo nehodí. Proto přešla na výběr z vnějších zdrojů. 

 V případě opačné situace, kdy organizace začala s vnějšími zdroji, avšak žádný 

z uchazečů nevyhovuje daným podmínkám či dané práci lépe než některý ze 

stávajících zaměstnanců. 

 Organizace může vybírat z obou zdrojů současně a nabízet stejné možnosti pro 

všechny uchazeče v přijímacím řízení. 

2.4 Metody získávání zaměstnanců 

Inzerce 

Je standardní a pravděpodobněji nejrozšířenější metoda používaná v tisku, rádiích i 

televizích, lokálně i celostátně. Organizace může inzerovat sama nebo s pomocí profesionální 

agentury. Nejpoužívanější způsob inzerce je tisk z důvodu nižších nákladů oproti televizi či 

rádiu. Výhodou inzerátu je rychlost, jakou se inzerát dostane k potencionálním uchazečům. 

Nevýhodou může být cena inzerce, proto se organizace může snažit minimalizovat tuto cenu, 

tím ale sníží efektivnost inzerátu (nevhodná hodina vysílání, nevhodná pozice či velikost 

inzerátu v tisku, apod.) 

Inzerát by měl obsahovat tyto informace (Kociánová, 2010): 

 nadpis inzerátu,  

 název organizace,  

 název a charakteristika pracovního místa,  

 podmínky a možnosti na nabízeném pracovním místě,  

 požadavky na zaměstnance,  

 informace o způsobu a termínu přihlášení uchazeče na inzerované pracovní místo. 
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Hlavní typy inzerátu v tisku dle Armstronga (2007): 

 Standardní sloupcové, jsou zařazené pod příslušným záhlavím inzertní části novin 

nebo časopisů (např. rubrika Pracovní příležitosti). Jsou levnější a vhodné pouze pro 

nabízení nižších funkcí a méně kvalifikované práce. 

 Částečně nestandardní, tak jako sloupcové jsou zařazené pod příslušným záhlavím 

inzertní části novin nebo časopisů, ale mívají nadpis napsán odlišným typem nebo 

velikostí písma. Text je členěn do odstavců a odrážek a kolem textu je ponechán volný 

prostor, aby upoutal pozornost na inzerát. 

 Plně nestandardní, mají individuální podobu podle návrhu inzerenta nebo 

specializovaného poradce. Mohou být orámovány a umístěny mimo obvyklou inzertní 

část, je v nich možno použít libovolný typ písma a ilustrací. Jsou drahé a používají se 

obvykle pro nabídku zaměstnání manažerů, techniků a vysoce kvalifikovaných 

specialistů. 

E-Recruitment 

Inzerování na internetu je v poslední době největším konkurentem pro inzerci 

v médiích. Je dostupný téměř každému, uchazeč může ihned reagovat a zaslat potřebné 

dokumenty formou přílohy v emailu. Organizace může inzerovat na vlastních internetových 

stránkách nebo na jiných webových stránkách (Armstrong, 2007): 

 Stránky pracovních míst, které jsou provozovány specializovanými firmami a mají 

velkou kapacitu. 

 Stránky agentur, které jsou provozovány zprostředkovatelskými agenturami a uchazeči 

se zde musí registrovat. 

 Stránky médií, které mohou obsahovat kopie inzerátů uveřejněných v tisku, ale i 

celkovou charakteristiku pracovního místa včetně internetové adresy organizace. 

Výhodou je relativné nízká cena (v případě inzerce na vlastních internetových stránkách 

takřka zadarmo, organizace platí stejný poplatek za internetové stránky firmy bez ohledu na 

to, zda inzerát o volném pracovním místě je na stránkách zveřejněn nebo nikoliv), dále 

možnost uvedení detailnějšího popisu pracovního místa včetně podmínek a požadavků na 

uchazeče. Jedinou podstatnou nevýhodou může být to, že internet zatím nepostihuje všechny 

věkové kategorie. 
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Externí služby 

Využívání služeb komerčních agentur či zprostředkovatelen organizace využívá 

z důvodu, že tyto agentury nenabízejí pouze získání potencionálního zaměstnance, ale provádí 

i předvýběr. Výhodou těchto agentur je dobrá znalost trhu práce a zkušenosti v oboru. 

Nevýhodou je finanční náročnost. 

Zprostředkovatelské agentury  

Zaměřují se zpravidla na obsazování pozic administrativního charakteru. Jsou obvykle 

rychlé a efektivní, ale i drahé, agentury si účtují procentní sazbu z platu vybraného uchazeče. 

Poradenské firmy specializující se na získávání pracovníků 

Tyto firmy inzerují, provádějí vstupní pohovory se zájemci o pracovní místo a dělají 

předvýběr uchazečů. Taktéž si účtují procentní sazbu z platu na obsazovaném pracovním 

místě. 

Poradenské společnosti specializující se na přímé vyhledávání pracovníků 

Specializují se na manažerské pozice, pozice specialistů a vyšší vedoucí funkce. 

Vytvářejí si seznam kontaktů v různých oborech a zajišťují si příležitosti je přímo 

kontaktovat. Tyto služby jsou drahé. 

Agentury zprostředkovávající dočasné zaměstnání 

Tuto službu organizace může využít v případě, kdy potřebuje rychle obsadit pracovní 

pozici na krátkou dobu. Pokud organizace s dočasným zaměstnancem není spokojena, 

agentura poskytne organizaci náhradu.  

Vzdělávací instituce 

V některých organizacích je zvykem získávat absolventy škol na veletrzích, dnech 

otevřených dveří nebo pomocí informačních letáků. Nabízejí studentům různé programy 

(např. podpora studentů během studia) a stáže. Existují i organizace, které samy provozují 

školy a učiliště a tím si také formují vlastní zaměstnance. V poslední době se na vysokých 

školách rozšířila metoda campus recruiting, metoda při níž se absolventi získávají přímo na 

půdě vysoké školy. Ta vytvoří podmínky, aby se představitelé organizace mohli se studenty 

setkat a uspořádat vstupní pohovor, kde se studenti dozvědí více informací o organizaci a 



16 
 
 

pracovních nabídkách. Přitom si organizace vybere vhodné studenty, kteří jsou pozváni do 

organizace, kde se o zaměstnání rozhodne. Výhodou této metody je zejména předvýběr, který 

škola zprostředkovává tím, že vytváří podmínky setkání, to znamená, že škola osloví jen 

studenty vhodného oboru nebo jinak vhodné studenty a doporučí je organizaci. Podstatnou 

nevýhodou je, že ne vždy mohou studenti ihned obsadit pracovní místo z důvodu denního 

studia. 

Úřad práce 

Úřady práce zprostředkovávají zaměstnání pro uchazeče, ale také zprostředkovávají 

zaměstnance pro organizaci zcela bezplatně a v některých případech mohou zaměstnavateli 

poskytnout příspěvek na zaměstnání přijatého uchazeče. Úřady práce sami zajišťují informace 

o uchazečích a provádějí předvýběr, tím organizaci ušetří čas i náklady. Spolupráce s úřadem 

práce je ale vhodnější pro méně kvalifikované pozice, ve většině případů jsou na úřadech 

práce registrovaní osoby s nižší kvalifikací nebo z jiného důvodu osoby obtížně 

zaměstnavatelné. Většina osob s vyšší kvalifikací hledají zaměstnání jinými způsoby a na 

úřad práce se vůbec neregistrují. Výhodou spolupráce s úřady práce je v první řadě 

zprostředkovávání zcela bezplatně, všechny náklady jsou hrazeny ze státních prostředků a 

také zajišťují rekvalifikační kurzy pro větší uplatnění uchazeče. Nevýhodou je omezený výběr 

uchazečů, ne všichni nezaměstnaní jsou registrováni na Úřadu práce. 

Odbory 

Podmínkou je, aby příslušný odborový svaz měl vlastní informační systém, kde 

všechny informace jsou aktuální. Výhodou spolupráce s odbory je udržování dobrých vztahů 

mezi organizací a odbory a většinou zajišťuje vhodné uchazeče. Nevýhodou je omezená 

možnost výběru a je vhodnější tímto způsobem získávat zaměstnance dělnických povolání. 

Uchazeči se nabízejí sami 

Jedná se o pasivní metodu, kdy uchazeč sám kontaktuje organizaci. Výhodou této 

metody jsou sice nulové náklady, ale má řadu nevýhod. Uchazeči často neví jaké potřeby 

organizace má, což má za následek, že většina uchazečů je nepotřebných pro organizaci, ale i 

přesto se jimi organizace musí zabývat, komunikovat s nimi a odmítat je způsobem, aby 

neuškodili pověsti organizace. Nabídky přichází průběžně, jsou rozptýlené v čase a nelze 

porovnávat schopnosti a kvality většího množství uchazečů. Při uvolnění pracovního místa, 
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které musí být ihned obsazeno, je při této metodě větší pravděpodobnost přijetí ne zcela 

vhodného uchazeče.  

Doporučení současného zaměstnance 

Doporučení patří mezi pasivní metodu a podmínkou úspěšnosti je, aby zaměstnanci 

organizace věděli o volném pracovním místě včas a věděli o veškerých informacích týkajících 

se tohoto pracovního místa. Organizace má možnost zaměstnance motivovat, např. odměnou 

za doporučení či přijeté vhodného uchazeče. V porovnání s metodou, kdy se uchazeč nabízí 

sám je úspěšnější, protože zaměstnanec si nedovolí svému zaměstnavateli doporučit 

nevhodnou osobu. Tato metoda se nejčastěji používá u povýšení, kdy nadřízený navrhuje na 

povýšení své podřízené nebo v případě členů rodiny, kdy organizace přijímá nejčastěji dítě 

zaměstnance. Výhodou je skutečnost, že uchazeči bývají zpravidla vhodní nejen odborně ale i 

z pohledu osobnostních charakteristik (současný zaměstnanec ví, co organizace vyžaduje a 

také si nechce pokazit pověst u zaměstnavatele) a nízké náklady v porovnání s ostatními 

metodami. Nevýhodou může být omezená možnost výběru. 

Přímé oslovení  

Metoda přímého oslovení klade nároky na vedoucí pracovníky, kteří musí sledovat a 

hledat osoby úspěšné, známé v určitém oboru. Za tímto účelem pověření pracovníci sledují 

odborný tisk, využívají svých kontaktů, apod. Poté je osloví s nabídkou zaměstnání. V případě 

této metody je výhodou, že organizace nemusí investovat do inzerce a vybírá vhodné 

kandidáty na pracovní místo. Nevýhodou může být případ, kdy si oslovený zaměstnanec 

uvědomí svou cenu a vyjednává o pracovních podmínkách, zejména o peněžních. Metoda je 

vhodná pro výše postavené a náročnější funkce. 

Vývěsky, poutače 

Vývěsky může organizace použít při získávání zaměstnanců z vnitřních i vnějších 

zdrojů. Důležitým faktorem je, aby informace o volném pracovním místě byly na takovém 

místě, kde se zaměstnanci pohybují (v případě vnitřních zdrojů) nebo umístěn tak, kde se 

pohybuje i veřejnost nepracující v organizaci (vývěsky ve školách, na úřadech práce, atd.). 

Rozsah informací se může podle pozice měnit, ale vývěsek by měl zaujmout uchazeče a také 

mu poskytnout základní a důležité informace o nabízeném pracovním místě. Variantou 

vývěsků jsou poutače, obsahující málo informací, mají za úkol podnítit uchazeče, aby se o 
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danou pozici začal zajímat a vyhledal si další informace. Kromě nižších nákladů můžeme 

mezi výhody uvést to, že vývěsky poskytují dostatek informací o pracovním místě, 

podmínkách a požadavcích a tak sám uchazeč může zhodnotit, jestli je na pozici vhodný nebo 

ne. Nevýhodou je fakt, že metoda oslovuje omezený počet potencionálních uchazečů, vývěsku 

si nemusí každý všimnout. 

2.5 Typy dokumentů požadovaných od uchazečů o zaměstnání 

Nejčastěji používanými dokumenty jsou doklady o vzdělání a praxi, vyplněný 

dotazník vytvořený organizací, životopis, ale také hodnocení či reference z předchozích 

zaměstnání, lékařská zpráva o zdravotním stavu, výpis z rejstříku trestů nebo průvodní dopis. 

Dále se budu zabývat životopisem uchazeče a dotazníkem organizace, jelikož jsou 

organizací nejčastěji požadovanými dokumenty. 

Životopis 

Existují tři typy životopisů: 

 Volný,  

 Polostrukturovaný,  

 Strukturovaný. 

Podobu chronologického popisu uchazeče má volný životopis, kdy obsah a strukturu si 

uchazeč volí sám takovým způsobem, aby vynikly jeho schopnosti a dovednosti pro dané 

pracovní místo. Práce s tímto typem životopisu je obtížná, neumožňuje okamžitě porovnávat a 

organizace si musí některé informace z životopisů vytáhnout, aby je mohla navzájem 

porovnat. Na druhou stranu se v životopise projeví formulační schopnosti a osobnost 

uchazeče. 

Spojením volného a strukturovaného životopisu je polostrukturovaný životopis. 

Uchazeč má možnost projevit se v popisu svých znalostí, dovedností, ale zároveň musí 

poskytnout informace, které organizace vyžaduje pro porovnání s jinými uchazeči a pro 

posouzení způsobilosti pro pracovní místo. Ve většině případů se jedná o informace týkající 

se vzdělání a praxe.  
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Strukturovaný životopis má standardní podobu a tím také ulehčuje vyhledávání 

informací o způsobilosti nebo porovnávání uchazečů. Je mnoho podob strukturovaného 

životopisu a proto by organizace uchazečům měla sdělit, jakou strukturu životopis má mít 

nebo mu sdělit, kde formulář na požadovaný životopis může získat. Jen tak má strukturovaný 

životopis pro organizaci význam. 

V případech, kdy organizace požaduje i vyplnění dotazníku, strukturovaný životopis 

představuje duplicitu informací, poskytuje stejné informace obsažené již v dotazníku. Proto je 

v případě dotazníku lepší použít volný životopis nebo k strukturovanému životopisu průvodní 

dopis, kde uchazeč může prozradit zajímavé informace o sobě (např. projev uchazeče, 

schopnosti nebo detaily z pracovního života). 

Dotazník 

Stává se pravidlem, že uchazeč o zaměstnání musí vyplnit dotazník určený organizací. 

Ta si dotazník může navrhovat sama nebo si ho nechat navrhnout. 

Existují dva typy dotazníků:  

 Jednoduchý – umožňuje uvést pouze fakta, používá se při obsazování manuálních a 

méně náročných administrativních pozic. 

 Otevřený – umožňuje popsat některé skutečnosti, projevit názor uchazeče, používá se 

pro manažerské pozice nebo pozice specialistů. 

První část dotazníků je v obou případech zpravidla stejná, obsahuje základní 

identifikační údaje:  

 Název zaměstnání, pracovní pozice. 

 Jméno a příjmení uchazeče (u žen rodné příjmení). 

 Adresa trvalého bydliště, telefon. 

 Adresa přechodného bydliště. 

 Datum a místo narození (rodné číslo uchazeče). 

 Státní příslušnost. 

 Rodinný stav (počet dětí). 

 Změněná pracovní schopnost. 

 Vzdělání a odborná příprava s informacemi o absolvovaném druhu učňovské, střední 

či vysoké školy a o absolvovaném oboru včetně uvedení roku ukončení škol. 
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 Informace o absolvovaných odborných kurzech a školeních v rámci vzdělávání 

v organizaci a mimo ni.  

 Další informace, např. o řidičském průkazu, technických znalostech, pasu, apod. 

Druhá část jednoduchého dotazníku umožňuje uchazeči uvést jen fakta o předchozích 

zaměstnáních včetně názvu a adresy zaměstnavatele v chronologickém pořadí, jiné pracovní 

zkušenosti a některé informace o posledním zaměstnání.  V otevřeném dotazníku je druhá část 

podstatně rozdílná, uchazeč má možnost se podrobněji rozepsat např. o své pracovní kariéře, 

o zkušenostech s prací v zahraničí, proč se na dané pracovní místo hodí právě on a čím může 

organizaci přispět. 

Závěrečná část je stejná u obou forem, obsahuje: 

 Reference, hodnocení. 

 Termín nástupu do zaměstnání. 

 Podpis. 

 Datum. 

2.6 Výběr zaměstnanců 

Výběr zaměstnanců navazuje na proces získávání zaměstnanců a představuje postupné 

sbírání a hodnocení informací o uchazečích pomocí metod výběru. Organizace posuzuje 

uchazeče jednak z hlediska způsobilosti uchazeče pro práci na volném pracovním místě, 

v pracovní skupině a v organizaci, ale i s ohledem na porovnání způsobilosti se způsobilostí 

ostatních uchazečů o pracovní místo tak, aby byl nalezen uchazeč, který bude nejlépe 

vyhovovat nejen požadavkům na pracovní místo, ale přispěje k zlepšení pracovního a 

sociálního prostředí v organizaci. 

2.6.1 Fáze výběru 

Proces výběru Koubek (2001) rozlišuje na dvě fáze, předběžnou a vyhodnocovací. 

Předběžná fáze 

V okamžiku potřeby obsadit pracovní místo následují tři kroky charakterizující tuto fázi: 

1. Definování pracovního místa a pracovních podmínek na něm. 
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2. Určení jakou kvalifikaci, znalosti, dovednosti a osobní vlastnosti by měl uchazeč mít, 

aby byl schopen úspěšně vykonávat danou práci na pracovním místě. 

3. Konkrétní specifikace požadavků na vzdělání, kvalifikaci, specializaci, praxi, věk, 

schopnosti a vlastnosti uchazeče. Tyto požadavky se zformulují do nabídky 

zaměstnání a uplatňují se jako kritéria při výběru zaměstnance. 

Vyhodnocovací fáze 

S určitým časovým odstupem po předběžné fázi následuje fáze vyhodnocovací. Mezi 

těmito fázemi dochází ke sběru informací a potřebných dokumentů od uchazečů. Tato fáze se 

skládá z několika kroků, přičemž není nutností všechny podstoupit (záleží na charakteru a 

obsahu práce). Každý krok je spojen s určitou metodou a zpravidla se používá kombinace 

dvou a více kroků, ojediněle se používá pouze jeden krok. 

Jedná se o následující kroky: 

 Zkoumání dotazníků a ostatních dokumentů od uchazeče, 

 Předběžný pohovor doplňující informace o uchazeči, 

 Testování uchazečů, 

 Výběrový pohovor, 

 Zkoumání referencí, 

 Lékařské vyšetření, 

 Rozhodnutí o výběru uchazeče, 

 Informování uchazečů o rozhodnutí. 

2.6.2 Metody výběru 

Mezi nejpoužívanější metody výběru zaměstnanců patří pohovory, Assessment centre, 

testy a reference. Jako doplňkové metody může organizace použít grafologii, ukázku práce, 

výpis z rejstříku trestů, v případě potřeby i lékařskou prohlídku. 

Pohovor 

Je nejpoužívanější metoda při výběru zaměstnanců. Cílem pohovoru je získat 

doplňující informace o uchazeči, jako jsou jeho očekávání, pracovní cíle a ověřit si informace 

napsané v písemných dokumentech a v neposlední řadě získat podněty využitelné 
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v personální práci a řízení podniku. Obsahem pohovoru je i poskytnout uchazeči informace o 

organizaci, o pracovní pozici a práci na dané pracovní pozici. 

Typy pohovorů podle množství a struktury účastníků: 

Individuální pohovor (1+1) 

Je nejběžněji používaným typem pohovoru, jedná se o pohovor mezi dvěma osobami. 

Navazuje se úzký kontakt s uchazečem, kdy tazatel lépe kontroluje a vede pohovor správným 

směrem a pro uchazeče je méně stresující, což jsou podstatné výhody tohoto pohovoru. Je ale 

obtížné pořizovat si záznamy pohovoru a dělání si poznámek může narušit plynulost. Mezi 

nevýhody patří nebezpečí vybrání špatného uchazeče, jediný posuzovatel se může nechat 

ovlivnit osobnostními sympatiemi nebo antipatiemi.  

Panelový pohovor 

Sestává ze dvou a více lidí, nejčastěji majitele či nejvyššího vedoucího zaměstnance, 

z nadřízeného volného pracovního místa a specialisty, který zná povahu a požadavky na 

pracovní místo. Všechny informace o uchazeči představitelé organizace sdílejí ve stejný čas a 

mohou diskutovat o uchazeči a jeho chování při pohovoru. Je také snadnější zaznamenávat 

pohovor a dělat si poznámky. Nejpodstatnější výhodou je, že tento typ pohovoru je 

spravedlivý, méně subjektivní, je malé pravděpodobnost, že by členové panelu měli stejné 

sympatie či antipatie. Nevýhodou je náročnost na časové sladění všech zúčastněných a také 

panel může být pro uchazeče psychicky náročný, vyvolává větší napětí a nervozitu z důvodu, 

že před uchazečem sedí více odborných tazatelů. 

Postupný pohovor 

Jde o několik individuálních pohovorů s představiteli organizace za sebou. To se pak 

sejdou a diskutují mezi sebou o poznatcích z pohovoru. Tento pohovor je pro uchazeče časově 

náročný a únavný, jednotlivým tazatelům se může uchazeč jevit rozdílně a poté nastává 

problém v posuzování a rozhodování. Mezi další nevýhody můžeme zařadit fakt, že uchazeč 

se může postupně na stejné otázky připravit a odpovídat odlišně. 
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Typy pohovorů podle obsahu a formy: 

Nestrukturovaný pohovor 

Postup a obsah je utvářen v průběhu pohovoru, není předem připraven, cíl pohovoru je 

stanoven rámcově nebo vůbec. Tento pohovor není doporučován, má mnoho nevýhod, 

nezaručuje objektivnost, možnost porovnávat. Umožňuje převést pohovor k jiným otázkám 

netýkajících se pracovního místa, posuzovatel také může dát na první dojem a podle toho vést 

rozhovor. Výhodou je, že se může projevit osobnost uchazeče a tím ho lépe posoudit. 

Strukturovaný pohovor 

Obsah a pořadí otázek jsou předem připraveny, je vymezen přesný čas na délku 

pohovoru, pohovor je standardizován, všem uchazečům jsou položeny stejné otázky. Mezi 

výhody patří objektivnost a dává všem účastníkům pohovoru stejné možnosti a lépe se 

uchazeči porovnávají. Pohovor musí být dokumentován a archivován, posléze může být 

analyzován z pohledu efektivnosti výběru zaměstnanců. Nevýhodou je časová náročnost na 

přípravu, tímto pohovorem se obtížně posuzuje osobnost uchazeče.  

Polostrukturovaný pohovor 

Je spojení předchozích forem pohovorů a snaží se vyzdvihnout pouze výhody obou 

forem. Může mít podobu strukturovaného pohovoru, na kterou navazuje volný pohovor, 

přičemž každá část má vymezený čas nebo podobu volného pohovoru, který má stanovené 

cíle, tazatel může pokládat i otázky, které vyplynuly ze situace a dozvědět se zajímavé 

informace, čas je vymezen pouze na celkový pohovor. 

Assessment centre 

Patří mezi nejmodernější metody výběru, může se použít pro vysoce i méně 

kvalifikované pozice. Organizace si v jeden den pozve pět až dvanáct potencionálních 

uchazečů, kteří procházejí sérií simulací typických pracovních činností (rozhodují se, 

vytvářejí tým a vzájemně komunikují, řeší problémy, apod.), buď individuálně, nebo v týmu, 

Úkoly jsou sestavené tak, aby testovali způsobilost, dovednosti a schopnosti uchazečů. Cílem 

je nejen vybrat vhodného uchazeče, ale i zmapovat osobnostní profil uchazeče pro předpověď 

budoucího pracovního výkonu, rozvoje a potřeby vzdělání. Mezi výhody této metody patří 

spolehlivost výsledků, snižuje subjektivitu výsledného hodnocení, uchazeče lze současně 
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mezi sebou porovnávat. Mezi nevýhodu patří vysoká nákladovost v případě provedení metody 

externí firmou a časová náročnost. 

Testy pracovní způsobilosti 

Účelem testů je poskytnout nástroj pro měření schopnosti a charakteristik uchazeče. 

Výhodou je, že testy jsou objektivní, snadno porovnatelné a umožňují hodnotit velký počet 

osob najednou. Zpravidla bývají testy pracovní způsobilosti při výběru zaměstnanců 

považovány za doplňkové.  

Testy inteligence 

Měří všeobecnou inteligenci, tzn. schopnost abstraktního myšlení a logického 

uvažování. Vyplňování probíhá za standardizovaných podmínek do předem připravených 

formulářů. Cílem je předpovědět budoucí pracovní výkon. 

Testy osobnosti  

Cílem testů je posoudit osobnost uchazeče tak, aby se dalo předpověď jeho chování 

v určité roli nebo situaci. Tyto testy mají odhalit stránky uchazečovi osobnosti, základní rysy 

jeho povahy. 

Testy schopností 

Tvoří testy potencionálních schopností a testy získaných schopností. Úkolem testů 

potencionálních schopností je předpovídat potencionál uchazeče k dané práci či určitým 

úkolům (např. administrativní, mechanické nebo numerické schopnosti). Testy získaných 

schopností měří schopnosti uchazeče, které získal dosavadním vzděláním a praxí. 

Reference 

Smyslem referencí je získat konkrétní informace o uchazeči od bývalého 

zaměstnavatele a zkontrolovat údaje uvedené uchazečem. S otázkami na charakter a vhodnost 

uchazeče by měla být organizace opatrná, nejsou spolehlivé a mohou být subjektivní. 
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2.7 Chyby v získávání a výběru zaměstnanců 

Chyby spojené s nevhodným výběrem zaměstnanců způsobují organizaci další náklady. 

Nejen proto, že vedou k přijetí osob, které nemají požadované schopnosti plnit úkoly ale i 

z důvodu, že se špatný výběr promítne ve výkonnosti či motivaci ostatních zaměstnanců. 

Mezi nejčastější chyby patří: 

1. Nepřesné stanovení požadavků na pracovní pozici 

Pokud organizace nemá jasně stanoveny pracovní požadavky a podmínky je malá 

pravděpodobnost, že příjme vhodného zaměstnance. Definování požadavků na 

zaměstnance by nemělo vycházet jen ze stávajícího popisu pracovní pozice. Průběžně 

by se pozice měla analyzovat, aby byla aktuální a to pomocí přímého pozorování a 

rozhovorem se zaměstnancem na dané pozici 

 

2. Nesprávné využívaní rozhovoru 

Rozhovor je nejpoužívanější metodou výběru a s ním je také spjata řada chyb. Velmi 

často není rozhovor předem připraven, jasně strukturován a často je postaven pouze na 

zhodnocení toho, zda by účastnici pohovoru spolu mohli dobře vycházet. 

 

3. Malá pozornost ověření údajů a důvěra v reference 

Údaje obsažené v životopisech uchazečů nemusí být vždy zcela přesné či úplné. 

Ověřování těchto informací je sice časově náročné, je však postupem, který se vyplácí. 

Reference jsou možností ověřit si informace obsažené v životopise či řečené při 

výběrovém rozhovoru, avšak organizace si musí uvědomit omezenou věrohodnost. 

Bývalí zaměstnavatelé a kolegové spíše hodnotí vztahy než dovednosti a schopnosti 

uchazeče. 

 

4. Nerealistické určení pracovního místa 

Spočívá ve vypracování tak dokonale detailní pracovní náplně a popisu práce, kdy 

splnit všechny požadavky je nemožné, takovéto osoby se na trhu práce nevyskytují. 
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5. Působení nátlakových sil 

V řadě případů vlastník nebo vlivný zaměstnanec prosazuje „své lidi“ a nezajímá se o 

jejich skutečné schopnosti. Nebo v jiném případě, kdy má být přijat nový 

zaměstnanec, díky vlivným nadřízeným jsou zohledňováni při výběru do dalších kol i 

nevhodní kandidáti a tak se zvyšují šance přijetí uchazeče z řad stávajících 

zaměstnanců. 

 

6. Mezi další chyby můžeme uvést přílišný důraz u výsledků v testech způsobilosti, 

nedostatečná pozornost příčinám, proč lidé na daném místě selhávají, dlouhý průběh 

přijímacího řízení, během něhož uchazeč ztratí zájem nebo přijme jiné zaměstnání, 

nedodržení podmínek ze strany zaměstnavatele, a další. 

2.8 Metody analýzy 

Pro získání informací k posouzení a analýze procesu získávání a výběru zaměstnanců 

ve společnosti jsem využila metodu rozhovoru se zástupci organizace, a to s Ing. Otmarem 

Lukášem a Ing. Ivem Nevrlým a analýzu interních dokumentů organizace pro získání 

informací o průběhu procesu získávání a výběru zaměstnanců v organizaci UNICON Ostrava 

s.r.o.. Vzhledem ke struktuře a velikosti organizace jsem použila polostrukturovaný rozhovor, 

jehož otázky jsem si předem připravila. Tyto otázky jsou obsaženy v příloze č. 1. Další 

zvolenou metodou je SWOT analýza, která je zaměřena na strategii organizace, na její silné a 

slabé stránky a schopnost úspěšně se vypořádat s hrozbami a využít příležitosti. 
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3. Charakteristika společnosti UNICON Ostrava s.r.o. 

Organizace UNICON Ostrava, s. r. o. vznikla v den zápisu do obchodního rejstříku 

dne 24. června 1993. Sídlo této společnosti se nachází v průmyslové oblasti Ostrava – 

Vítkovice, na ulici Halasova 8/ 810 číslo popisné 703 00. Výpis z obchodního rejstříku tato 

společnost má i k nahlédnutí na svých webových stránkách spolu s jinými dokumenty. Tato 

společnost disponuje velkými zkušenostmi v tomto oboru a to nejen z důvodu 16ti-leté praxe, 

ale i z důvodu neustálého zajímání se o tento obor.  

Předmětem podnikání je: 

 koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej 

 zprostředkování obchodu 

 pronájem strojů a přístrojů 

 montáž, servis, opravy a údržba 

 demolice a zemní práce 

Statutárním orgánem jsou dva jednatelé společnosti a tři společníci, každý z nich 

vlastní obchodní podíl 1/3.  

Sídlem je průmyslová oblast Vítkovice v Ostravě a za dobu svého působení se tato 

společnost stěhovala 2x, ale vždy jen v okruhu Ostravy, a to z důvodu rozšíření společnosti. 

Ostrava je o rozloze 214km
2
 s 306 tisíci obyvateli třetím největším městem České 

Republiky a je také převážně průmyslové statutární město, proto je zde velká konkurence. 

Společnost se orientuje nejen na území České Republiky, ale i na zahraničí, jelikož se jedná o 

průmyslové zboží a cílových zákazníků je omezený počet. Po rozsáhlém kolapsu hutního a 

chemického průmyslu v kombinaci se zavíráním vytěžených dolů (na území se již netěží), je 

dnes kladen důraz na strojírenskou aktivitu.  

Zákazníci společnosti UNICON Ostrava, s.r.o. jsou zejména tyto společnosti: 

Advanced World Transport a.s. Ostrava, EUROVIA a.s., SmVaK Ostrava a.s., METROSTAV 

a.s. Praha, OHL ŽS a.s. Brno, UNIGEO a.s. Ostrava, STRABAG a.s., Zakládání staveb a.s. 

Praha, Hasičský záchr. sbor MSK, Česká televize, studio Ostrava, RWE Transgas a.s., Brno, 

SKANSKA DS, a.s.. Konkurence na Ostravsku je vzhledem k rozvinuté průmyslové oblasti 

velmi vysoká. Proto se společnost snaží operovat na celém území České Republiky.  
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Styk s veřejností je ve společnosti realizován zejména účastí na veletrzích (Hradec 

Králové, Ostrava, Brno), osobními návštěvami a komunikací prostřednictvím prospektů a 

internetových stránek. 

Společnost sponzoruje sportovní akci „zlatá tretra“ ve Vítkovickém stadionu a další 

menší akce, jako jsou každoroční nohejbalové turnaje v rekreačním středisku nazvaném 

„Hadinka“. 

3.1 Organizační schéma 

Organizační struktura je velmi jednoduchá, přehledná a proto zde uvedu pro představu 

pavouka zodpovědnosti společnosti UNICON Ostrava, s. r. o.  

Každý člen této společnosti má přesně určenou svou pravomoc, tzn., přesně ví, jaké 

má povinnosti a za co je zodpovědný.  
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Zdroj: vlastní zpracování 

Ředitel společnosti 

Otmar Lukáš ml. 

 

Ekonomika - účetní 

Dagmar Vágnerová 

Personalistika 

Ivo Nevrlý 

Právník 

Výrobní ředitel 

Otmar Lukáš ml. 

 

Obchodní ředitel 

Ivo Nevrlý 

Revize 

Otmar Lukáš ml. 

Fakturantka 

Šárka Gróffová 

Fakturantka 

Šárka Gróffová 

 

Hycon, Grindex 

Ivo Nevrlý 

Nástavby ( HMF, 

CTS, Zepro) 

Tomáš Němec 

Malá mechanizace 

Otmar Lukáš ml. 

Ostatní 

Půjčovna 

Ivan Glombica 

Lucie Papjorková 

Prodej ND 

Otmar Lukáš ml. 

Ivan Glombica 

Sklad ND 

Otmar Lukáš ml. 

Vedoucí dílny 

Evžen Riess 

Externí servisy 

Mechanici malé mechanizace 

Mechanici nástaveb.velké mech. 
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3.2 Hlavní činnost 

3.2.1 Prodej 

UNICON Ostrava, s.r.o. oficiálně zastupuje řadu značek a poskytuje autorizovaný prodej 

těchto produktů: 

 HMF - jeřáby lehké, střední, středně těžké a těžké řady 

          - jeřáby pro odtahová auta 

          - jeřáby pro recyklaci 

                - jeřáby s velkým dosahem  

 HYCON  - Hydraulické ruční kladiva 

     - Hydraulické agregáty 

     - Kalová čerpadla 

     - Okružní pily 

     - Vrtačky 

     - Ostatní (Hydraulicky zemní vrták, Hydraulické kladivo) 

 HONDA - Elektrocentrály 

    - Čerpadla 

    - Motory 

 

 GRINDEX - Čerpadla na znečištěnou vodu 

        - Čerpadla na hrubý kal  

 

 NTC - Vibrační válce 

         - Vibrační desky jednosměrné a obousměrné 

 

 ATLAS CORPO - Pojízdné kompresory 

     - Generátory 

     - Bourací technika 

 

 CTS SERVIS - Kloubové a teleskopické mechanismy pro nosiče kontejnerů se 

zvedacím výkonem  

 

 ZEPRO  
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 BOMAG - Vibrační desky jednosměrné a obousměrné 

     - Vibrační pěchy 

 

 CEDIMA - Kotouče 

      - Řezače spár 

      - Stolové pily 

 

 HUSQVARNA - Rozbrušovací pily 

   - Řezače spár 

   - Zařízení pro jádrové vrtání 

3.2.2 Servis 

Společnost ve vlastním servisním středisku zajišťuje: 

 záruční i pozáruční servis celého sortimentu prodávaných strojů 

 servis a montáže hydraulických jeřábů a kontejnerových systému na nákladních 

vozidlech 

 opravy stavební mechanizace i mimo sortiment 

 výrobu hydraulických hadic 

3.2.3 Půjčovna 

Společnost disponuje širokým strojovým parkem, poskytuje jednodenní i dlouhodobé 

vypůjčení a samozřejmostí je odborná pomoc zákazníkům při výběru techniky. 

Společnost zapůjčuje zejména: 

 Topidla 

 Ponorné vibrátory do betonu 

 Bourací a vrtací mechanizace 

 Kompresory 

 Vibrační technika 

 Pojízdné elektrické generátory 

 Kalová vodní čerpadla  

 Pojezdové řezačky spár 
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3.3 Struktura zaměstnanců 

Organizace UNICON Ostrava s.r.o. má v současné době devět stálých zaměstnanců, tři 

zaměstnance na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a smlouvu o dílo a pět 

osob na základě živnostenského listu.  Dále se budu zabývat pouze stálými zaměstnanci, ty si 

organizace sama vybírá a zaměstnanci u organizace pracují dlouhodobě, proto by měla 

organizace klást důraz na celý proces získávání a výběru. 

 

Graf 3.1 Věková struktura zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 3.1 lze vyčíst, že největší zastoupení zaměstnanců je ve věku 41 - 50 let, organizace 

sama přiznává, že získat absolventa je obtížné, jelikož je velmi málo studentů na středních 

odborných školách a také většina absolventů má jinou představu o práci a nechtějí manuálně 

pracovat. Ve věkové kategorii 51 - 60 let jsou dva zaměstnanci, jeden z nich má za necelé 3 

roky nárok jít do důchodu a organizace bude muset za tohoto zaměstnance najít náhradu. 
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Graf 3.2 Vzdělanost zaměstnanců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 3.2 poukazuje na vzdělanost zaměstnanců, nejvíce zaměstnanců je buď vyučeno, nebo 

mají středoškolské vzdělání, což odpovídá požadavkům na vzdělání v organizaci. Vyšší 

funkce vyžadují vyšší vzdělání, proto ředitel organizace a obchodní ředitel disponují 

vysokoškolským titulem. 

 

Graf 3.3 Struktura zaměstnanců z hlediska pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tohoto grafu lze vyčíst jednoznačnou převahu mužů nad ženami. Tento výsledek se dal 

očekávat, neboť v organizaci převažuje práce, která je ryze mužská. Ženy vykonávají v 

organizaci hlavně kancelářské práce. 
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4. Analýza současného stavu, vyhodnocení získaných výsledků 

Získávání a výběr zaměstnanců má v organizaci v převážné míře na starost obchodní 

ředitel, pan Ivo Nevrlý, který shromažďuje veškeré informace o stávajících zaměstnancích, 

obsazených a volných pracovních místech a o zájemcích o zaměstnání. Na základě 

provedeného rozhovoru, jsem zjistila, že tato organizace je stabilní a do budoucna chce udržet 

standart služeb, které poskytuje a rozšířit spolupráci s ostatními firmami v jiných městech. Ve 

své bakalářské práci jsem se zabývala pracovními pozicemi: vedoucí dílny a mechanici. Na 

pracovní pozici mechaniků se nejčastěji objevují odchody zaměstnanců a pozice vedoucího 

dílny jsem vybrala z důvodu, že v horizontu tří let bude vyměněn stávající zaměstnanec, tento 

zaměstnanec bude mít nárok na odchod do penze. 

4.1 Analýza získávání zaměstnanců 

Identifikace potřeby získávání zaměstnanců 

Společnost nemá předem připravený plán lidských zdrojů, potřeba získat zaměstnance 

spočívá v momentální potřebě, to znamená blížící se odchody do důchodu i nečekané události, 

jako hrubé porušení pravidel nebo výpověď ze strany zaměstnance. Společnost je chráněna 

zákonem stanovenou 2 měsíční výpovědní lhůtou, kterou využívá především k zahájení 

procesu získávání a výběru nových zaměstnanců, aby bylo pracovní místo včas obsazeno 

novým pracovníkem. 

Popis a specifikace pracovního místa 

Potřebná charakteristika jednotlivých profesí s náplní práce je obsažena v 

organizačním řádu společnosti. Popis a specifikace pozice mechanika je vytvořena ve 

spolupráci s vedoucím dílny.  

Osoba na pracovní pozici mechanik:  

 má hmotnou odpovědnost za jemu svěřené nástroje a nářadí, 

 odpovídá za provádění servisních prací tak, aby zakázka byla splněna ve sjednané kvalitě a 

v termínu, 

 odpovídá za dodržování BOZP a PO, 

 dodržuje pracovní dobu a eviduje prováděné práce v montážních listech i v evidenčním 

sešitu pro zpracování mezd, 
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 odpovídá za díly a materiál jemu předané, 

 má hmotnou zodpovědnost za jemu svěřené nástroje a nářadí, 

 provádí úklid pracoviště, společných prostor, parkovacích a odstavných ploch, 

 provádí drobné úpravy a údržbu vozového parku dle potřeby a požadavků vedoucího dílny, 

 provádí manipulaci s nebezpečnými odpady a s jejich ukládáním. 

Požadavky na pozici mechanik:  

 SOU nebo středoškolské vzdělání technického zaměření, 

 praxe v oboru, 

 řidičský průkaz minimálně skupiny B. 

Osoba na pracovní pozici vedoucí dílny:  

 řídí, kontroluje a zodpovídá za kvalitu provádění servisních prací a za organizaci práce na 

servisní dílně, 

 má hmotnou zodpovědnost za vybavení dílny a za sklad nářadí a zařízení dílny, 

 zajišťuje údržbu strojů a mechanizace, 

 odpovídá za organizaci práce svých podřízených zaměstnanců tak, aby zakázka byla 

splněna ve sjednané kvalitě a termínu, 

 odpovídá za dodržování BOZP a PO, 

 při nástupu nových zaměstnanců je povinen tyto zaměstnance zaškolit a zaučit o obsluze 

jednotlivých strojů, na kterých bude zaměstnanec vykonávat práci a provést o tom zápis, 

 dohlíží na dodržování a využívání pracovní doby a podává podklady pro zpracování 

mezd podřízených pracovníků hlavní účetní, 

 odpovídá za díly a materiál vydaný ze skladu do výroby, 

 dohlíží na šetrné zacházení se stroji a nástroji, 

 zodpovídá za zacházení s nebezpečnými odpady a s jejich uložením, 

 každé tři měsíce předloží zkontrolovaný a potvrzený soupis nářadí, provádí inventuru 

nářadí. 
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Požadavky na pozici vedoucí dílny:  

 SOU nebo středoškolské vzdělání technického zaměření, 

 praxe v oboru, 

 řidičský průkaz minimálně skupiny B a C. 

U obou pozic jsou také požadovány svářečské průkazy. Pozice jsou si potřebnou kvalifikací 

velmi podobné, u pozice vedoucí dílny je však navíc požadavek praxe ve vedení lidí. 

Zvážení alternativ k obsazení volného pracovního místa 

Pokud nastane situace, kdy dojde k uvolnění volného místa na pozici mechanika, je na 

organizaci, zda je možné přesunout část povinností plynoucí z pracovní pozice na ostatní 

mechaniky, u této alternativy také záleží na objemu zakázek a na typu pracovních činností, 

každý mechanik je specializován na jiné činnosti, může nastat situace, kdy daní mechanici 

nebudou mít potřebnou kvalifikaci a organizace musí hledat nového zaměstnance. U pozice 

vedoucí dílny není možnost práci rozdělit mezi jiná pracovní místa, pokud se uvolní místo u 

této pozice, organizace musí hledat nového zaměstnance na plný úvazek. 

Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa  

V odvětví, ve kterém firma působí a také vzhledem k nabídce zaměstnanců na trhu  

práce je nezbytné vyžadovat specifické dokumenty a doklady, které musí mít uchazeč  

k dispozici, jedná se zejména o svářečské průkazy a řidičský průkaz. Tímto se z uchazečů 

vyčlení nekompetentní osoby pro danou pracovní pozici. 

  

Zjištění potencionálních zdrojů uchazečů 

Při získávání a výběru nového zaměstnance organizace používá obě metody získávání 

zaměstnanců. U pozice mechanik využívá pouze vnější zdroje, u vedoucího dílny prvně 

využívá vnitřní zdroj z řad mechaniků, a pokud žádný z mechaniků není kompetentní či se na 

danou pozici z jiného důvodu nehodí, bere v úvahu získávat zaměstnance z vnějších zdrojů. 

 

Volba metod získávání pracovníků 

Existuje mnoho metod, jak potencionální zaměstnance získat, organizace UNICON 

Ostrava s.r.o. využívá tyto metody: 
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Inzerce  

Je standardní a nejpoužívanější metoda získávání. Organizace využívá inzerce v novinách 

a odborných časopisech a to převážně lokálně. Při inzerování organizace inzeruje sama a 

nevyužívá žádné profesionální agentury. V inzerátech je uváděno především následující: 

 název a adresa organizace, 

 název, popis pracovního místa a místo jeho výkonu, 

 požadovaná kvalifikace a praxe, 

 kontakt (jméno, telefon a emailová adresa) 

Nevýhodou inzerátu v tisku je především omezený popis pracovní pozice a požadavky na 

uchazeče. Služeb televize a rádia není využíváno jednak z hlediska nákladovosti a také 

regionálního působení organizace. 

E- recruitment 

V poslední době se inzerování na internetu rozšířilo a mnohé organizace ji využívají. 

UNICON Ostrava s.r.o. není výjimkou a k inzerování využívá zejména pracovní portály jako 

www.prace.cz a www.jobs.cz, pomocí nichž inzeruje své nabídky. Na svých vlastních 

internetových stránkách organizace nemá žádné informace o volných pracovních pozicích. 

Externí služby 

V minulosti organizace měla zájem využívat služeb personálních agentur, ale setkali 

se skutečností, že personální agentura nebyla schopná jimi požadovaného zaměstnance najít, 

z důvodu orientace personálních agentur spíše na administrativní pozice než pozice 

technického zaměření, agentury nebyly schopné nalézt tak kvalifikovaného uchazeče. 

Druhým důvodem v rozhodnutí nevyužívat personální agentury byla nákladovost a to, že 

agentura požadovala jeden měsíční plat, pokud organizace zaměstná jimi vybraného 

uchazeče. 

Vzdělávací instituce 

 Organizace měla zájem získat absolventy ze středního odborného učiliště 

autoopravárenské, s.r.o. a střední průmyslové školy v Ostravě - Vítkovicích, ale v mnoha 

případech absolventů, získaná kvalifikace a vzdělání neodpovídaly jejich skutečným 
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dovednostem. Také jejich představa o budoucí práci po absolvování školy byla jiná, než jim 

organizace nabízela, tzn., nechtěli pracovat manuálně, ale hned nastoupit na vyšší pozice. 

 Úřad práce 

Tato metoda je zcela bezplatná a proto pro organizaci výhodná. V případě volného 

místa je na příslušný úřad práce nahlášena pozice s popisem práce a požadavky na uchazeče. 

Pracovník nebo pracovnice úřadu práce zpracují požadavky, které firma požaduje a tuto 

zpracovanou nabídku zveřejní na trhu práce a portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Úřady práce disponují obsáhlou databází registrovaných uchazečů, což zvyšuje 

pravděpodobnost výběru vhodných kandidátů. 

Uchazeči se nabízejí sami 

Častou metodou získávání zaměstnanců je využívání přímé nabídky uchazečů. 

Uchazeči přicházejí buď samostatně do organizace, nebo kontaktují obchodního ředitele a to 

písemně - emailem nebo telefonicky. Při osobním setkání nebo telefonním hovoru je vyplněn 

dotazník v listinné podobě vytvořený organizací a založen, při emailovém kontaktování je 

životopis či uvedené informace uchazeče uloženy elektronicky v počítači. 

Doporučení současného zaměstnance 

Doporučení je metoda, kdy stávající zaměstnanec doporučí osobu na volné pracovní 

místo, může se jednat buď o rodinného příslušníka, nebo osobu, kterou zaměstnanec zná. 

Výhodou této metody je, že stávající zaměstnanec zná povahu a popis pracovní pozice a ví, 

jakou kvalifikaci musí budoucí zaměstnanec mít. Organizace tuto metodu využívá a doposud 

se jí nestalo, že by jí byla doporučena nevhodná osoba. 

Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazeče o pracovní místo 

Organizace při obsazování volné pracovní pozice přímo neurčuje dokumenty 

požadované od uchazečů. V nabídce zaměstnání je formulována praxe, kvalifikace, vzdělání a 

na tomto základě se očekávají identifikační údaje uchazečů a dokumenty pro jejich ověření. 

Ač organizace nepožaduje po uchazečích strukturovaný životopis, v případech emailového 

kontaktu, uchazeči zasílají životopis a organizace poté musí životopis projít, aby zjistila, zda 

má uchazeč požadovanou kvalifikaci. Organizace má vytvořený vlastní dotazník, který určuje 
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všechny znalosti a ten je vyplňován ve chvíli kdy uchazeč sám navštíví organizaci nebo ji 

kontaktuje telefonem, dotazník je obsažen v příloze č. 2. Po předvýběru organizace u 

výběrového pohovoru požaduje dokumenty dokládající požadovanou kvalifikaci, tzn. řidičský 

průkaz, občanský průkaz, výuční list nebo maturitní vysvědčení a svářečský průkaz. 

Formulace nabídky zaměstnání 

Dle popisu a specifikace pracovního místa organizace formuluje nabídku zaměstnání. 

Ta zpravidla obsahuje: 

 název a adresa organizace, 

 název, popis pracovního místa a místo jeho výkonu, 

 požadovaná kvalifikace a praxe, 

 kontakt (jméno, telefon a emailová adresa) 

Zveřejnění nabídky zaměstnání 

Dnem uveřejnění nabídky začíná období, během něhož se mohou uchazeči o 

nabízenou pozici ucházet, toto období trvá přibližně 14 dní až 1,5 měsíce. Organizace inzeruje 

nabídku v tisku, pracovních portálech a pomocí úřadu práce. 

Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů, komunikace s nimi 

Zaslané životopisy, vyplněné dotazníky a poskytnuté informace organizace 

zpracovává a uchovává v tištěné a elektronické podobě pro předvýběr. V případě neúplných 

informací je uchazeč kontaktován a informace je posléze doplněna. 

Předvýběr uchazečů na základě dokumentů a informací 

 Na základě zaslaných dokumentů a informací jsou vybrání uchazeči, kteří splňují 

všechny uvedené požadavky na vzdělání, kvalifikaci a praxi, tito uchazeči jsou pak pozváni 

k výběrovému pohovoru. Uchazeči, kteří na danou pozici nejsou dostatečně kvalifikovaní, 

organizace informuje o rozhodnutí. 

Sestavení seznamu uchazečů vybraných k pohovorům 

Výsledný seznam uchazečů, kteří jsou dostatečně způsobilí vykonávat nabízenou 

práci, se předává řediteli společnosti, který se také účastní výběrového pohovoru 
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4.2 Analýza výběru zaměstnanců 

Výběr zaměstnanců je posledním krokem při získávání zaměstnanců. Obchodní ředitel 

má za úkol ze všech zájemců o pracovní místo vybrat takového uchazeče, který nejlépe 

vyhovuje požadavkům na volné pracovní místo a to i v porovnání s ostatními uchazeči. Tento 

uchazeč by měl také přispívat ke zlepšení pracovního a sociálního prostředí v organizaci. 

 Po získání všech potřebných informacích od uchazečů obchodní ředitel na základě 

požadavků na pracovní pozici provede předvýběr. Neúspěšné uchazeče kontaktuje 

s vyrozuměním, uchazeči, kteří úspěšně prošli předvýběrem, jsou jednotlivě pozvání 

k výběrovému pohovoru. Tohoto pohovoru se účastní obchodní ředitel a ve většině případů i 

ředitel společnosti. 

Metody výběru 

Organizace využívá panelový pohovor prováděný v kanceláři organizace, kterého se 

účastní obchodní ředitel a ředitel společnosti. Uchazeči jsou k pohovoru zváni jednotlivě. Při 

pohovoru je uchazeč detailněji seznámen s popisem a povahou práce, má prostor na případné 

dotazy a jsou mu položeny otázky na základě informací, které uchazeč organizaci poskytl. Při 

pohovoru organizace požaduje dokumenty dokládající dosaženou kvalifikaci a vzdělání, jako 

je řidičský průkaz, svářečský průkaz a výuční list nebo maturitní vysvědčení. Uchazeči jsou 

položeny i otázky ohledně jeho očekávání od organizace, proč se o pracovní pozici uchází, 

jaká je jeho představa o kariérním růstu apod. Po absolvovaném pohovoru je uchazeči 

ukázáno prostředí pracovního místa a je obeznámen, kdy dostane vyrozumění, zda je přijat či 

nikoliv. 

 Na základě všech výběrových pohovorů, obchodní ředitel a ředitel organizace vyberou 

nejvhodnějšího uchazeče, tohoto uchazeče do tří dnů telefonicky kontaktují. Uchazeči, kteří 

vybrání nebyli, jsou telefonicky nebo prostřednictvím emailu o této skutečnosti informování, 

taktéž do tří dnů. 

Nový zaměstnanec před podpisem pracovní smlouvy a nástupu do práce je na 3 – 5 

pracovních dnů začleněn mezi stávající zaměstnance do pracovní pozice, pro kterou byl 

vybrán. Takto si organizace potvrdí, že budoucí zaměstnanec má potřebné dovednosti. Poté je 

podepsána pracovní smlouva. 
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4.3 SWOT analýza 

SWOT analýzu tvoří analýza silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek 

podniku a analýza příležitostí (Opportunities) a ohrožení (Threats) pro organizaci. Silné 

stránky jsou takové vlastnosti nebo skutečnosti, které představují pro organizaci konkurenční 

výhodu, přednost nebo vysoký výkon. Na druhé straně slabé stránky jsou záporné vlastnosti, 

které mohou způsobit ohrožení organizace, pokud se konkurenční firma na tuto stránku 

zaměří. Příležitosti organizace znamenají množinu přitažlivých oblastí, ve kterých organizace 

pomocí marketingových činností získává nebo může získat konkurenční výhodu. Ohrožení 

organizace je taková výzva, která vznikla na základě nepříznivého vývoje nebo nesprávného 

řízení, která může vést k narušení firmy. Při zpracování této analýzy jsem vycházela z 

rozhovoru s ředitelem a s vlastního pohledu na celou organizaci. 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

 

 znalost oboru 

 kvalita služeb 

 nízká fluktuace  

 příjemné pracovní prostředí 

 dobrá dopravní infrastruktura 

 kombinace metod získávání 

 

 velikost podniku  

 organizace nemá plán pro proces 

získávání a výběru zaměstnanců 

s jednoznačně vymezenými postupy  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příležitosti (Opportunities) Ohrožení (Threats) 

- rozšíření organizace  

- rozšíření spolupráce s firmami po ČR 

- zlepšení situace na trhu 

- zlepšení úrovně vzdělání a dovedností 

absolventů SOU a SPŠ 

- nízká kvalifikace 

- nízké vzdělání 

- hospodářská krize 

- odchod kvalitních zaměstnanců 

- nové konkurenční firmy 
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Mezi silnou stránku organizace patří její tradice, organizace vznikla v roce 1993 a je na 

trhu stabilní. Stabilnost je dána velkou znalostí oboru a také poskytováním kvalitních služeb. 

Organizace má jasně vytyčený cíl – poskytovat standart svých služeb a rozšířit spolupráci do 

okolních měst, což je pro fungování organizace velmi důležité. Ke kvalitě služeb bezesporu 

přispívají i zaměstnanci organizace, kteří mají potřebné vzdělání a kvalifikaci. UNICON 

Ostrava s.r.o. je malá organizace a proto zaměstnancům nabízí příjemné pracovní prostředí a 

ředitel organizace je s nimi v každodenním kontaktu, i toto může být důvodem, že organizace 

má nízkou fluktuaci.  Pro budoucí i stávající zaměstnance je přínosem dobrá dopravní 

infrastruktura, v blízkosti sídla organizace je tramvajová i autobusová zastávka a pro 

zaměstnance jezdící do práce autem, je v sídle organizace parkoviště. 

Do slabých stránek spadá velikost podniku, i když je organizace stabilní, jakákoliv 

nečekaná událost může malou organizaci ohrozit. Ať už se jedná o finance nebo náhlý úbytek 

zaměstnanců. V případě náhlého úbytku zaměstnanců organizace nemá plán pro proces 

získávání a výběru zaměstnanců s vymezenými postupy a proto může být tento proces pro 

organizaci nákladný časově i finančně. 

Příležitosti musí organizace brát v delším časovém horizontu. Organizace má v části 

svého cíle vytyčené rozšíření spolupráce s jinými městy v České republice, případná 

spolupráce by mohla znamenat i rozšíření celé organizace a tímto i zvýšení počtu 

zaměstnanců. Další příležitostí by mohlo být zlepšení situace na trhu v oboru organizace a 

zvětšení objemu zakázek pro organizaci. V případě kdy by došlo ke zlepšení úrovně 

absolventů SOU a SPŠ v dosaženém vzdělání a dovednostech, měla by organizace příležitost 

získat kvalifikované zaměstnance z řad absolventů. 

 Ubývá mladých lidí, kteří chtějí manuálně pracovat, což může organizaci ohrozit. 

Práce v organizaci má specifické požadavky, hlavně v oblasti kvalifikace, a pokud by 

populace v Ostravě měla své vzdělání na úrovni základního nebo by studovala mimo obor 

organizace, nebude mít žádné potencionální uchazeče, žádný z uchazečů nebude mít potřebné 

vzdělání nebo kvalifikaci. Další hrozbou pro organizaci může být hospodářská krize a s ní 

snížený objem zakázek a problém s vyplácením mezd. V důsledku toho mohou odcházet 

kvalitní zaměstnanci. 
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5. Návrhy a doporučení 

UNICON Ostrava s.r.o. nemá stanovený plán pro proces výběru a získávání 

zaměstnanců. Ač stávající proces, který organizace uplatňuje, není špatný, dle mého názoru a 

na základě získaných informací a provedených analýz, by tento proces potřeboval v některých 

krocích vylepšit, zefektivnit a vypracovat přesnější postup. Organizaci bych doporučila 

následující návrhy pro zkvalitnění procesu získávání a výběru zaměstnanců.  

Organizace využívá řadu metod získávání zaměstnanců. Mezi tyto metody patří inzerce 

v novinách, inzerce na internetových pracovních portálech a spolupráce s úřadem práce. Dle 

mého názoru jsou tyto metody vhodné a nabídka zaměstnání osloví většinu uchazečů. 

Organizace ale nenabízí volné pracovní pozice na vlastních webových stránkách. Doporučila 

bych na webové stránky zařazení sekce „Pracovní příležitosti“ nebo „Kariéra“. U každé volné 

pozice by pak byl popis pracovní pozice a požadavky na uchazeče s možností vložení 

životopisu uchazeče a vyplnění elektronické podoby dotazníku. Ve chvíli, kdy organizace 

uchazeče nehledá, bych doporučila napsání poznámky „Aktuálně nenabízíme volnou pracovní 

pozici“ s možností nahrát uchazečům životopis, navolit o jakou pozici má zájem a s možností 

vyplnit elektronickou podobu dotazníku. Po odeslání dokumentů by se objevila poznámka 

„Děkujeme za zájem pracovat u UNICON Ostrava s.r.o., v případě volné pracovní pozice 

budete registrován jako uchazeč o pracovní pozici a kontaktován.“. V obou případech je 

nezbytnou součástí i odsouhlasení zpracování osobních údajů podle příslušného zákona. 

Ve všech metodách, které se v organizaci používají, chybí přesná specifikace dokumentů, 

které organizace od uchazečů požaduje. V nabídce zaměstnání je formulovaná praxe, vzdělání 

a kvalifikace a na tomto základě organizace očekává informace a dokumenty pro jejich 

ověření. V důsledku je na uchazeči, jaké dokumenty organizaci zašle. Proto bych organizaci 

doporučila, aby od uchazečů požadovala životopis a vyplněný dotazník vytvořený organizací. 

Ze životopisu se organizace dozví identifikační údaje uchazeče, jeho bydliště, vzdělání, 

kvalifikaci a praxi a dále také možné kurzy a informace netýkající se přímo pracovní pozice, 

jako jsou dovednosti a schopnosti uchazeče. Dotazník je určený pro větší přehlednost a jsou 

v něm pouze informace týkající se pracovní pozice. Kombinací těchto dvou dokumentů si 

organizace může ověřit správnost informací.  

Organizaci se často uchazeči nabízejí sami, přicházejí do organizace osobně nebo 

kontaktují obchodního ředitele a to písemně - emailem nebo telefonicky. Při osobním setkání 
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nebo telefonním hovoru je vyplněn dotazník v listinné podobě vytvořený organizací a 

založen, při emailovém kontaktování je životopis či uvedené informace uchazeče uloženy 

elektronicky v počítači. Dle mého názoru je tento způsob nepřehledný, část informací o 

uchazečích jsou v elektronické podobě a druhá část uchazečů a jejich informace v listinné 

podobě. Organizaci bych doporučila, aby dokumenty (životopis a dotazník) od všech 

uchazečů ukládala buď elektronicky do speciální složky „Uchazeči“, nebo aby si dokumenty 

vytiskla a vyčlenila si pořadač pro uchazeče, v pořadači by měl každý uchazeč svou složku, 

kde by byly uschovány jeho dokumenty. Organizace může také využít obou typů uchovávání 

dokumentů, pro případ, že by v elektronické podobě byl dokument smazán nebo se v listinné 

podobě poničil nebo ztratil.  

Jelikož organizace nemá jasně stanovený plán procesu získávání a výběru, doporučila 

bych organizaci, aby se držela následujících kroků, které jsou také obsaženy v příloze č.3: 

1. Popis a specifikace pracovní pozice - pokud se v organizaci uvolní pracovní místo, 

obchodní ředitel musí zjistit aktuálnost pracovního místa s nadřízeným dané pozice. 

Pokud popis a specifikace aktuální není, obchodní ředitel s nadřízeným pozice 

provede aktualizaci. 

2. Tvorba nabídky - na základě popisu a specifikace pracovního místa obchodní ředitel 

vytvoří nabídku zaměstnání. Nabídka musí obsahovat popis pracovního místa, 

požadavky na uchazeče, tzn. vzdělání, kvalifikace a praxe a také jaké dokumenty 

organizace požaduje, tzn. zaslání životopisu a vyplnění elektronické podoby 

dotazníku. Nabídka by měla obsahovat i popis toho, co organizace nabízí. 

3. Inzerce - vytvořenou nabídku organizace inzeruje prostřednictvím svých webových 

stránek, inzerce v novinách, na pracovním portále www.prace.cz a také ve spolupráci 

s úřadem práce. Doba inzerování by měla být přibližně 14 dní, dle potřeby je možno ji 

zkrátit. 

4. Sběr dokumentů - přijaté životopisy uchazečů a vyplněné dotazníky organizace 

uchovává v elektronické podobě ve speciální složce nebo vytiskne a v listinné podobě 

uloží v pořadači do složek uchazečů. 

5. Předvýběr -  dle informací a dokumentů o uchazečích obchodní ředitel provede 

předvýběr na základě dosaženého vzdělání, kvalifikace a praxe. Neúspěšné kandidáty 

písemně, pomocí emailu kontaktuje o rozhodnutí. Úspěšné kandidáty kontaktuje 

telefonicky, s uchazečem si domluví termín na výběrový pohovor a také mu sdělí 
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informaci, že k výběrovému pohovoru má přinést všechny dokumenty dokládající jeho 

vzdělání a kvalifikaci (řidičský průkaz, svářečský průkaz, výuční list nebo maturitní 

vysvědčení) 

6. Výběrový pohovor - na výběrovém pohovoru si obchodní ředitel a ředitel společnosti 

ověří správnost údajů poskytnutých uchazečem, přiblíží práci na pracovní pozici a 

ukážou pracovní místo danému uchazeči, také nechají prostor pro případné dotazy 

uchazeče. Uchazeči je sdělena informace, že výsledek výběrového řízení mu bude 

sdělen do třech pracovních dnů. 

7. Pokud je nalezen nejvhodnější uchazeč, před podepsáním smlouvy je na 3-5 

pracovních dnů zapracován do pracovního kolektivu a poté je podepsána pracovní 

smlouva. Uchazeči, kteří nebyli přijati, jsou písemně prostřednictvím emailu 

kontaktování o rozhodnutí.  

8. Pokud není nalezen vhodný uchazeč, musí obchodní ředitel zkontrolovat vytvořenou 

nabídku zaměstnání, zkontrolovat požadavky na uchazeče a popis co organizace nabízí 

a vytvořit nabídku novou. Poté je tato nabídku znovu inzerována. 

Také bych doporučila, aby si obchodní ředitel veškeré záznamy o procesu získávání a 

výběru zaměstnanců uchovával. Na základě záznamů může vypracovávat statistiky úspěšnosti 

tohoto procesu a také zjišťovat, kde konkrétně chybuje a tyto chyby při dalším získávání a 

výběru zaměstnanců eliminovat.  
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6. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na proces získávání a výběru zaměstnanců.  

Cílem práce bylo zhodnotit současný proces získávání a výběru zaměstnanců v organizaci 

UNICON Ostrava s.r.o. a v souvislosti se zjištěným stavem podat návrhy a doporučení ke 

zkvalitnění tohoto procesu. K naplnění cíle mi pomohl výzkum v podobě rozhovoru se 

zástupci organizace a SWOT analýza, při kterém jsem zjistila možné nedostatky v procesu 

získávání a výběru zaměstnanců. 

V první části své práce jsem se věnovala teoretickým hlediskům procesu získávání a 

výběru zaměstnanců. Získané poznatky mi pak umožnily porovnat teorii s reálným procesem 

získávání a výběru zaměstnanců v organizaci. 

Ve druhé části jsem představila organizaci UNICON Ostrava s.r.o., její vznik, strukturu 

zaměstnanců, hlavní činnosti a organizační schéma. 

Třetí část byla věnovaná analýze současného stavu procesu získávání a výběru 

zaměstnanců v organizaci UNICON Ostrava s.r.o.. Tato část obsahuje jednotlivé kroky 

procesu, metody a postupy, které organizace při získávání a výběru zaměstnanců využívá. 

Poslední část práce tvoří návrhy a doporučení. Jednotlivé návrhy a doporučení se týkaly 

inovace webových stránek, přesné specifikace dokumentů a možností jak uchovávat 

dokumenty od uchazečů. Organizace nemá přesně stanovený postup při procesu získávání a 

výběru, tento postup jsem tedy organizaci navrhla. 
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Seznam zkratek 

apod. - a podobně 

atd. - a tak dále 

BOZP -  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č. - číslo  

km
2 

- kilometr čtvereční 

ml. - mladší 

např. - například 

Obr. -  obrázek 

PO - požární ochrana 

SOU - střední odborné učiliště  

SPŠ -  střední průmyslová škola 

s.r.o. - společnost s ručením omezením 

ŘLZ - řízení lidských zdrojů 

Tab. - tabulka 

tzn. - to znamená  
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Příloha č.1 

Seznam otázek použitých při rozhovoru s obchodním ředitelem 

1. Kolik má Vaše organizace zaměstnanců?  

2. Jaká je věková struktura Vašich zaměstnanců? 

3. Jaká je vzdělanostní struktura Vašich zaměstnanců? 

4. Jaká je struktura Vašich zaměstnanců z hlediska pohlaví? 

5. Jaké pracovní pozice v organizaci existují? 

6. Jakých cílů jako organizace chcete dosáhnout? 

7. Kdo má v organizaci na starost získávání a výběr zaměstnanců? 

8. Jaký je postup organizace při získávání zaměstnanců na volné pracovní místo? 

9. Jaký je postup organizace při výběru zaměstnanců na volné pracovní místo? 

10. Jaké zdroje při získávání zaměstnanců používáte? 

11. Jaké metody získávání zaměstnanců používáte? 

12. Jaké metody výběru zaměstnanců používáte? 

13. Jaké dokumenty od uchazečů vyžadujete? 

14. Jaký požadavek na vzdělání je u jednotlivých pracovních funkcí? 

15. Jaký požadavek na kvalifikaci je u jednotlivých pracovních funkcí? 

16. Jsou na pracovní pozice kladeny fyzické požadavky nebo je potřeba lékařské zprávy o 

zdravotním stavu potencionálního zaměstnance? 

17. Jak probíhá výběrový pohovor, kdo se ho účastní? 

18. Jak hodnotíte dosavadní způsob získávání a výběru? 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 

  

                                     Ne 

 

                                                                                                      

 Ano  

 

  

 

 

 

 

 

 Ne 

 

       Ano 

  

 

 

 

 

 Ne 

  

 

 Ano 

Volné pracovní místo 

Je popis a specifikace 

pracovního místa aktuální? 

Aktualizace 

pracovního místa 

Vytvoření nabídky 

Inzerce 

Sběr dokumentů 

Předvýběr 

Kontaktovat uchazeče o 

nepostoupení k pohovoru 

Kontaktování uchazeče o 

postupu k pohovoru 

Výběrový pohovor 

Pracovní smlouva 

Splňuje uchazeč požadavky na 

postup k výběrovému pohovoru? 

Byl nalezen 

nejvhodnější uchazeč? 
Kontaktování uchazečů, kteří 

nebyli vybráni 


