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Anotace 

Úspěšný výběr zaměstnanců může značně přispět k úspěšnosti celé společnosti. 

V opačném případě může vést ke zvýšeným finančním nákladům a nutnosti výběr 

zopakovat. 

V předložené diplomové práci se zabývám problematikou metod výběru zaměstnanců na 

konkrétní pracovní pozici ve vybrané části oblastních poboček akciové společnosti. 

Teoretická část diplomové práce obsahuje vysvětlení základních metod používaných při 

výběru zaměstnanců.  

Praktická část diplomové práce popisuje využití assessment centra a psychodiagnostiky při 

přijímání nových zaměstnanců za účasti poradenské společnosti. 

Klíčová slova: psychodiagnostika, virtuální assessment centrum, reálné assessment 

centrum, poradenská společnost, výběrové řízení, prescreening 

Summary 

Successful choice of employees can contribute considerably to the success of the whole 

company. In the opposite case, it can lead to the increasing financial expenses and to the 

need to repeat the choice. 

In this thesis, I deal with the problem of methods of the choice of employees for a certain 

position in the chosen part of the branches of Join-Stock Company. 

The theoretical part of this thesis contains the explanation of the basic methods used in the 

selection of new employees. 

The practical part of this thesis describes the usage of the assessment centre and 

psychodiagnostics when recruiting new employees with the participation of personal 

consulting company. 

 

Keywords: psychodiagnostics, virtual assessment centre, real assessment centre, 

consultancy company, prescreening  
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1 Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Metody výběru zaměstnanců ve vybrané 

akciové společnosti. Téma budu zpracovávat pro konkrétní oddělení oblastních poboček 

společnosti. Jde o jedno z nejdůležitějších témat z oblasti moderního řízení lidských 

zdrojů. Úspěšnost společnosti na trhu dnes určují především zaměstnanci společnosti a její 

management. Zaměstnavatelé si čím dál více tuto skutečnost uvědomují a snaží se své 

zaměstnance udržet, dále je vzdělávat a pečovat o ně pomocí různých forem 

zaměstnaneckých programů a výhod.  

Uvedené téma jsem zvolila proto, že se jedná o velmi aktuální problematiku. Dle mého 

názoru je potřeba této oblasti věnovat náležitou pozornost. Navíc tuto problematiku 

považuji za velmi zajímavou a to především díky tomu, že mám možnost účastnit se 

výběru nových pracovníků. 

Diplomová práce se bude skládat celkem z šesti kapitol včetně úvodu a závěru, bude 

rovněž rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část bude uvedena v kapitole 

číslo dvě a tři. Ve druhé kapitole budu blíže charakterizovat vybranou akciovou společnost 

a specifikovat její část, kterou jsem si zvolila pro zpracování analýzy metod výběru 

zaměstnanců. Ve třetí kapitole se zaměřím na proces výběru pracovníků, jeho jednotlivé 

fáze a využívané metody. 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat proces výběru zaměstnanců a zjistit, zda je pro 

společnost přínosem přenést tuto činnost na poradenskou společnost. 

 „Získávání pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci 

přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato pracovní místa, a to 

s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu. Spočívá tedy v rozpoznání a vyhledávání 

vhodných pracovních zdrojů, informování o volných pracovních místech v organizaci, 

nabízení těchto pracovních míst, v jednání s uchazeči, v získávání přiměřených informací o 

uchazečích a v organizačním a administrativním zajištění těchto činností.“
 [1]

 

                                                 
[1]

 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.  

 



Eva Chudybová: Metody výběru zaměstnanců ve vybrané akciové společnosti 

2013 2 

Jedním ze základních cílů práce personalisty je získat do organizace talentované, nadané a 

motivované lidi. 

„Ve stále větší míře jsou nyní některé personální služby, které byly dříve považovány za 

výlučnou záležitost podniku, běžně nakupovány od externích dodavatelů. Personální útvar 

je vhodný k tomu, aby některé své činnosti přenechal externím konzultantům a dalším 

agenturám či firmám, které působí jako poskytovatelé služeb v oblasti, jako je vzdělávání, 

získávání pracovníků, vyhledávání vedoucích pracovníků, bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, péče o pracovníky apod. Personální útvary, které jsou zodpovědné za řadu dalších 

činností, tyto povinnosti externím specializovaným firmám rády předávají.“
 [2]

 

Vzhledem k tomu, že jsem do data odevzdání diplomové práce neobdržela schválení 

možnosti uvádět jméno vybrané akciové společnosti, budu dále v diplomové práci hovořit 

již jen o „společnosti“ či „vybrané společnosti“.  

                                                 
[2]

 Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost, jejíž část oblastní pobočky jsem zvolila pro analýzu metod výběru 

zaměstnanců, působí v České republice jako provozovatel veřejných komunikačních sítí od 

roku 1996. Jde o integrovaného operátora, který vedle mobilních a fixních 

telekomunikačních služeb nabízí satelitní televizi i informační a komunikační technologie. 

K 31. 12. 2012 tato společnost obsluhovala téměř 5,5 milionu mobilních zákazníků, 

přičemž meziročně se počet zákazníků zvýšil o 117000. Hlavní nárůst byl zaznamenán 

především v segmentu tarifních zákazníků
[3]

. Předplacenou kartu využívalo 2,4 milionu 

zákazníků. Počet zákazníků, kteří přestali služeb operátora využívat, se meziročně snížil o 

1,1 %. 

Zákazníci – meziroční porovnání: 

Počet zákazníků v tisících 31. 12. 2011 31. 12. 2012 Změna meziročně 

Počet zákazníků – mobilní služby 

z toho: 
5381 5498 2,2% 

tarifní zákazníci 2872 3072 7,0% 

zákazníci s dobíjecí kartou 2509 2426 -3,3% 

 

Tabulka č. 1: Meziroční porovnání zákazníků 

Zdroj: Tisková zpráva společnosti 

Finanční výsledky (údaje za rok 2012) 

Vybrané společnosti se i přes fakt, že ceny telekomunikačních služeb při rostoucí spotřebě 

reálně klesají, podařilo dosáhnout uspokojivých finančních výsledků. Silný tlak na 

efektivitu činností společně s úspěšnou marketingovou strategií společnosti měla pozitivní 

vliv na vývoj ukazatele EBITDA
[4]

. 

„Celkové tržby za fixní i mobilní služby dosáhly cca 26,3 miliardy Kč, přičemž tržby 

z mobilních služeb činily 23,5 miliardy Kč. Měsíčně zákazníci utratili za mobilní služby 

                                                 
[3]

 Tarifní zákazník je zákazník, který má u vybrané společnosti uzavřenou smlouvu na rodné číslo nebo IČ. 

Zvolený tarif je účtován dle cenového sazebníku. 
[4] 

EBITDA (zkratka z anglického názvu Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) je 

zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací.
 



Eva Chudybová: Metody výběru zaměstnanců ve vybrané akciové společnosti 

2013 4 

v průměru 362 Kč, což je o 4,7 % méně než v roce předcházejícím. Růst využívání dat se 

promítl v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních tržeb, který meziročně stoupl o 

dva procentní body na 27 %.“
[5]

 

Vybraná společnost klade od svého založení důraz na poskytování vynikající péče svým 

zákazníkům a na korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu 

prostředí. 

Společnost bere při svém počínání ohledy na životní prostředí a podporuje trvale udržitelný 

rozvoj. Vzhledem k tomu, že společnost, o které v této práci píši, patří v České republice 

mezi čtyřicet největších firem dle výše tržeb za prodej zboží, výrobků a služeb, 

nevyhnutelně za sebou nechává nějakou stopu. Snaží se však o to, aby dopad jejího 

působení byl co nejmenší, a vede k tomu i své zaměstnance a zákazníky. 

V uplynulém roce společnost spustila pilotní projekt Zelená energie, v jehož rámci 

zkombinovala různé alternativní zdroje energie. Na střechu své centrální budovy umístila 

větrnou i solární elektrárnu, které dodávají proud mobilní síti uvnitř budovy i v jejím okolí. 

Jako záložní zdroj energie neslouží běžný dieselagregát, ale zařízení poháněné kapalným 

vodíkem a metanolem. Toto řešení bylo v České republice použito poprvé. 

Společnost rovněž investuje do modernizace sítě. Nové technologie mají daleko nižší 

energetické nároky, díky tomu méně zatěžují ovzduší CO2.  

Společnost usiluje také o to, aby se co nejvíce nepotřebných mobilních telefonů včetně 

elektronického příslušenství dostalo zpět k recyklaci. Ve svých značkových podejnách 

nabízí možnost zpětného odběru mobilních telefonů. Stala se rovněž partnerem projektu 

„Věnuj mobil“. Tento projekt je zaměřen na předání funkčních přístrojů organizacím, které 

spolupracují s handicapovanými spoluobčany či dětskými domovy, a nefunkčních přístrojů 

k recyklaci. 

Společnost úspěšně prošla certifikací EMS
[6]

, která se zaměřuje na soulad podnikání firem 

s životním prostředím. 

                                                 
[5]

 Zdroj: Tiskové dokumenty společnosti 
[6]

EMS certifikát potvrzuje, že vybraná společnost splňuje veškeré požadavky environmentálního 

managementu v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 14001:2005. 
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Environmentální misí vybrané společnosti je heslo: „Stát se vedoucí telekomunikační 

společností v oblasti ochrany životního prostředí!“
 [7]

 

 

Obrázek č. 1: Společenský přínos společnosti – „Zdravá planeta“ 

Zdroj: Tiskové centrum společnosti 

Společnost je mimo jiné držitelem ocenění: 

 Zaměstnavatel regionu Praha, 

 Zaměstnavatel roku, 

 Firma roku: Rovné příležitosti, 

 Společnost oceňující zdraví, 

 Via Bona (za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví), 

 Nejlepší mobilní operátor ve východní Evropě, atd. 

 

 

Obrázek č. 2: Loga ocenění zaměstnavatel roku 

Zdroj: Firemní intranet 

 

Vybraná společnost je jedním ze členů nadnárodní skupiny. Díky mezinárodnímu zázemí 

mohou vždy zákazníci v zahraničí počítat s dostupností služeb, na něž jsou zvyklí 

z domova, či využít jednotné a velmi výhodné ceny za volání. 

                                                 
[7]

 Zdroj: Tiskové dokumenty společnosti 
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2.1 Základní organizační struktura společnosti 

V průběhu roku 2012 prošla vybraná společnost a s ní i její organizační struktura celou 

řadou změn. Cílem těchto změn bylo zrychlení a zefektivnění informačních toků a 

firemních procesů. Dále pak aktivní hledání zbytečných nákladů či možného plýtvání, 

zefektivnění schvalovacích procesů, sdílení a transparentní nastavování cílů, lepší 

informovanost o výsledcích jednotlivce, oddělení či celé společnosti, zrychlení uvádění 

nových produktů, ale i zavírání starších ekonomicky nevýhodných produktů apod. 

 

Základní organizační struktura společnosti 

 

 

Obrázek č. 3: Základní organizační struktura společnosti 

Zdroj: Firemní intranet 

 

Metody výběru zaměstnanců jsem zpracovala ve vybrané části oblastních poboček 

společnosti. Konkrétně jde o Úsek segmentu rezidentních zákazníků - Útvar provozu a 

služeb zákazníkům - Oddělení provozu a služeb zákazníkům – Consumer, které sídlí ve 

dvou oblastních pobočkách. Umístění tohoto oddělení v organizační struktuře vybrané 

společnosti je zobrazeno na obrázcích č. 4 a 5. 
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Úsek segmentu rezidentních zákazníků 

 

 

Obrázek č. 4: Organizační struktura úseku segmentu rezidentních zákazníků 

Zdroj: Firemní intranet 

 

Útvar provozu a služeb zákazníkům 

 

 

Obrázek č. 5: Organizační struktura útvaru provozu a služeb zákazníkům 

Zdroj: Firemní intranet 

Útvar provozu a služeb zákazníkům 

Oddělení řízení a koordinace provozu 

Oddělení provozu a služeb zákazníkům 

Oddělení podpory nehlasových služeb 

Consumer 

Top Consumer 

Business 

Úsek segmentu rezidentních zákazníků 

Útvar řízení kategorie a produktů 

Útvar marketingové komunikace 

Útvar marketingových služeb 

Útvar marketingu pro rezidentní segment 

Útvar rezidentního prodeje 

Útvar provozu a služeb zákazníkům 

Útvar inovací a změn služeb zákazníkům 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Výběr pracovníků  

Při výběru pracovníků je nutné brát v úvahu uchazeče jak po stránce odborné, tak i po 

stránce osobnostní. Posuzuje se způsobilost uchazeče vykonávat práci na obsazovaném 

pracovním místě. Důležitou součástí výběru je specifikace kritérií pro předvídání 

budoucího pracovního výkonu uchazeče a nalezení správných metod, které by prokázaly, 

zda je uchazeč vhodným pro danou pozici.  

Protože je výběr pracovníků nejdůležitější fází formování pracovní síly v organizaci, je 

potřeba věnovat organizační stránce výběru pracovníků a vhodnému jednání s uchazeči 

zvýšenou pozornost.  

Kritéria pracovního výkonu: 

 popis práce, 

 požadované pracovní výsledky (např. množství, kvalita, efektivita), 

 požadované pracovní chování (např. dodržování pracovní doby, absence), 

 stanovení faktorů, které u uchazeče použijeme k předvídání úspěšného pracovního 

výkonu (např. údaje z dotazníků, reference z předchozího zaměstnání). 

Požadavky obsazovaného pracovního místa na odbornou způsobilost pracovníka: 

 požadovaný stupeň vzdělání, 

 požadovaná praxe v oboru, 

 případné další specializace. 

Stanovení osobnostních rysů pracovníka: 

 chování jedince a jeho působení na druhé, 

 ochota spolupracovat, spolehlivost, tolerance k jiným apod. 

„Důležité je mít odpověď na tři základní otázky: 

 Může uchazeč vykonávat příslušnou práci? 

 Chce uchazeč vykonávat příslušnou práci? 

 Zapadne uchazeč do pracovní skupiny/týmu a organizace? 

Zejména první dvě otázky musí být zodpovězeny kladně, jinak je uchazeč 

nepřijatelný.“
 [8] 

                                                 
[8]

 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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Kvalitní informace o uchazečích jsou při výběru pracovníků klíčové. Proto je při volbě 

požadovaných dokumentů nutné zvážit, které informace budeme od uchazečů požadovat a 

jakou formou je získáme. V případě využití dotazníku je zapotřebí otázky formulovat tak, 

abychom po jejich zpracování dostali co nejkvalitnější odpovědi. 

Při výběru z vnitřních zdrojů je o uchazeči o pracovní místo k dispozici dostatek informací, 

které je možné ověřit u stávajícího vedoucího. Díky spolehlivějším informacím a 

objektivním výsledkům pracovního výkonu je rozhodnutí, zda pracovníka přijmout či 

nikoliv, snadnější. 

Problém kvality informací o uchazečích je znatelnější v případě přijímání pracovníků 

z vnějších zdrojů. Zde je nutné ověřovat si získané informace z dotazníků při samotném 

pohovoru, případně požadovat doložení dalších dokumentů. Dále je možné ověřit si 

znalosti a dovednosti pomocí testů v průběhu pohovoru. 

 

3.2 Fáze výběru pracovníků  

Samotný proces získávání a výběru pracovníků se skládá z dvou fází: 

 „předběžná fáze, 

 vyhodnocovací fáze“ [9]
. 

 

Předběžná fáze 

Pokud v organizaci vznikne potřeba obsadit pracovní místo, začíná tzv. předběžná fáze 

výběru pracovníků. V průběhu této fáze je potřeba: 

 detailně popsat pracovní místo a základní podmínky, 

 specifikovat pracovní místo (požadovaná kvalifikace, znalosti a dovednosti, 

osobnostní vlastnosti), 

 konkrétní specifikace vhodnosti uchazeče - vzdělání, kvalifikace, specializace, 

délka praxe, schopnosti a osobnostní vlastnosti. 

 

Vyhodnocovací fáze 

Vyhodnocovací fáze následuje s určitým časovým odstupem po předběžné fázi, kdy došlo 

k shromáždění dostatečného množství vhodných uchazečů o pracovní místo. 

                                                 
[9]

 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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Obvyklé kroky vyhodnocovací fáze: 

 zkoumání životopisu, požadovaných dotazníků a jiných dokumentů, které uchazeč 

předložil, 

 předběžný pohovor (zpravidla telefonický kontakt), 

 předvýběrový pohovor, 

 testování uchazečů pomocí assessment center, 

 výběrový pohovor, 

 rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče, 

 informování uchazečů o rozhodnutí. 

3.3 Metody výběru pracovníků  

Mezi nejpoužívanější metody výběru pracovníků patří: 

 dotazník, 

 životopis a jeho zkoumání, 

 „metody skupinové administrace: 

o testování odborných způsobilostí: 

- odborné testy, 

- praktická zkouška, 

o zjišťování business kompetencí 

- případová studie, 

- business esej, 

o psychodiagnostické metody: 

- pozorování, 

- psychologické testy“
 [10]

, 

 assessment centrum, 

 výběrový rozhovor. 

3.3.1 Dotazník  

V současné době se dotazník používá v elektronické podobě. Dotazník je zdrojem 

informací pro oddělení řízení lidských zdrojů. Dělí se na dvě části. První část je zaměřena 

především na získání základních identifikačních údajů. Druhá část je detailnější. Umožňuje 

                                                 
[10] 

Zdroj: Zdroj: HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé: strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. 

V Brně: MotivPress, 2007, xi, 376 s. ISBN 978-80-254-0698-4. 



Eva Chudybová: Metody výběru zaměstnanců ve vybrané akciové společnosti 

2013 11 

uchazeči poskytnout podrobnější informace o dosavadní pracovní kariéře a o svých 

očekáváních a představách kariéry v průběhu příštích několika let. V závěrečné části pak 

mohou být uvedeny požadavky na reference od osob, které mohou o uchazeči poskytnout 

informace, termín možného nástupu, datum a podpis. 

3.3.2 Životopis a jeho zkoumání  

Jde o metodu, kterou běžně používají personalisté a manažeři, kteří se zabývají výběrem 

nových pracovníků. I zde je však potřeba věnovat náležitou pozornost především: 

 chybějícím údajům (chronologické řazení, chybějící data, změny zaměstnání), 

 způsobu sepsání životopisu (stručný nebo přeplněný obsah apod.), 

 vzhledu dokumentu (ručně psaný či na stroji, psaný na počítači), 

 podpis (případně jeho nepřítomnost). 

3.3.3 Metody skupinové administrace  

„Metody skupinové administrace se využívají především tam, kde je možné předpokládat 

větší poptávku nad nabídkou. Nejčastěji se tak děje u pozic administrativního charakteru, 

obchodních pozic a pozic středního managementu.“
 [11]

 

Testování odborných způsobilostí 

V některých případech může být v organizaci pro určité pozice základním požadavkem 

odbornost. V takové situaci lze provést odborné testy, které většinou probíhají písemnou 

formou, případně odbornou či praktickou zkoušku. Ta již odráží i mapování odborných 

dovedností. Výhodou testů a zkoušek je malá časová náročnost, nízké náklady a schopnost 

pokrýt širší oblast včetně možného srovnání uchazečů. 

Zjišťování business kompetencí 

Zjišťování business kompetencí lze provést v kterékoli fázi výběrového řízení. Obvykle se 

zadávají většímu množství lidí, lze na nich velmi dobře provádět selekci. Nejčastěji se 

využívají formy případových studií nebo business esejí. V případové studii je do určité 

míry popsán problém prostřednictvím jednotlivých situací k řešení, schází však 

vyhodnocení se zdůvodněním, proč právě zvolené řešení je to správné. Případová studie 

vzbuzuje otázky, na které odpovídá uchazeč a které jsou označovány jako učící se otázky. 

                                                 
[11]

 Zdroj: HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé: strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně: 

MotivPress, 2007, xi, 376 s. ISBN 978-80-254-0698-4. 
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Naproti tomu zadání eseje může být velmi rozmanité, je zde ponechán prostor pro definici 

problému na straně kandidáta. 

3.3.4 Psychodiagnostické metody  

Tyto metody jsou zaměřené na testování tzv. soft skills
[12]

.  

Pozorování 

Pozorování využíváme při osobním kontaktu s uchazečem. Můžeme se zde zaměřit 

především na tyto otázky: 

 Jak uchazeč ve volné, nestrukturované situaci: 

o řeší problém,  

o jedná s druhými lidmi, 

o chová se k sobě samému, jak projevuje emoce? 

 Naproti tomu, jak se chová uchazeč při záměrně navozené, strukturované situaci? 

Uchazeč se může projevovat, reagovat, chovat se a jednat na neverbální úrovni 

prostřednictvím vzdálenosti, dotyků, gestiky, postojů a poloh, pohybů, mimiky, očního 

kontaktu nebo na verbální úrovni. 

Záznam pozorování neverbálních projevů
[13]

 

 lze využít při výcviku pozorovatelů 

 3 2 1 0 1 2 3  

PROXEMIKA (vzdálenost a prostor) 

Horizontální proxemika: od 

druhé osoby zaujímá příliš 

velkou vzdálenost. Drží si druhé 

od těla. 

       Horizontální proxemika: Od 

druhé osoby zaujímá minimální 

vzdálenost, je na ni až 

„nalepen“. 

Vertikální proxemika: snaží se 

být „výš“ než druzí nebo jinak 

dominovat. 

       Vertikální proxemika: Výrazně 

se snaží „snižovat“ nebo jinak 

nevyčnívat. 

Teritoriální chování I: zaujímá 

co nejmenší prostor nebo nechá 

       Teritoriální chování I: zaujímá 

nadměrné teritorium nebo 

                                                 
[12]

 Soft skills jsou měkké dovednosti (například komunikativnost, empatie, týmová spolupráce, proaktivní 

přístup k osvojování si nových poznatků a technologií, flexibilita) 
[13]

 Zdroj: Zdroj: HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé: strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. 

V Brně: MotivPress, 2007, xi, 376 s. ISBN 978-80-254-0698-4. 
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druhé pronikat do svého 

teritoria. 

překračuje hranice druhých. 

Teritoriální chování II: Není 

jasné, kde jsou hranice jeho 

teritoria. 

       Teritoriální chování II: své 

teritorium si zřetelně značkuje. 

HAPTIKA (dotyky) 

Haptická aktivita 

Zcela se distancuje, nepodává 

ruku, „chladný odstup“, hlídá si, 

aby se ani náhodou druhého 

nedotkl. 

       Haptická aktivita 

Často se dotýká druhých lidí, 

využívá různých příležitostí, aby 

se mohl dotknout. 

Haptická receptiva 

Nepřijímá žádné dotyky, 

„ucukává“. 

       Haptická receptiva 

Vyhledává příležitosti, aby se ho 

druzí dotýkali. 

Autokontakty  

Takřka bez přestání se dotýká 

sám sebe. 

       Autokontakty 

Vůbec se nedotýká sám sebe. 

Ruka je vlhká.        Ruka je suchá. 

Stisk ruky je velmi chabý.        Stisk ruky je silný. 

GESTIKA (pohyby rukou) 

Ruce jsou zcela nehybné, gesta 

jsou chudá. 

       Velice neklidné ruce, přemíra 

gest. 

Gesta jsou ostrá, pichlavá.        Gesta jsou zakulacená. 

POSTUROLOGIE (postoje) 

Postoje zmenšení        Postoje zvětšení 

Postoje uzavřené        Postoje otevřené 

Postoje oddálení        Postoje přiblížení 

Postoje nekongruentní        Postoje kongruentní  

Postoje plné póz        Postoje uvolněné 

KINEZIKA (pohyby) 

„Kamenná socha“, minimální        Neustálý a trhavý pohyb, 
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pohyby. pohybový neklid těla. 

Minimální pohyby nohou, 

„mrtvé nohy“. 

       Pohybový neklid v nohách. 

Minimální pohyb hlavy, 

strnulost. 

       Intenzivní pohyb hlavou. 

MIMIKA 

Strnulá mimika horní části 

obličeje. 

       Mimořádně živá mimika horní 

části obličeje. 

Strnulé pohyby očních víček, 

bez mrkání. 

       Vysoká frekvence mrkání. 

Pohyby očí jsou strnulé.        Těkání očima. 

Strnulá mimika v dolní části 

obličeje (rty, brada). 

       Mimořádně živá mimika v dolní 

části obličeje. 

ZRAKOVÝ KONTAKT, POHLEDY OČÍ 

Při slovním projevu se nedívá na 

toho, ke komu mluví. 

       Při slovním projevu bez přestání 

udržuje kontakt s tím, ke komu 

mluví. 

Při naslouchání se vůbec nedívá 

na promlouvacího. 

       Při naslouchání promlouvajícího 

„hltá očima“. 

K nehovořícím se nikdy 

nepodívá, jako by tam nebyli. 

       Neustále se ohlíží 

k nehovořícím. 

PARALINGVISTICKÉ CHARAKTERISTIKY ŘEČI 

Hovoří mimořádně tiše.        Hovoří velmi hlasitě, je hlučný. 

Hovoří mimořádně vysokým 

hlasem. 

       Hovoří mimořádně hlubokým 

hlasem. 

Hovoří velice pomalu.        Hovoří překotně, mimořádně 

rychle. 

Slovní projev je velice strohý a 

úsečný. 

       Slovní projev je rozvláčný, 

upovídaný. 

Mluví velmi trhaně, neplynule.        Mluví nadměrně plynule bez 

pomlk. 
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Vyslovuje nedbale, leckdy 

nesrozumitelně, některé hlásky, 

slabiky polyká. 

       Vyslovuje pečlivě, naprosto 

bezchybně. 

Správnost: Nedokončuje věty, 

používá parazitní výrazy. 

       Správnost: Mluví naprosto 

spisovně. 

EXTRAVERBÁLNÍ CHARAKTERISTIKY ROZHOVORU 

Skáče druhým neustále do řeči, 

dere se o slovo. 

       Neskáče do řeči, slovo je z něj 

spíše potřeba páčit. 

V rozhovoru není ani chvilka 

ticha. 

       V rozhovoru je příliš mnoho 

ticha a pauz. 

Nikdy se na nic nezeptá.        Neustále se ptá až obtěžujícím 

způsobem. 

Nechá otázky nezodpovězené.        Odpovídá přesně na to, na co je 

tázán, nic neopomene. 

CELKOVÝ VZHLED 

Výrazně zanedbaný.        Mimořádně pečlivě upravený. 

Pach.        Vůně. 

 

Tabulka č. 2: Záznam pozorování neverbálních projevů 

Zdroj: František Hroník – Jak se nespálit podruhé – rok vydání 2007 

Objektivita pozorování je velmi závislá na profesionalitě pozorovatelů a přesnosti 

záznamů, proto je důležité, aby byl tým pozorovatelů při assessment centrech náležitě 

zacvičen. 

Psychologické testy 

Psychologické testy mohou být v papírové či elektronické podobě. 

 Výkonové testy: 

o testy schopností, 

o inteligenční testy, 

o pozornostní testy,  

o testy psychomotorického tempa, 

o testy vědomostí apod. 

 Testy osobnosti 

o dotazníky, 
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o objektivní testy osobnosti, 

o projekční testy, 

o posuzovací stupnice. 

3.3.5 Assessment centrum – AC  

Metodu AC je možné využít různými způsoby, zpravidla se využívá: 

 k výběru zaměstnanců nebo jejich povyšování, 

 k diagnostice dovedností nebo schopností, 

 k rozvoji dovedností důležitých pro pracovní pozici. 

Výběrová a diagnostická AC jsou realizována za účelem posouzení člověka, na kterém je 

následně založeno personální rozhodnutí – výběr, povýšení, příprava, případně zařazení do 

rozvojového plánu apod. Každé AC je jedinečné. Je tomu tak díky účastníkům i 

organizační struktuře, ve které je realizováno. 

Při výběru kandidátů z externích zdrojů jde o jeden z prvních kontaktů s organizací. Svůj 

dojem o fungování organizace, o lidech v organizaci nebo o atmosféře, která zde panuje, si 

uchazeči vytvářejí prostřednictvím zkušeností s náborem a výběrem. Tento dojem může 

mít vliv na jeho vztah k organizaci. 

Metoda AC obsahuje řadu dílčích kroků, které na sebe navazují nebo jsou realizovány 

paralelně.  

Kroky, které tvoří AC 

Krok Realizační tým Účastníci 

Před 

konáním 

AC 

Analýza pracovní pozice  

Tvorba designu assessment centra  

Trénink posuzovatelů  

Informační setkání pro účastníky 

Vlastní assessment centrum 

Po 

konání 

AC 

 Individuální zpětná vazba 

 Zpětná vazba s nadřízeným 

 Zpětná vazba pro management 

 

Tabulka č. 3: Kroky, které tvoří assessment centrum 

Zdroj: Martin Vaculík – Assessment centrum – rok vydání 2010 
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Výsledná podoba AC vždy závisí na konkrétních podmínkách, za kterých má být 

realizováno, a na požadavcích, které mají být jeho realizací naplněny. 

AC procházejí dvě skupiny lidí: 

 lidé, kteří jej připravují a realizují: 

o zevnitř organizace (pracovníci personálního oddělení, manažeři a jiné 

zodpovědné osoby), 

o vně organizace (pracovníci externí firmy, která se zabývá realizací AC), 

 lidé, kteří jím procházejí v pozici hodnocených: 

o interní kandidáti, 

o externí kandidáti. 

AC obvykle trvá jeden den, což umožňuje srovnat handicapy jednotlivých kandidátů. 

Někdo může mít „pomalý rozjezd“, někdo se naopak dokáže „naplno“ projevovat hned na 

začátku. 

Počet účastníků AC by se měl pohybovat mezi 5 – 12 členy, což odpovídá obvyklému 

počtu bezprostředních podřízených. Pokud by byla skupina větší, pak buď narůstá 

množství interakcí, které je obtížné sledovat, nebo se naopak někteří účastníci nedostanou 

ke slovu. Pozorovatelé nejsou schopni úplně a přesně registrovat veškeré dění při 

skupinové práci. 

Optimální počet pozorovatelů jsou čtyři, kteří pracují nezávisle na sobě. Ideální je složení 

ze dvou externistů, nejlépe zkušených psychologů z poradenské firmy, a dvou pracovníků 

firmy, nejlépe personalisty a budoucího nadřízeného vybraného kandidáta. Obvykle jde o 

stabilní tým. 

Metoda AC je založena na pozorování účastníků v různých situacích několika na sobě 

nezávislými, zacvičenými posuzovateli. Zásadní roli hraje zařazení většího počtu metod 

různého typu, které umožňují měřit kompetence důležité pro požadovaný pracovní výkon 

nebo mají vztah k obsazované pozici. Jde o modelové situace, praktické problémy, 

případové studie, skupinové diskuse, hraní rolí, individuální prezentace apod. 
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Výhody a nevýhody metody AC 

Argumenty pro realizaci metody AC Argumenty proti realizace metody AC 

Hodnocení je založené na pořizování 

vzorků chování, predikce je založena na 

aktuálním chování 

Vysoká náročnost na zdroje: metoda je 

časově náročná, vyžaduje zapojení velkého 

množství lidí, k realizaci je třeba 

dostatečných prostor, realizace je finančně 

nákladná 

Umožňuje měřit koncepty, které jsou 

obtížně měřitelné jinými metodami  

Organizačně náročná metoda 

Je možné využít predikci většího množství 

kritérií 

Relativně malý počet účastníků, kterému je 

třeba věnovat poměrně velké množství času 

Využívá větší množství metod různé 

povahy 

Výsledné hodnocení účastníků závisí na 

kvalitě posuzovatelů 

Umožňuje sledovat chování v průběhu času Realizace je náročná na kognitivní procesy 

posuzovatelů – je náročná na příjem a 

zpracování informací 

Využití různých metod umožňuje sledovat 

výkon v různých podmínkách a situacích, 

lze tak usuzovat na podmínky, které výkon 

podporují nebo naopak brzdí 

Hodnocení prostřednictvím metody AC 

patří do oblasti interpersonálního 

poznávání, hodnocení může být ovlivněno 

řadou zkreslení 

Hodnocení je založené na pohledu většího 

množství zacvičených pozorovatelů 

Realizace stejného AC může být obtížná 

v různých kulturních podmínkách 

Pro účastníky je obtížné odhadnout, jaké 

chování je žádoucí, snižuje se tak nebezpečí 

sociálně žádoucího chování 

Zácvik posuzovatelů je časově náročný, 

posuzovatelé musí mít příležitosti k získání 

zkušeností, vhodná je supervize činností 

posuzovatelů 

U interních posuzovatelů vede ke zlepšení 

schopnosti hodnotit druhé lidi 

Obtížně využitelné k hodnocení lidí, kteří 

jsou na nejvyšších pozicích v organizaci 
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Metoda AC je dobře přijímána účastníky i 

realizátory 

 

Je možné ji využít k identifikaci schopností 

a potenciálu nezávisle na zkušenostech 

 

 

Tabulka č. 4: Výhody a nevýhody assessment centra 

Zdroj: Martin Vaculík – Assessment centrum – rok vydání 2010 

„Metodu AC je vhodné použít tehdy, je-li potřeba využít přesný a důvěryhodný nástroj 

k výběru lidí na pozice vyžadující uplatnění široké škály různých schopností a dovedností. 

Pokud je potřeba rozvíjet zaměstnance v dovednostech, které skutečně potřebují, které je 

možné rozvíjet tréninkovým způsobem a které se kryjí s cíli organizace. Je-li k dispozici 

dostatečné množství všech potřebných zdrojů – dostatečný počet osob, které jsou schopny 

a ochotny hodnotit účastníky, dostatek času a peněz k přípravě a realizaci.“
 [14]

 

3.3.6 Outsourcing  

Jde o využívání zprostředkovatelských či poradenských společností k uskutečňování 

vybraných činností, v tomto případě k provádění výběru pracovníků. Tyto společnosti se 

specializují na daný obor a díky tomu mají v dané problematice zkušené pracovníky. 

Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí společnost se může plně věnovat 

svému oboru. Při využití outsourcingu jsou náklady na zajištění specializovaných činností 

zpravidla nižší. Zajišťování služeb pomocí zprostředkovatelských či poradenských 

společností je celosvětově zvyšujícím se trendem. 

„Kroky při výběru poradenské společnosti: 

 ověřit si pověst u ostatních uživatelů, 

 prohlédnout si inzeráty, zpracované pro různé firmy, pro získání představy o 

kvalitě, 

 ověřit si specializaci společnosti, 

 schůzka s konzultanty, kteří budou na zadání pracovat, a prověřit si jejich kvality, 

 porovnání honorářů různých společností. 

                                                 
[14]

 Zdroj: VACULÍK, Martin. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Vyd. 1. Brno: NC 

Publishing, 2010, 202 s. Gaia. ISBN 978-80-903858-8-7. 
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Nezbytné je: 

 dohodnout podmínky a postup, 

 informovat o poradenskou společnost o obsazované pozici (proč, termíny, 

podmínky, požadavky), 

 poskytnout veškerou pomoc při popisu a specifikaci pracovního místa, specifikaci 

požadavků na úspěšného uchazeče, 

 vzájemně si vyjasnit záležitosti týkající se pohovoru a předvýběru, 

 vzájemně si vyjasnit, z čeho se bude odvozovat honorář a náklady, 

 zabezpečit, aby bylo vše projednáváno přímo s poradci, kteří budou mít zakázku 

bezprostředně na starosti.“ [15]
 

Důvody pro využívání outsourcingu 

 Úspora nákladů: 

o náklady personální práce se sníží, 

o služby jsou levnější, 

o lze zmenšit personální útvar. 

 Koncentrace úsilí pracovníků: 

o pracovníci personálního útvaru nejsou odváděni od svých klíčových úkolů, 

které přidávají hodnotu organizaci. 

 Získávání odbornějších služeb 

o lze nakoupit know-how a zkušenosti, které nejsou k dispozici ve 

společnosti. 

 

 

 

                                                 
[15]

 Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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4 Analýza výhodnosti používaných metod 

Vybraná společnost v současné chvíli zaměstnává 3000 zaměstnanců, z toho přibližně 900 

zaměstnanců pracuje v útvaru provozu a služeb zákazníkům. Průměrný věk zaměstnance je 

31,7 let a průměrná délka pracovního poměru je 6,1 roku. 

Společnost často využívá pro získávání pracovníků pro oddělení provozu služeb 

zákazníkům – Consumer psychodiagnostiku v kombinaci s Assesment centrem. Díky této 

kombinaci se zvyšuje kvalita a vhodnost vybraného uchazeče, čímž se z dlouhodobého 

hlediska snižuje fluktuace a předchází se tak i riziku zbytečné investice do nového 

zaměstnance. 

V praktické části se zabývám analýzou procesu výběru zaměstnanců na pozici Asistent 

zákaznického centra – Consumer a zjištěním, zda je pro společnost přínosem přenést tuto 

činnost na poradenskou společnost. 

4.1 Cíle analýzy  

Cíle praktické části jsou: 

 analyzovat proces výběru zaměstnanců, 

 zjistit přínos přenosu procesu výběru zaměstnanců na poradenskou společnost. 

Hlavní otázky: 

 Na základě jakých postupů probíhá výběr nových zaměstnanců? 

 Proč je či není výhodné využít služeb poradenské společnosti? 

4.2 Získávání zaměstnanců v roce 2012  

Vybraná společnost využívá k inzerci volných pracovních míst pracovní portály a vlastní 

webové stránky. Pracovních portálů vyzkoušela více a následně vyhodnotila jejich 

úspěšnost. Nejúspěšnější pro nižší pozice je portál prace.cz, pro vyšší pozice jobs.cz. 

Za zmínku však stojí i zaměstnanecký program DNA
[16]

, kterým se vybraná společnost 

snaží získat kvalifikované pracovníky na základě zkušenosti a referencí svých stávajících 

zaměstnanců. 

                                                 
[16]

 DNA (ze zkratky Doporuč nového adepta) je program určený pro stávající zaměstnance, ti mohou za 

doporučení svého známého získat po skončení jeho zkušební doby finanční odměnu. 
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V níže uvedené tabulce je uveden počet přijatých životopisů uchazečů z různých druhů 

inzercí dle měsíců, ve kterých se vypisovala výběrová řízení. 

 

 

Tabulka č. 5: Získávání zaměstnanců v roce 2012 

Zdroj: Personální oddělení společnosti 

Získaná data z výše uvedené tabulky č. 5 pro názornost uvádím v grafické podobě: 

Získávání zaměstnanců v roce 2012
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Graf č. 1: Získávání zaměstnanců v roce 2012 

Zdroj: Personální oddělení společnosti 

Ze získaných dat je patrné, že největší podíl na inzerci mají internetové pracovní portály. 

Této skutečnosti společnost využívá a opakovaně tímto způsobem inzeruje volné pracovní 

pozice.  

Získávání zaměstnanců v roce 2012 

  Leden Únor Srpen Září Říjen Listopad 

www.jobs.cz, 

www.prace.cz 
259 190 218 200 137 75 

e-mailem, poštou, 

osobně na personální 

oddělení 

74 22 36 41 17 11 

www stránky – kariéra 

ve společnosti 
147 78 87 68 66 59 

Celkem 480 290 341 309 220 145 
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4.3 Průběh výběrového řízení 

Po přijetí a prozkoumání životopisů od uchazečů o volnou pracovní pozici jsou data 

zpracována a předána poradenské společnosti. Poradenská společnost pro vybranou 

společnost provádí konzultační poradenství a administraci náboru a výběru pomocí 

unikátního know-how, kterým je virtuální assessment centrum. 

Výběrové řízení na pozici Asistent zákaznického centra – Consumer se skládá ze tří 

základních částí: 

 telefonický prescreening, 

 virtuální assesment centrum (dále jen VAC), 

 reálné assesment centrum (dále jen AC). 

4.3.1 Telefonický prescreening  

V průběhu telefonického prescreeningu se zjišťuje základní požadavek, a to schopnost 

uchazeče o danou pozici plynule komunikovat bez znatelných vad v řeči. Jsou zjišťovány 

informace o tom, zda si je uchazeč vědom toho, že se jedná o práci na směny, jaké má 

možnosti dopravy do zaměstnání, a že součástí pozice je i prodej po telefonu. 

4.3.2 Virtuální assessment centrum  

Pokud je uchazeč na základě telefonického prescreeningu vyhodnocen jako vhodný 

kandidát, je mu elektronicky odeslán odkaz k přístupu do VAC. Součástí tohoto odkazu je: 

 test klíčových kompetencí, 

 test analytického myšlení, 

 virtuální dialog – zdroj informací o pozici,  

 úvodní dotazník, 

 virtuální interview,  

 samostatné řešení daného problému. 
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U VAC se sleduje, zda je uchazeč ochoten věnovat cca 2 hodiny ze svého času 

pro vyplnění jednotlivých částí VAC. Rovněž se zde ukazuje skutečnost, zda je uchazeč 

schopen základní práce na PC. V níže uvedené tabulce jsou vyčíslena data z uskutečněných 

VAC za rok 2012: 

 

Tabulka č. 6: Virtuální assessment centrum v roce 2012 

Zdroj: Personální oddělení společnosti 

Získané hodnoty z tabulky č. 6 uvádím pro názornost i v grafické podobě: 
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Graf č. 2: Virtuální assessment centrum v roce 2012 

Zdroj: Personální oddělení společnosti 

Kompetence a kritéria hodnocení: 

 orientace na kontakt s klientem, 

 orientace na úspěch a výsledek, 

 proaktivita, 

Virtuální assessment centrum v roce 2012 

VAC Leden Únor Srpen Září Říjen Listopad 

Počet pozvaných uchazečů 243 165 205 199 162 95 

Počet nevyplněných VAC 44 35 31 37 39 18 

Počet neúspěšných uchazečů 55 56 50 46 43 14 
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 emoční stabilita, 

 vedení, 

 flexibilita, 

 loajalita, 

 pracovní tempo. 

Výstupem z VAC je graf celkového profilu, který slouží pro případné vyřazení 

nevhodných kandidátů (viz obrázek č. 6; ukázka celkového výstupu z VAC je uvedena 

v příloze). Tento graf je rovněž využíván jako jeden z podkladů při reálném AC. 

 

Obrázek č. 6: Ukázka grafu celkového profilu 

Zdroj: Poradenská společnost 
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4.3.3 Reálné assessment centrum  

Reálné AC je prováděno pomocí trychtýřového přístupu. Do jednoho reálného AC je 

pozváno maximálně 15 uchazečů. Délka trvání jednoho AC se pohybuje v časovém 

rozmezí od šesti do osmi hodin.  

Počet AC závisí na potřebě společnosti vytvořit či obsadit volné pozice.  

Uchazeči jsou o průběhu AC informováni při úvodním přivítání a představení psychologa 

z poradenské společnosti. Harmonogram reálného AC je rovněž uchazečům volně k 

dispozici. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny počty pozvaných (tj. těch, kteří úspěšně absolvovali 

VAC), přítomných a vybraných uchazečů o danou pozici za rok 2012: 

Reálné assessment centrum v roce 2012 

AC Leden Únor Srpen Září Říjen Listopad 

Počet pozvaných uchazečů 148 80 131 121 89 63 

Počet přítomných uchazečů 123 68 106 98 70 50 

Počet vybraných uchazečů 42 30 38 35 26 17 
 

Tabulka č. 7: Reálné assessment centrum v roce 2012 

Zdroj: Personální oddělení společnosti 

Data uvedená v tabulce č. 7 uvádím pro názornost v grafické podobě: 
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Graf č. 3: Reálné  assessment centrum v roce 2012 

Zdroj: Personální oddělení společnosti 
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Průběh reálného AC: 

 předkolo, 

 představení kandidátů, 

 prodejní scénka, 

 skupinový úkol, 

 simulovaný telefonický rozhovor se zákazníkem. 

Předkolo reálného AC 

Předkolo reálného AC provádí psycholog z poradenské společnosti. Jde o krátký rozhovor 

mezi psychologem a účastníkem. Psycholog na základě výstupů z VAC, rozboru 

informací, které uchazeč uvedl v životopise, a kladením otázek zjišťuje, zda je uchazeč 

způsobilý vykonávat nabízenou pozici.  

Vzhledem k faktu, že se jedná o pozici, kdy se nejčastěji nabízené služby vysvětlují 

telefonicky, psycholog zkoumá, zda je uchazeč schopen slovně popsat základní věci, na 

které je běžně v životě zvyklý. 

Vyhodnotí-li následně, že je kandidát vhodný, postupuje do dalšího kola. 

Po předkole následuje prohlídka pracoviště. Zde mají uchazeči o danou pozici možnost 

vidět, jak ve skutečnosti vypadá náplň práce a v jakém prostředí budou pracovat. 

Představení kandidátů 

V této části se k psychologovi připojují dva možní budoucí nadřízení. Psycholog se ujistí, 

zda chtějí všichni uchazeči nadále pokračovat v AC a zda se jejich očekávání neliší od 

reality. Následně přiblíží informace k dalšímu průběhu výběrového řízení.  

Psycholog uchazeče ve skupině rozdělí na dvě části. Jedna část zůstane na místě, druhou 

část odvede do jiné místnosti. Zde jim zadá přípravu k provedení skupinového úkolu. 

Každý z kandidátů v první skupině se musí před ostatními představit a říci: 

 proč si vybral právě tuto pozici, 

 proč usiluje o její získání, 

 čím bude pro společnost přínosem, 
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 zda má nějaké obavy a jaké to jsou, 

 říci o sobě nějakou zajímavost. 

V průběhu tohoto představení psycholog i oba budoucí nadřízení sledují a zaznamenávají 

si chování jednotlivých účastníků. Za důležitou považují rovněž odpověď na otázku: „Proč 

usilujete o tuto pozici?“  

 „Předpoklad pracovního výkonu je určován kompetencemi (umím), podmínkami (mohu) a 

motivací (chci)“.
 [17]

 

 

Obrázek č. 6:Zkoumání motivace uchazeče 

Zdroj: František Hroník – Jak se nespálit podruhé – rok vydání 2007 

Minulost uchazeče lze zjistit z životopisu či z referencí. Je však nutné zaměřit se i na 

budoucnost (např. jak si uchazeč představuje své působení ve společnosti za dva roky). 

Jeho tvrzení lze následně porovnat s tím, jak se mu dařilo jeho vize naplňovat v minulosti. 

Prodejní scénka 

Při prodejní scénce je uchazeči určen nějaký předmět, který by měl ostatním prodat. Může 

jít o cokoli (např. tužka či součást oblečení). Sleduje se, jakým způsobem uchazeč věc 

prodává, čím se snaží potenciálního kupujícího zaujmout, zda pokládá otevřené či 

uzavřené otázky a zda prodává přes užitky či přes cenu.  

                                                 
[17]

 Zdroj: HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé: strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně: 

MotivPress, 2007, xi, 376 s. ISBN 978-80-254-0698-4. 
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Prodej se sleduje již při výběrovém řízení, protože jde o nedílnou součást pozice Asistent 

zákaznického centra – Consumer.  

V tuto chvíli mají psycholog i oba přímí nadřízení možnost zhodnotit, zda uchazeč uváděl 

ve svém životopise pravdivé informace o svých zkušenostech s prodejem. 

Po ukončení prodejní scénky dochází k vzájemné výměně skupin. První skupina zahajuje 

přípravu na společný úkol a druhá přistupuje k představení a k prodejní scénce.  

Skupinový úkol 

V průběhu AC se často používají modelové situace, které mají různé zaměření. 

K modelovým situacím patří hry, které jsou soutěživé a mají různé varianty řešení. Cílem 

tohoto úkolu je poznat projev uchazečů při spolupráci s ostatními. 

Ukázky skupinových úkolů jsou uvedeny v příloze diplomové práce (např. Komu patří 

ryba, Království ohně a vody, Rytíři kulatého stolu). 

Na konci skupinového úkolu následuje krátká přestávka. V jejím průběhu psycholog a 

budoucí přímí nadřízení konzultují, zda je ve skupině někdo, kdo nesplňuje požadavky pro 

postup do dalšího kola, kterým je simulovaný telefonický rozhovor. 

Simulovaný telefonický rozhovor 

V této části AC dostanou uchazeči zadání a cca 20 minut na přípravu simulovaného 

telefonického rozhovoru se zákazníkem. Cílem této části je zjistit, proč zákazník volá, 

vyřešit jeho požadavek a následně nabídnout službu, díky které bude mít zákazník možnost 

připojení k internetu. K tomuto účelu mají uchazeči k dispozici nabídku služeb vybrané 

společnosti a modelové situace, ve kterých se zákazník nachází. 

Uchazeč je následně pozván do místnosti, kde přijme simulovaný telefonický rozhovor. 

Skupina hodnotitelů sleduje, jak uchazeč plní zadaný úkol a jak je schopen po telefonu 

komunikovat. 

Výsledky výběrového řízení 

Po ukončení simulovaných telefonických rozhovorů se psycholog a budoucí přímí 

nadřízení dohodnou na tom, které uchazeče považují za vhodné pro danou pozici, a se 

kterými se rozloučí.  
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Uchazeči jsou o výsledku výběrového řízení informováni osobně. Pokud byl uchazeč 

přijat, je s ním domluveno datum nástupu a organizační věci týkající se jeho nástupu do 

společnosti. Byl-li uchazeč odmítnut, je mu v případě jeho zájmu poskytnuta zpětná vazba 

na jeho výkon ve výběrovém řízení. 

4.3.4 Časová náročnost náborů v roce 2012  

V níže uvedené tabulce je vyčíslena časová náročnost náborů v roce 2012. Hodnoty jsem 

získala z oddělení řízení lidských zdrojů vybrané společnosti. 

Celková časová náročnost náborů v roce 2012 

Úkon 
Činnost v 

minutách 

Průměrný 

počet za 

měsíc 

Průměrný 

počet za 

rok 

Činnost v 

minutách 

za rok 

Činnost v 

hodinách za 

rok 

Selekce podle životopisu 3 500 6000 18000 300 

Prescreening 20 400 4800 96000 1600 

Zamítnutí 3 100 1200 3600 60 

Zadání do databáze 3 50 600 1800 30 

Příprava AC 30 16 192 5760 96 

AC 360 16 192 69120 1152 

Vyrozumění 3 48 576 1728 28,8 

Vyhledání historie 5 10 120 600 10 

Součet činností v hodinách za rok: 3276,8 

Maximální roční kapacita jednoho personalisty v hodinách: 1920 
 

Tabulka č. 8: Časová náročnost náborů v roce 2012 

Zdroj: Personální oddělení společnosti 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že je pro výběrová řízení na pozici Asistent 

zákaznického centra – Consumer potřeba minimálně dvou zaměstnanců, kteří budou 

výhradně vyčleněni pro činnost spojenou s výběrem nových zaměstnanců na tuto pozici. 

Oddělení řízení lidských zdrojů zajišťuje výběrová řízení i pro jiné pozice ve společnosti, 

dále zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s personální agendou zaměstnanců. 

Všechny tyto činnosti jsou časově velmi náročné. Přijetí dalších personalistů však nebylo 

ze strany managementu schváleno. Situaci bylo nutné vyřešit. Výsledkem je outsourcing 

této činnosti, kdy výběr zaměstnanců na pozici Asistent zákaznického centra – Consumer 

vykonává vybraná poradenská společnost. 
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4.3.5 Porovnání nákladů  

V níže uvedené tabulce jsou vyčísleny náklady při využití poradenské společnosti, 

personální agentury a personálního oddělení. Pro možnost porovnání jsou vyčísleny 

hodnoty při dvanácti a čtyřiceti uchazečích za měsíc a za rok.  

Náklady 
Poradenská 

společnost 

Personální 

agentura 

2 personalisté 

oddělení řízení 

lidských zdrojů 

na 12 uchazečů za měsíc 101 916 Kč 204 000 Kč 112 000 Kč 

na 12 uchazečů za rok 1 222 992 Kč 2 448 000 Kč 1 344 000 Kč 

na 40 uchazečů za měsíc 339 720 Kč 680 000 Kč 112 000 Kč 

na 40 uchazečů za rok 4 076 640 Kč 8 160 000 Kč 1 344 000 Kč 

Náklad na 1 uchazeče  

(při 12 uchazečích měsíčně) 
8 493 Kč 17 000 Kč 9 333 Kč 

Náklad na 1 uchazeče  

(při 40 uchazečích měsíčně) 
8 493 Kč 17 000 Kč 2 800 Kč 

 

Tabulka č. 9: Porovnání nákladů 

Zdroj: Personální oddělení společnosti 

Z tabulky je zřejmé, že se vybrané společnosti vyplatí využít poradenskou společnost či 

přímo kmenové zaměstnance – personalisty. Výsledné rozhodnutí závisí na počtu 

uchazečů, kteří v daném období projdou výběrovým řízením. Při počtu dvanácti uchazečů 

měsíčně je výhodnější využít poradenskou společnost, jelikož náklady vynaložené na 

přijetí jednoho uchazeče na pozici Asistent zákaznického centra - Consumer jsou nižší než 

náklady vynaložené na mzdy personalistů vybrané společnosti. 

Náklady na AC v roce 2012 

Měsíc, kdy probíhalo AC 

Počet 

vybraných 

uchazečů 

Poradenská 

společnost 

2 personalisté 

oddělení řízení 

lidských zdrojů 

Leden 42 356 706 Kč 112 000 Kč 

Únor 30 254 790 Kč 112 000 Kč 

Srpen 38 322 734 Kč 112 000 Kč 

Září 35 297 255 Kč 112 000 Kč 

Říjen 26 220 818 Kč 112 000 Kč 

Listopad 17 144 381 Kč 112 000 Kč 

6 měsíců v roce, kdy nebylo AC x x 672 000 Kč 

Celkové náklady   1 596 684 Kč 1 344 000 Kč 
 

Tabulka č. 10: Náklady na AC v roce 2012 

Zdroj: Personální oddělení společnosti 
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Ze závěrečné tabulky vyplývá, že celkové náklady na poradenskou společnost jsou vyšší 

než náklady na dva personalisty z oddělení řízení lidských zdrojů vybrané společnosti. Jde 

však o prvotní pohled a je potřeba se na něj hlouběji zaměřit.  Je nezbytné si uvědomit 

skutečnost, že kmenoví zaměstnanci s sebou nesou měsíční náklady a to bez ohledu na to, 

zda jsou či nejsou uskutečňována výběrová řízení. V roce 2012 by tedy byli tito 

personalisté bez své hlavní náplně práce po dobu šesti měsíců. Při současném vývoji 

ekonomické situace lze očekávat, že bude klesat počet nově otevřených či volných pozic a 

tím i počet výběrových řízení. Vybraná společnost bude zvyšovat tlak na efektivitu práce u 

svých stávajících zaměstnanců, čímž bude na druhé straně docházet k jejich nižší potřebě. 

Současný trend se rovněž odrazí na klesajících nákladech vynaložených na poradenskou 

společnost. Naopak u personalistů, jakožto kmenových zaměstnanců, budou náklady na 

jednoho uchazeče vzrůstat. Do budoucna by se tím společnost mohla dostat i do situace, ve 

které by musela řešit ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti u jednoho či 

obou personalistů. Toto řešení by pak s sebou neslo i další náklady, například ve formě 

výplaty odstupného. 
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5 Vyhodnocení  

Analýza metod výběru zaměstnanců na pozici Asistent zákaznického centra – Consumer 

ve vybrané části oblastních poboček společnosti byla prováděna na základě pozorování. 

Měla jsem možnost osobně se účastnit více reálných assessment center. Dále jsem 

spolupracovala s oddělením řízení lidských zdrojů v dané společnosti a s poradenskou 

společností, která výběrová řízení na tuto pozici ve společnosti zajišťuje. 

Hlavní otázky, které jsem si položila před zpracováním analýzy: 

 Na základě jakých postupů probíhá výběr nových zaměstnanců? 

 Proč je či není výhodné využít služeb poradenské společnosti? 

Na základě jakých postupů probíhá výběr nových zaměstnanců? 

Výběrová řízení provádí pro vybranou společnost poradenská společnost. Výběrová řízení 

jsou postavena na postupném vyřazování kandidátů. Cílem je co nejefektivněji vybrat 

nejvhodnější kandidáty. Nejdříve se provádí selekce životopisů, následuje telefonický 

prescreening, poté virtuální a reálné assessment centrum.  

Poradenská společnost při virtuálním assessment centru využívá novou generaci 

psychodiagnostiky, která je administrována on-line. Díky tomu má o kandidátovi 

komplexní informace, čímž šetří čas a finanční prostředky na celé výběrové řízení. 

Proč je či není výhodné využít služeb poradenské společnosti? 

Výběrové řízení prováděné pomocí poradenské společnosti je živý proces, do kterého se 

promítají změny na trhu práce a zkušenosti zaměstnavatele. 

Díky využití poradenské společnosti je zaručena jednotnost postupů v lokalitách, ve 

kterých se provádí výběrová řízení na sledovanou pozici.  

Poradenská společnost vnáší externí pohled na jednotlivé kandidáty. Dále je zde zajištěna 

profesionalita a specifické know-how. Poradenská společnost pravidelně rozvíjí odbornost 

svých zaměstnanců nad rámec toho, co je osvědčené. Je zde rovněž zajištěna zpětná vazba 

od vybrané společnosti a pravidelný reporting. Kdykoli je možné provést úpravy schématu 

a využívaných metod dle potřeb vybrané společnosti. 
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Pro vybranou společnost je zajištěna i úspora finančních prostředků ve formě mzdových a 

dalších nákladů. Mezi poradenskou společností a vybranou společností je uzavřena 

speciální smlouva, ve které je definováno, že se výběrová řízení připravují a realizují až na 

základě objednávky. Finanční odměna je poradenské společnosti vyplácena dle počtu 

skutečně vybraných uchazečů z reálného AC, kde jsou kromě psychologa přítomni i 

budoucí přímí nadřízení. 
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6 Závěr  

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat proces výběru zaměstnanců ve vybrané 

akciové společnosti a zjistit, zda je pro společnost přínosem přenést tuto činnost na 

poradenskou společnost.  

Diplomovou práci jsem rozdělila celkem do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. 

Teoretickou část jsem uvedla v kapitole číslo dvě a tři. Ve druhé kapitole jsem blíže 

charakterizovala vybranou společnost a specifikovala, kterou její část jsem si vybrala pro 

zpracování analýzy metod výběru zaměstnanců. Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na výběr 

pracovníků, fáze výběru pracovníků a metody, které jsou při výběru pracovníků používány. 

Praktická část je popsána v kapitole čtyři a pět. Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala 

samotnou analýzou používaných metod při výběru zaměstnanců ve vybrané části 

oblastních poboček společnosti na pozici Asistent zákaznického centra – Consumer. 

V kapitole pět jsem vyhodnotila tyto metody a odpověděla na otázky, které jsem si před 

zpracováním analýzy položila.  

Z mé analýzy vyplývá, že se vybrané společnosti vyplatí spolupracovat s poradenskou 

společností při výběru zaměstnanců. Jde o živý proces, do kterého je možné kdykoli 

zasáhnout. Promítají se do něj změny na trhu práce a zkušenosti zaměstnavatele. 

Výběrová řízení jsou postavena na postupném vyřazování kandidátů. Cílem je co 

nejefektivněji vybrat nejvhodnější kandidáty s využitím specifického know-how. Jsou zde 

využity moderní metody on-line psychodiagnostiky, díky které jsou o kandidátovi 

k dispozici komplexní informace včetně porovnání s ostatními kandidáty.  

Díky výběru nejvhodnějších uchazečů pro danou pozici se snižuje fluktuace, roste kvalita 

pracovní síly a klesají náklady na nově získaného zaměstnance. Z finančního pohledu lze 

říci, že peněžní prostředky vložené do spolupráce s poradenskou společností jsou 

návratnou investicí. 

Přínos své diplomové práce vidím v tom, že jsem výsledky této analýzy předala oddělení 

řízení lidských zdrojů vybrané společnosti, které o ně projevilo zájem. Analýzu jsem 

rovněž předala manažerům segmentu, do kterého se výběrová řízení provádí. Manažery 

zajímal především můj pohled (tj. pohled nezávislého a nezaujatého pozorovatele) na 

využití jednotlivých metod výběru zaměstnanců a na výběrové řízení jako celek. 
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9 Přílohy  

9.1 Ukázky modelových situací  

9.1.1 Komu patří ryba  

Zadání: 

Je 5 domů, každý jiné barvy. V každém době bydlí jedna osoba jiné národnosti. Každý 

majitel domu upřednostňuje určitý nápoj, kouří určitou značku cigaret a chová určité zvíře.  

Žádná z těchto pěti osob nepije stejný nápoj, nekouří stejné cigarety ani nechová stejné 

zvíře jako některý z jejích sousedů. 

Komu patří ryba? 

 Brit žije v červeném domě. 

 Švéd chová psa. 

 Dán pije rád čaj. 

 Němec kouří cigarety Chesterfield. 

 Nor bydlí v prvním domku. 

 Majitel zeleného domku pije kávu. 

 Kuřák cigaret Sparta pije rád pivo. 

 Majitel žlutého domu kouří L&M. 

 Osoba, která kouří Petry, chová papouška. 

 Muž, který bydlí v prostředním domě, pije mléko. 

 Kuřák cigaret Marlboro bydlí vedle toho, co chová kočku. 

 Muž, který chová koně, bydlí vedle toho, který kouří L&M. 

 Nor bydlí vedle modrého domu. 

 Kuřák cigaret Marlboro má souseda, který pije vodu. 

 Zelený dům stojí vedle bílého domu nalevo. 
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9.1.2 Království ohně a vody  

Zadání: 

Rozdělte se do dvou skupin a dohodněte se, kdo budete v království ohně, kdo v království 

vody (čas 3 minuty). 

Ke království ohně 

Symbolem a největší silou vaší země je oheň. Vyschly vám však všechny studny, řeky, 

potoky, prameny. Bez vody už dlouho váš lid nevydrží. Za hranicemi vašeho království je 

království vody. Je to vaše jediná možnost, jak se zachránit. Proslechlo se k vám, že vody 

mají mnoho, ztratili však oheň, zdroj tepla. Jejich lidé umírají chladem. Potřebujete svou 

situaci co nejrychleji řešit. 

Podmínky: 

Budete-li jednat, snažte se získat co nejvíce. Jde o to, aby vaše království neztratilo 

autonomii. Budou-li jednání probíhat, můžete vyslat vždy jen jednoho zástupce vaší strany. 

Jednání mohou probíhat vždy jen na území jednoho z království. Nikdy ne na „půl cesty“. 

K vyřešení celé situace (příprava i samotné jednání) máte 25 minut, je na vás v kolika 

fázích se bude jednání odehrávat. Nejprve se však dohodněte se sousedním královstvím, 

v které zemi budete jednat nejprve.  

9.1.3 Rytíři kulatého stolu  

Zadání: 

Majitel koní sídlí vedle panství, kde se pěstuje pšenice. Percival chová bílé krysy. Rytíř, 

který bydlí v nejmenším hradu, chová jestřáby. Jen jeden z hradů v kraji je situován na 

východní straně. Rytíř, který sídlí vedle Artuše, užívá v boji meč s runami. Na nádvoří 

hradu s předsunutou věží jsou bílé krysy. Na panství rytíře, který chová koně, se pěstuje 

vinná réva. Lancelot sídlí vedle hradu s nedobytnou citadelou. 

Jedním z vašich úkolů je rozhodnout, kdo používá v boji obouruční skotský meč. Artušův 

soused chová jeleny. Hrady v kraji stojí v půlkruhu. Jedním z vašich úkolů je rozhodnout, 

na jakém panství se pěstují brambory. Každý rytíř bydlí v jiném hradu. Na panství rytíře 
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Gawaina se pěstuje žito. Ve zbrojnici hradu s velkou předsunutou věží jednoruční meč jeho 

pána. Morgan sídlí vedle Lancelota. 

Každý rytíř chová jiný druh zvířete. Meč Excalibur je ve zbrojnici největšího hradu. Máte 

méně než tři úkoly. Pouze jeden hrad v kraji je situován na západní straně. Každý týden má 

podkoní v největším hradu schůzku s hezkou služebnou. Každý z pěti rytířů používá v boji 

jiný druh zbraně. Osoba, chovající daňky, sídlí severovýchodně vedle hradu, kde se pěstuje 

ječmen. 

Pouze Lancelot bydlí na západní straně kraje. Lancelot chová jestřáby. Největší hrad má 

v kraji nejsevernější polohu. Hrad s předsunutou věží je vedle hradu s padacím mostem. 

Rytíř Morgan používá v boji výhradně kopí s červenou špičkou. Na panství každého 

z rytířů se pěstuje něco jiného. Artuš bydlí v největším hradu. 
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9.2 Ukázka výstupu z VAC  
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