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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřená na personální činnosti. Hlavním cílem práce byl stručný popis základ-

ních personálních činností. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. 

V teoretické části byly popsány oblasti získávání, výběr a přijímání pracovníků, vzdělávání, hodno-

cení a odměňování. V praktické části bylo realizováno dotazníkové šetření na téma spokojenost 

pracovníků s personálním oddělením ve zkoumané firmě a metoda rozhovoru, která byla realizo-

vána s pracovníky personálního oddělení.  Závěrem bakalářské práce bylo vyhodnocení dotazníko-

vého šetření a rozhovorů. Dotazníkové šetření ověřovalo stanovené hypotézy, jejichž cílem byly 

tyto tři oblasti: spokojenost pracovníků, nábor a hodnocení. Výsledky šetření potvrdily, že pracov-

níci ve zkoumané firmě jsou s prací personálního oddělení spokojení. Z rozhovorů vyplynulo, že 

firma by se chtěla více zaměřit na oblasti vzdělávání a hodnocení pracovníků.  

Klíčová slova 

personální činnosti, personalisté, získávání pracovníků, výběrové řízení, vzdělávání, hodnocení, od-

měňování 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on human resources activities. The main goal of the work was a brief 

description of basic human resources activities. The bachelor thesis is divided into two parts, theo-

retical and practical. The theoretical part described the areas of recruitment, selection and hiring, 

training, evaluation and remuneration. In the practical part, a questionnaire survey was supported 

on the topic of employee satisfaction with the personnel department in the research of the com-

pany and the method of interview, which was the survey department with the personnel team. The 

conclusion of the bachelor thesis was the evaluation of a questionnaire survey and interviews. The 

questionnaire survey tested these hypotheses, which aim at three areas: employee satisfaction, 

recruitment and evaluation. The results of the survey confirmed that the employees in the surveyed 

company are satisfied with the work of the personnel department. The interviews showed that the 

company wanted to focus more on training and evaluation of employees.  

 

 

Key words 

human resources activities, human resources, selection of workers, hiring, training, evaluation, 

remuneration 
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Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na personální činnosti v organizaci. Cílem této práce je definovat zá-

kladní činnosti personalistů a ověřit, jak pracovníci, tak i HR ředitelka, Resource manažerka a HR 

Lead/Project manažerka zkoumané firmy vnímají personální oddělení a jeho základní činnosti.  Lze 

předpokládám, že pracovníci budou spíše spokojení s prací personálního oddělení nežli nespoko-

jení. 

Personální činnosti ovlivňují každého pracovníka a jsou podstatnou součástí firmy: malé, střední i 

velké. Podle velikosti firmy se určuje i velikost personálního oddělení. U malých firem většinou 

žádné personální oddělení nenajdeme, ale i tak tam někdo běžné personální činnosti vykonává. 

Většinou majitel sám. Ve středních a větších firmách se personální oddělení zřizuje. Opět záleží na 

velikosti firmy. Ve velkých firmách bývá několik specializovaných personalistů na určitá odvětví, na-

příklad pro nábor a pro přípravu mezd. Nejčastěji se personalisté věnují náboru, přípravě mezd, 

hodnocení, odměňování a vzdělávání pracovníků. 

Bakalářská práce bude rozdělena na tři části. V teoretické části budou popsány některé již zmíněné 

personální činnosti, mezi které patří získávání a výběr pracovníků, přijímání pracovníků, hodnocení, 

odměňování a vzdělávání pracovníků. 

Nábor je jedna z nejdůležitějších činností personálního oddělení. Bez dobrého náboru by firma ne-

získala vhodné a kvalifikované pracovníky. Do oblasti náboru začleňujeme získávání, výběr a přijí-

mání pracovníků. Personalisté vhodně analyzují volná pracovní místa před samotným získáváním 

pracovníků, a připravují dlouhodobý plán mnohdy i několik měsíců do předu pro získávání pracov-

níků na kterém by se měli shodnout i s vedením firmy. 

Další stěžejní činností personálního oddělení je péče o stávající pracovníky, kterým umožňuje další 

možnost vzdělávání, stanovuje kritéria hodnocení a systém odměňování atd. V neposlední řadě má 

za úkol, aby stálí pracovníci byli obeznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 

Praktická část bude rozdělena na dvě části a bude zpracována kvantitativní a kvalitativní metodou. 

V první části bude představeno dotazníkové šetření ve velké společnosti a bude zjištěno, jestli jsou 

pracovníci s výkonem personálního oddělení spokojeni, jak hodnotí nábor a kritéria hodnocení. Ve 

třetí části bakalářské práce budou odpovědi od pracovníků doplněny o odpovědi HR ředitelky, Re-

source manažerky a HR Lead/Project manažerky téže firmy. Metoda rozhovoru je použita jako do-

plňková metoda v praktické části. 
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1 Personalistika 

Specialisté v oblasti lidských zdrojů realizují řadu personálních systémů a pomocí nich vytvářejí či-

telnou strukturu a řád v organizacích. Personalistika představuje velice podstatnou část řízení orga-

nizace, orientuje se na získávání lidských zdrojů a na informace o člověku v pracovním procesu. 

„Personální řízení se zabývá získáváním, organizováním a motivováním lidských zdrojů požadova-

ných podnikem“ (Armstrong, 2007, s. 26). Mezi základní úkoly personalistiky patří vyhledávání a 

výběr nových pracovníků a následná péče o pracovníky v dané organizaci. K práci personalistů patří 

také hodnocení, motivování, vzdělávání, odměňování a ochrana pracovníků při práci. Hlavním úko-

lem oddělení personalistiky je napomáhat tomu, aby byl výkon organizace dobrý a neustále se zlep-

šoval. 

1.1 Personalista 

Personalista má mj. za úkol zajišťovat počet pracovníků na pracovištích. Skoro vždy je personální 

pracovník prvním člověkem v organizaci, se kterým uchazeč komunikuje a je v kontaktu. Osobnost 

personalisty by měla být vyrovnaná, empatická, kreativní a v neposlední řadě odvážná. Znalost pra-

covního práva a orientace v personálních činnostech by měly patřit mezi základní vědomosti perso-

nalisty. Pracovníci personálního oddělení mají za úkol zavádět, a neustále zlepšovat personální sys-

témy a činnosti a jsou jakýmsi pomyslným průvodcem pracovníků od náboru do ukončení pracov-

ního poměru. 

2 Personální činnosti 

Personálními činnostmi se rozumí služby a funkce v organizaci. Realizující se v dané organizační 

struktuře, podle velikosti, uspořádání organizace a struktuře lidských zdrojů. Personální oddělení je 

ve větších firmách rozčleněné na několik skupin podle specializacích jednotlivých činností. V malých 

firmách je většinou vybraný někdo z vedoucích pracovníků, aby se staral i o personální agendu. 

Hlavními činnostmi personálního oddělení jsou plánování, analýza pracovních míst, získávání a vý-

běr pracovníků, hodnocení, odměňování a péče o pracovníky (Koubek, 2006, s. 20-22). 

2.1 Vytváření a analýza pracovních míst 

Nová pracovní místa vznikají z důvodu zajištění konkrétních úkolů v organizaci. Plánováním pracov-

ních míst je promyšleným úkolem personalistů a manažerů. Do procesu vytváření nových míst jsou 

často zapojeni nejen vedoucí pracovníci, ale i ti, co na podobných pracovních místech pracují pří-

padně pracovali. 

Vytvářením pracovních míst se rozumí vymezení pracovních činností jedince. Pracovní místo je ur-

čené pro jednoho pracovníka a je definované přesnými pracovními úkoly (Šikýř, 2012, s. 46). Po 

vytvoření nového pracovního místa se musí místo zanalyzovat. 

Analýza pracovních míst je jedna z nejdůležitějších činností personálního oddělení v organizaci. Bez 

vytváření a analýzy pracovních míst by personální oddělení nemohlo fungovat. Nebylo by možné 

dělat ostatní činnosti, například vytvářet pracovní náplně pracovníků. 
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Analýza pracovního místa shromažďuje veškeré důležité informace o pracovních místech, a v nepo-

slední řadě jejich popis a požadavky na pracovníky (požadavky na znalosti a dovednosti), které jsou 

využity později například v oblasti náboru. Popis pracovních míst musí obsahovat: název místa, 

přímé nadřízené, počet podřízených, jakou kvalifikaci musí pracovník mít, praxi, jestli musí absolvo-

vat výcvik, školení, či lékařskou prohlídku a dokonalý popis činností na tomto pracovním místě. Bez 

těchto určitých požadavků by pracovní místo nemohlo být obsazeno (Koubek, 2000, s. 120-128). 

Díky analýze vznikne závěrečný popis pracovního místa, který se nadále využívá pro získávání pra-

covníků, pro hodnocení pracovníků práce a pro vzdělávání.  

2.2 Personální plánování 

K tomu, aby organizace mohla fungovat, je potřeba plánovat ne pouze ze dne na den, ale na roky 

dopředu. Je pro ni důležité vytyčit si jasné, avšak reálné cíle a předvídat vývoj organizace (Koubek, 

2000, s. 144). Zároveň si musí stanovit cesty a metody, jak jich dosáhne. Stanovení těchto cest a 

metod je hlavním úkolem personálního plánování. Dosažení cílů nejde docílit bez pracovní síly. Pra-

covníci rozhodují o tom, zda organizace bude úspěšná a zda dokáže úspěšně naplnit předem naplá-

nované cíle. Proto má při plánování důležité postavení personální oddělení, které nové pracovníky 

získává. Cílem personálního plánování je rozpoznat a předvídat potřebu pracovníků v organizaci a 

zajišťovat rozvoj každého pracovníka a to, aby byli pracovníci v organizaci spokojeni a nevznikla 

fluktuace pracovníků. 
K dosažení úspěšného personálního plánování, aby byl personalista velmi dobře obeznámen se 
strategií organizace. Personální plánování a strategie organizace by měly probíhat souběžně. 

2.3 Získávání pracovníků 

Získávání pracovníků spočívá ve vymezení konkrétních pravidel a postupů celého náboru. Cílem čin-

nosti získávání pracovníků je obsadit volná místa v organizaci vhodnými kandidáty za krátký čas a 

za co nejnižší náklady (Koubek, 2006, s. 117). Při získávání jde o správně definované nabízené pra-

covní místo, a následné zvolení toho, kde bude vyhledávání pracovníků probíhat, jestli na trhu 

práce, či uvnitř organizace (Častorál, 2013, s. 183). Základem úspěšného získávání je srozumitelně 

popsané pracovní místo a umění ho nabídnout na správném místě, díky čemuž má organizace šanci 

zaujmout co nejvíce uchazečů. Po projevení zájmu o pozici uchazeči se personalisté s nimi propojí 

a snaží se zjistit potřebné informace o nich. Samy by měli uchazečům sdělit pravdivé informace o 

pracovní pozici a o firmě samotné (Horvátová, 2016, s. 119). Po zjištění potřebných informací pro-

bíhá výběr nejvhodnějších kandidátů. 

Získávání pracovníků rozhoduje o tom, kam se organizace bude v budoucnu posouvat. Během to-

hoto procesu stojí proti sobě dvě strany, organizace, která potřebuje nové pracovníky s určitými 

vlastnostmi a dovednostmi, a strana potencionálních uchazečů, kteří si snaží najít vhodné, nebo 

lepší zaměstnání, než doposud měli. 

Odezvu uchazečů na nabízené pracovní místo může ovlivnit nabídka práce daného pracovního 

místa a vnitřní a vnější podmínky. Vnitřní podmínky mohou souviset jak s organizací, tak i s určitým 

pracovním místem. Například požadavky na pracovníka, místo vykonávané práce, prestiž organi-

zace a mezilidské vztahy. Mezi vnější podmínky patří mobilita obyvatelstva, ekonomický stav, roz-

ložení obyvatelstva apod. Vnitřní podmínky organizace ovlivňovat může, vnější však nikoliv. Existuje 
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několik výhod získávání pracovníků z vnitřních zdrojů. Uchazeč zná organizaci a organizace zná slabé 

a silné stránky uchazeče. Nevýhodou může být negativně ovlivněna morálka na pracovišti soutěže-

ním mezi pracovníky o povýšení. Mezi hlavní výhody získávání pracovníků z vnějších zdrojů může 

patřit, že noví pracovníci přinesou do firmy nové názory, pohledy a zkušenosti zvenku. Nevýhodou 

je těžší přilákání, kontaktování potencionálních uchazečů a také je výběr mnohem nákladnější (Kou-

bek, 2006, s. 119-122). 

2.4 Výběr pracovníků  

Cílem výběru pracovníků je ze všech přihlášených uchazečů vybrat ty, které nejlépe splňují poža-

davky na dané pracovní místo, a zároveň dokážou přijmout i dodržovat hodnoty a organizační kul-

turu společnosti. Při výběru je také důležité najít takového člověka, který nemá problém s udržová-

ním zdravých mezilidských vztahů na pracovišti. Výběr tedy není jen o odborné stránce uchazeče, 

ale také o jeho osobním charakteru a emoční inteligenci. 

Před tím, než se začne vybírat správný uchazeč, se musí stanovit požadavky odborné způsobilosti 

pracovníka na ono volné pracovní místo, kterými zpravidla již personální útvar disponuje po prove-

dení analýzy pracovního místa. Těmi jsou například stupeň vzdělání, obor absolvovaného vzdělání, 

kurzy nebo délka praxe v oboru. Důležité je upřesnit z čeho se bude posuzovat odborná znalost 

pracovníka. Může být podmínkou maturitní vysvědčení, výuční list, diplom z vysoké školy, nebo do-

klad o absolvování určitých kurzů (specializovaných, jazykových) atd. Další součástí výběru je určit 

kritéria pracovního výkonu, tedy požadované pracovní výsledky a požadované pracovní chování. 

Důležitým okamžikem výběru pracovníka je zvolit si správnou metodu výběru, případě jejich kom-

binace Během výběru vhodného uchazeče by si personalisté měli dokázat odpovědět na tři jedno-

duché otázky: „Může uchazeč vykonávat určitou práci? Chce jí vůbec vykonávat? Začlení se do pra-

covního kolektivu?“ (Koubek, 2000, s. 225). 
Fáze výběru pracovníků se dělí na dvě části. Na část předběžnou, kde se definuje volné pracovní 
místo a pracovní podmínky. Následně se řeší, jakou kvalifikaci, znalosti a dovednosti by měl uchazeč 
mít, aby dobře vykonával danou práci. Nejčastěji se předvýběr uchazečů provádí pomocí jejich ži-
votopisů (Šikýř, 2012, s.82). Druhá část se nazývá vyhodnocovací. Ta se skládá z několika kroků, 
které se nemusí podstupovat v každém případě. Patří mezi ně například zkoumání referencí, lékař-
ské vyšetření, předběžný pohovor, zkoumání životopisů a další. 

2.4.1 Metody výběru pracovníků 

Existuje několik různých metod pro výběr pracovníků. Mezi čtyři nejznámější patří dotazníková me-

toda, zkoumání životopisů, testovací metoda a v neposlední řadě výběrový pohovor. Dotazník se 

většinou používá ve větších organizacích a měl by být specifický pro každé pracovní místo. Díky 

dotazníku se sbírají spolehlivé informace o uchazečích a snadněji se třídí. Je to jedna z levnějších 

metod výběru a je také velmi spravedlivá pro všechny uchazeče. Avšak vytvoření dotazníku na určité 

pracovní místo je velmi náročné, metoda je neosobní a je z ní složité zjistit motivaci a výkonnost 

uchazečů (Koubek, 2006, s. 164-172). 

Druhá nejpoužívanější metoda je zkoumání životopisů, kde jde hlavně o zjišťování informací o ucha-

zečích z předloženého dokumentu. Personalisté se hlavně soustředí na informace o vzdělání a do-

sažené praxe uchazeče. Existují dva druhy životopisů strukturovaný a nestrukturovaný. Každý ucha-

zeč by si měl připravit nový životopis na každou pracovní pozici, na kterou se hlásí, a zaměřit se na 
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ty znalosti a zkušenosti, které firma poptává, tedy jsou obsaženy v inzerátu a vztahují se k danému 

pracovnímu místu. Metoda zkoumání strukturovaného životopisu má výhody i nevýhody úplně 

stejné jako metoda zkoumání dotazníku. Osnovu nestrukturovaného životopisu si uchazeč určuje 

sám. Popisuje v něm svůj dosavadní život v časové posloupnosti. Výhodou této metody je, že per-

sonalisté z textu umí posoudit, prezentaci uchazeče, a také jim text napoví o jeho charakteru. Ne-

výhodou je, že se uchazeč převážně charakterizuje příliš kladně a ne objektivně. Metoda dotazníku 

i metoda zkoumání životopisu je dobrá v případě použití i jiné metody. Nejčastěji by se měla tato 

metoda spojit s pohovorem (Koubek, 2000, s. 230-232). 

Třetí nejpoužívanější metodou je testování pracovní způsobilosti. Jedná se o testy zaměřené napří-

klad na typ osobnosti, na dovednosti, znalosti, chování uchazeče a mnoho dalšího. Slouží spíše jako 

doplněk k výběrovému řízení (Šikýř, 2012, s. 88). Nejčastěji se testy používají na zjištění určitých 

znalostí nebo na zjištění typu osobnosti. Například některé firmy mívají testy na ověření určitých 

znalostí a podle výsledků se pak rozhodují, jak s uchazečem naloží, kam ho ve firmě pošlou, nebo 

jestli nábor ukončí. Na zjištění osobnosti se nejběžněji používají dva druhy testů. První typ testů je 

složen z určitých obrázků, které má za úkol uchazeč interpretovat. Výsledek hodnotí zkušený psy-

cholog. Druhý typ testů především zkoumá zájmy uchazeče, ty se pak porovnávají se zájmy osob, 

které jsou v tom daném oboru úspěšné. Výsledek má ukazovat, do které oblasti práce a na jaké 

určité povolání se uchazeč hodí nejvíce. Testy mají většinou strukturu dotazníku. Tento druh testo-

vání je dobrý jako zjištění doplňujících informací o uchazečích. Hlavně v případech, pokud se jedná 

o konkrétní pracovní místo do konkrétního týmu, kde je naprosto dokonale specifikované ono pra-

covní místo. Nevýhodou těchto testů je, že jsou neosobní, nejsou moc spolehlivé. Testování bývá 

hodně nákladné a ne na každou pracovní pozici se perfektně hodí. Tyto testy by určitě neměly být 

rozhodujícím parametrem při výběru nových pracovníků (Koubek, 2000, s. 235). 
Čtvrtá nejpoužívanější a nejvhodnější metoda ze všech metod je pohovor. Hlavním cílem této me-
tody je získat o uchazeči dodatečné informace, a naopak uchazeči poskytnout nejdůležitější infor-
mace o firmě a vyhodnotit osobnost zájemce o pracovní pozici. Po pohovoru by se měly obě strany 
cítit komfortně, přátelsky. Existuje mnoho typů pohovorů, které se rozlišují podle množství a struk-
tury účastníků. Pohovor jeden na jednoho. To znamená, že je u pohovoru uchazeč, který projevil 
zájem o danou pracovní pozici, a nadřízený té pracovní pozice, na kterou se uchazeč hlásí (Dvořá-
ková, 2012, s. 154-155). Tenhle typ pohovoru uchazeče nejméně stresuje, protože nemusí být ner-
vózní z početní přesily. Uchazeč bývá více otevřený a nebojí se komunikovat. Pro druhou stranu to 
už není tolik výhodné, protože uchazeč se může chovat více dominantně, a když je na pohovoru 
manažer sám, tak se většinou nestihne soustředit na každý uchazečův detail, a nedokáže si o něm 
psát poznámky. Používá se, když si nadřízený vybírá někoho konkrétního do svého týmu, a u méně 
kvalifikovaných prací (Koubek, 2006, s.168). Další typ pohovoru probíhá před panelem posuzova-
telů. Jedná se zpravidla o skupinu 3–4 lidí, kde by měl být přítomen nadřízený obsazovaného pra-
covního místa, personalista a případně psycholog. Mezi sebou si posuzovatelé vyberou toho, kdo 
povede pohovor. Ten bude mít za úkol vést hlavní komunikaci s uchazečem. Zbytek členů skupiny 
si v klidu může dělat poznámky, pozorovat uchazeče a popřípadě si připravovat doplňující otázky. 
Tento způsob se doporučuje více než střídání pozorovatelů v kladení otázek. To by pro uchazeče 
nemuselo být komfortní. Výhodou je, že posouzení uchazeče je vícestranné, někdy ale může vést 
ke konfliktu mezi posuzovateli. Pro uchazeče tento typ pohovoru nemusí být příjemný a nemusí se 
hodnotitelům tolik otevřít. Nejčastěji se používá při obsazování náročnějších pracovních pozic, kdy 
je třeba se zaměřit jak na uchazečovy dovednosti, tak na jeho osobnost (Koubek, 2006, s. 168). 
V praxi se dále používá skupinový pohovor, volně plynoucí pohovor, strukturovaný pohovor, As-
sessment centre a plno dalších. Assessment centre je poslední dobou velmi populární. Používá se 
zejména pro výběr manažerů. Nejvíce se tato metoda zaměřuje na chování uchazečů. Assessment 
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centre probíhá tak, že se utvoří skupina uchazečů a skupina hodnotitelů. Uchazeči celý kurz absol-
vují během dvou až čtyř dnů, kdy musí projít pohovory, různými úkoly, řešením případových studií, 
neřízenou skupinovou diskuzí, manažerskými hrami, testy osobnosti a schopností. U všech těchto 
činností jsou hodnoceni posuzovateli. Na konci kurzu hodnotitelé určí finální pořadí všech uchazečů. 
Program kurzu a výběr činností se určuje podle obsazovaného pracovního místa. Výhodou této me-
tody výběru pracovníků je komplexní posouzení uchazečů, avšak metoda je velmi nákladná. Ucha-
zečům způsobuje stres a je časově velmi náročná (Šikýř, 2012, s.89). 

2.4.2 Trendy v náboru a výběru 

Doba se stále mění a vyvíjí. Organizace, které chtějí získávat kvalitní pracovníky i nadále, budou 

muset sledovat trendy v náboru a výběru. Organizace se začnou přetahovat o mladé a talentované 

lidi, kterých rychle ubývá, zatím co inovací přibývá. Zájem bude hlavně o technicky zručný a kreativní 

personál. Na trhu práce se budou kvalifikovaní lidé neustále přeplácet (Koubek, 2014, s. 116). Or-

ganizace, které budou ve výhodě, jsou takové, které pracují s potencionálními pracovníky již při je-

jich studiu. Lidé při rozhodování, na jaký inzerát odpoví, si zjišťují postavení firmy na trhu práce, její 

pověst, zda jsou její pracovníci spokojení, četnost odchodů lidí z firmy apod. Dnes už každá větší 

firma nebo startupy disponují personálním marketingem a velmi efektivně využívají sociálních sítí. 

Toto je patrné po důkladnějším prostudování různých inzerátů například na jobs.cz. 

V důsledku pandemie je stále více populární home office. Personalisté vykonávají čím dál častěji 

pohovory v online prostředí. Celý online nábor je i méně nákladný, jak pro uchazeče, tak pro orga-

nizace. Lze předpokládat, že e-recruitment bude častější a více rozšířenější metodou výběru. Ucha-

zeči nebudou nuceni si brát den volna, aby měli čas se dopravit do organizace, kam se hlásí, na 

pohovor. Bude stačit, aby si vzali v práci home office a na pohovor se přihlásili z pohodlí domova. 

Nejlevnějším a nejspolehlivějším zdrojem vhodných kandidátů jsou pracovníci firmy. Pracovníci 

dobře znají firmu, ve které pracují, takže vědí, jaké lidi doporučit. Plno organizací si to uvědomuje, 

takže se snaží své pracovníky motivovat k tomu, aby doporučovali vhodné kandidáty. Motivací pro 

ně často bývá finanční ohodnocení. V některých organizacích mají nastavený bumerangový nábor. 

To znamená, že hned po přijetí má nový pracovník za úkol doporučit dalšího vhodného kandidáta. 

Velké organizaci si budou muset zvyknout na stratupové firmy na trhu práce a budou muset být 

otevřeny uchazečům a pracovníkům s inovátorským myšlením. V zahraničních firmách už je takřka 

normální využití umělé inteligence v recruitmentu. Ve větších organizacích u nás již můžeme najít 

používání chatbotů, které jsou vhodné pro komunikaci s klienty. U některých pracovních portálů si 

můžeme všimnou tzv. hlídacích psů. Hlídací pes je program, který má za úkol najít vhodné kandidáty 

a zasílat jim automaticky nabídku práce, ale i naopak. Podle životopisů dokážou najít uchazečům 

vhodnou pracovní nabídku (Koubek, 2014, s. 115-117). 
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2.5 Přijímání pracovníků 

Proces, který probíhá po úspěšném výběru uchazeče na danou pracovní pozici a po jeho akcepto-

vání nabídky zaměstnání označujeme jako přijímání pracovníků. Přijímání pracovníka končí prvním 

dnem jeho nástupu do zaměstnání. Nejpodstatnějším bodem celého procesu přijímání je vytvoření 

a následné podepsání pracovní smlouvy (případně dohody). Při tvorbě smlouvy by měl mít pracov-

ník, kterého se smlouva týká, možnost dostat návrh dané smlouvy, popřípadě se k ní vyjádřit. Nový 

pracovník by měl mít i právo o bodech smlouvy vyjednávat. Firmě by to nemělo vadit. Smlouva je 

totiž dvoustrannou záležitostí, nikoliv jednostranným aktem. Pokud se nabídka týká našeho součas-

ného pracovníka, který pouze mění své staré místo ve firmě za nové, můžeme mu taktéž vystavit 

novou smlouvu. V České republice je možné, vystavit pouze dodatek, pokud je pracovník ve stáva-

jící organizaci převeden na vyšší, či nižší pozici (Koubek, 2006, s. 178). Během nástupního dne ucha-

zeče, ho musí personální pracovník seznámit ústně s právy a povinnosti plynoucími z pracovního 

poměru ve firmě, a z povahy práce jeho nového pracovního místa. Nejlépe před podpisem pracovní 

smlouvy. Uchazeč by měl před uzavřením smlouvy také absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, což 

vyplívá ze zákoníku práce. Po uzavření pracovní smlouvy mezi firmou a uchazečem je nutné zařadit 

nového člena organizace do personální evidence. Musí se vytvořit osobní karta pracovníka, která 

obsahuje podstatné informace o něm. Dnes probíhá personální evidence v personálních informač-

ních systémech (Chmielová Dalajková, 2022, s. 178-179). Zajistit by se také měl mzdový list, evi-

denční list důchodového zabezpečení apod.  Od minulého zaměstnavatele nového pracovníka se 

také přebírá zápočtový list, který je důležitý pro důchodové zabezpečení. Nový pracovník si musí do 

8 pracovních dnů od vzniku nového pracovního poměru dát přihlášku k sociálnímu a ke zdravotnímu 

pojištění (Koubek, 2006, s. 179). Úloha personalisty, co se týče přijímání pracovníka končí v této 

etapě a následuje zpravidla adaptační proces a onboarding. 

2.6 Zařazování a přemisťování pracovníků 

Personalisté mají za úkol starat se o lidské zdroje tak, aby organizace byla stále úspěšnější. K tomu 

může napomáhat i přemisťování a zařazování pracovníků na pracovišti. Personalisté by měli dobře 

znát pracovníky firmy, díky tomu budou vědět, koho a kam přemisťovat, tak aby bylo dosaženo větší 

spokojenosti a výkonosti.  Při rozmisťování se musí brát v úvahu, že se to některým z pracovníků 

nebude líbit a dají výpověď. Během rozmisťování by se personalisté měli soustředit na aktuální pra-

covníkův profil a na povahu jeho pracovního místa. V profilu pracovníka jsou informace o jeho vzdě-

lání, praxi, osobnosti a výsledky hodnocení jeho pracovního výkonu. Výsledek hodnocení je jeden 

z nejdůležitějších podkladů při rozmisťování pracovníků. Jde z něho usoudit, zda je vhodný na no-

vou pracovní pozici. Povahu jeho nynějšího pracovního místa lze zjistit podle analýzy pracovních 

míst. Hlavní roli při rozmisťování pracovníků hrají volná pracovní místa nebo nově vytvořená pra-

covní místa a vůle pracovníka přistoupit na změnu, případně na kariérní růst. Pokud v organizaci 

často vznikají nová pracovní místa, nebo při uvolňování stávajících pozic personální útvar vytypo-

vává vhodné osoby pro volné pozice. Pracovníci napíšou své preference, které předají personálnímu 

útvaru a podle toho pro něj personalisté hledají dokonale padnoucí pracovní místo. Rozmisťování 

pracovníků ve firmě je nikdy nekončícím procesem. Změny na pracovních místech jsou zcela běžné, 



 19 

a to v důsledku nových technologií, využíváním nové techniky a neustále se měnícímu konkurenč-

nímu prostředí. Pokud jde o pouhé rozmisťování pracovníků v organizaci, tak k němu dochází z dů-

vodu povýšení pracovníka, přesouvání pracovníka na nižší pozici, či převádění pracovníků na jinou 

práci. Při povýšení pracovník přechází na náročnější a lépe placenou pozici ve firmě. K povýšení 

nedochází pouze z důvodu potřeby obsadit volné místo vhodným pracovníkem, ale jde také o mo-

tivovaní pracovníka. Pracovník může dosáhnout povýšení na základě rozhodnutí jeho nadřízených, 

nebo při absolvování výběrového řízení v organizaci. Výběrové řízení v organizaci probíhá tak, že se 

pracovníkům nabídne volné pracovní místo a zájemci absolvují výběrové řízení, po kterém je jeden 

z nich na dané pracovní místo vybrán. Důležité je, aby k povýšení pracovníka docházelo zcela spra-

vedlivě s ohledem k ostatním pracovníkům a za transparentních podmínek. Převedením pracovníka 

na jiné pracoviště v rámci organizace se pro daného pracovníka mění zejména pracovní náplň, ale 

tím že zůstává ve stejné organizaci nedochází pro něho až k tak výrazným změnám. K převodu pra-

covníků na jiná pracovní místa uvnitř organizace dochází z důvodů potřeby obsadit nově vzniklá 

pracovní místa, zúžení nebo rozšíření určité části organizace, zrušení části výroby, či z důvodu ne-

spokojenosti pracovníka na jeho dosavadním pracovním místě v organizaci (Koubek, 2006, 224-

227). Interní mobilita pracovníků často vychází i z rozhodnutí managementu. Některé organizace 

systematicky podporují mobilitu pracovníků i z důvodu rozvoje potenciálu pracovníka (Dvořáková, 

2012, s. 164-166). Plánovaný přesun pracovníka musí organizace sdělit pracovníkovi, kterého se to 

týká včas a vše mu řádně vysvětlit. Personální pracovník by měl pracovníka ujistit, že se jedná o 

správný krok, že jde organizaci o to, aby i on mohl zlepšit a rozšířit svoje pracovní dovednosti a 

schopnosti. Občas se děje, že personalisté oznámí více pracovníkům, že potřebují jednoho pracov-

níka převést na jiné místo, a vyčkají, co se bude dít. Pokud je pracovník převeden na jiné pracovní 

místo z jeho přesvědčení, stává se, že je pak na pracovišti mnohem spokojenější a zároveň vý-

konnější. Pokud je pracovník převeden na jiné pracovní místo proti svojí vůli, organizace se mu snaží 

dát něco navíc, než měl doposud, zpravidla se jedná o využití systému benefitů anebo finančního 

ohodnocení. Může dojít k výpovědi, že o změnu zařazení pracovník skutečně nestál. Přemístění pra-

covníků může být trvalé, ale i dočasné. Převedení pracovníka na nižší pozici nebývá moc pozitivně 

hodnocené pracovníkem, protože často dochází i ke snížení jeho mzdy. K přeřazení na nižší pozici 

nastává tehdy, kdy je zrušeno pracovníkovo místo, anebo v ten okamžik, kdy se zjistí, že pracovník 

nezvládá vykonávat svojí pozici, z důvodu změny zdravotního stavu, či z výsledků hodnocení jeho 

pracovního výkonu (Altaxo, 2019. online). Jestliže dojde k přeřazení pracovníka na nižší pozici ze 

zdravotních důvodů, pracovník tomu většinou rozumí, a rychle se s tím smíří. Avšak pokud dojde 

k přeřazení na nižší pozici pracovníka v důsledku špatného hodnocení výkonu jeho práce, nemusí u 

něho dojít k pochopení situace. Často pak vyvolává na pracovišti konflikty. Proto by organizace u 

každého přeřazovaného pracovníka na nižší pozici měla zvážit i případné jeho propuštění, přeřaze-

ním na nižší pozici, může být pracovník tak demotivovaný, že neodvede kvalitní výkon anebo sám 

podá výpověď. (Koubek, 2006, s. 224-227) 

2.7 Ukončení pracovního poměru 

Ukončení pracovního poměru je právním aktem, kdy dochází k ukončení pracovní smlouvy mezi 

pracovníkem a zaměstnavatelem. Podle zákoníku práce lze ukončit pracovní smlouvu dohodou, vý-

povědí, zrušením pracovního místa, ukončením ve zkušební době apod. Pokud se pracovní poměr 
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ukončuje dohodou musí s tím souhlasit obě strany. Nejčastěji se využívá při odchodu pracovníka do 

důchodu. Výpověď může podat pracovník, ale může být realizována i ze strany zaměstnavatele. 

Jedná se o jednostranný projev vůle. Jak je uvedeno v zákoníku práce výpověď musí být písemná, 

odvolat ji může pouze ten, kdo jí podal. Pracovní poměr po předání výpovědi končí do dvou, či třech 

měsíců. Výpovědní lhůta běží od následujícího prvního dne v měsíci od podání výpovědi. Skončí 

posledním dnem druhého, nebo třetího měsíce výpovědní lhůty. Pracovní právo v České republice 

neumožňuje dát pracovníkovi výpověď bez udání důvodu. Důvody pro podání výpovědi ze strany 

zaměstnavatele jsou taxativně vymezeny v zákoníku práce. Pracovník nemusí zaměstnavateli zdů-

vodňovat důvod jeho výpovědi. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

může být v České republice jen pokud byl pracovník pravomocně odsouzen k odnětí svobody za 

úmyslný trestný čin nebo pokud hrubým způsobem porušil pracovní kázeň. Pracovník může oka-

mžitě zrušit pracovní poměr v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, nebo pokud práci 

nemůže vykonávat ze zdravotních důvodů. Firmy propouštějí pracovníky z mnoha důvodů, které se 

dají rozdělit do dvou skupin. Buď je důvod propuštění na straně pracovníka (v důsledku špatného 

chování, nedostatečného pracovního výkonu), nebo na straně organizace (z důvodu nadbytečnosti). 

Výpověď pro nadbytečnost se většinou dává v případech, že se mění struktura firmy, například se 

firmě přestane dařit. Nemá to nic společného s výkonem pracovníka. (Koubek, 2000, s.259) 

2.7.1 Propouštění pracovníků zaměstnavatelem 

Jde o nejvíce krizovou situaci v zaměstnání, při které jsou často přítomni psychologové. Je to nejdů-

ležitější oblast pracovního práva, kterou by nejen personalisté měli znát. Jak postupovat při pro-

pouštění pracovníka? Oznámení propuštění by vždy mělo být řečeno osobně z úst nadřízeného, 

který by si k tomuto rozhovoru měl pozvat třetí osobu (Průvodce podnikáním, 2022, online). Svědek 

je u předání výpovědi velmi podstatný, hlavně v případě, že pracovník odmítne výpověď podepsat. 

Nadřízený, který propouští svého pracovníka, by s ním měl vést minimálně dva rozhovory. První 

rozhovor by měl zahrnovat oznámení propuštění, předání výpovědi a převzetí od pracovníka pra-

covní nástroje. Rozhovor by se rozhodně neměl protahovat ze strany nadřízeného, už takhle je to 

pro propouštěného pracovníka dost nepříjemná situace, ve které rozhodně nechce setrvávat 

dlouho. Reakce propouštěného pracovníka může být dosti emocionální. Nejdřív zažije šok, pak se 

může snažit výpověď odmítnout a začít s nadřízeným smlouvat. Někteří pracovníci můžou prožít i 

depresi, ale nezbyde jim nic jiného než se s výpovědí smířit. Nadřízený by měl vést druhý rozhovor 

s propouštěným pracovníkem buď druhý den, nebo do týdne od oznámení propuštění. Pracovník 

s největší pravděpodobností zpracuje do druhého dne skutečnost o svém propuštění, možná se 

bude snažit s nadřízeným ještě nějak smlouvat, anebo výpověď pasivně přijme. Právě v tento mo-

ment se nadřízený může pokusit pracovníka nasměrovat správným směrem. Je běžné, že nadřízený 

pomůže propouštěnému hledat východisko, vysvětlí pracovníkovi jeho silné stránky a dodá mu 

energii a povzbuzení (Bělohlávek, 2017, s.112). Nejdříve by spolu měli probrat průběh výpovědní 

doby. Nadřízený mu ukáže potencionální místa a pozice, na které by se eventuelně mohl přihlásit, 

podle dovedností a schopností, které pracovník má. Na závěr mu nadřízený předá pár rad, jak by 

měl při ucházení se o nové místo postupovat, a nabídne mu poskytnutí referencí. Organizace by 

měla podpořit a naučit manažery, jak vést správně rozhovor s propouštějícími pracovníky. To může 

významně přispět ke kultuře a kvalitě firmy (Armstrong, 2007, s.404-407). 
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2.8 Hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovního výkonu je jedna z nejdůležitějších personálních činností, bez které by nešla 

vykonávat oblast odměňování, nedalo by se dobře plánovat vzdělávání a nevytvářelo by se ani 

zdravé pracovní prostředí v organizaci. Dobře nastavené hodnocení ve firmě je nejlepším způso-

bem, jak motivovat pracovníky a zlepšovat pracovní výkon všech. V poslední době se k hodnocení 

pracovního výkonu přidalo i hodnocení odborných a osobních předpokladů a hodnocení chování 

pracovníků. V českých firmách patří činnost hodnocení pracovníků k nejhůř prováděným ze všech 

personálních činností. Zaměstnavatelům se to často provádět nechce a pracovníci k tomu mají od-

por a obavy z toho, co je bude po vyplnění hodnocení čekat (Koubek, 2000, s. 280). Hodnocení má 

ale naopak organizaci pomoci, jak s pracovními problémy, tak se spravedlivým odměňováním pra-

covníků a s poskytnutím zpětné vazby pracovníkovi. Je potřeba, aby systém hodnocení vytvářeli 

všichni pracovníci v organizace (Termann, 2003, online) 

Co si představit pod pojmem hodnocení pracovníků? Zkoumání toho, jak pracovníci plní své úkoly 

a jak se chovají ke svým kolegům, nebo k zákazníkům. Výsledky procesu hodnocení by pak měl hod-

notitel probrat přímo s tím, koho hodnotil. Na závěr by se měli společně pokusit o hledání způsobu, 

jak zlepšit pracovní výkon hodnoceného a pak společně ustanovit opatření, která by mu v tom měla 

pomoci. Hodnocení pracovníků slouží k vytvoření podkladů jak pro odměňování, tak pro plánování 

dalšího vzdělávání. Slouží také ke zjištění pracovníkových rezerv, a k poznání jeho silných a slabých 

stránek. Jak vyplívá z použité literatury v posledních letech je další hodnotící oblastí i hodnocení 

kompetencí (osobní kvality). Výsledky hodnocení pomáhají zaměstnavateli při rozhodování o pový-

šení pracovníka, ale i o jeho propuštění (Bělohlávek, 2017, s. 78-83). 

Hodnocení pracovníků ve světě probíhají ve třech časových etapách. První období je přípravné. Or-

ganizace si určí, co bude hodnotit, a vytvoří si přesný hodnotící dotazník. Může se soustředit na 

několik cílů současně, ale ne na všechny se dokáže stejně zaměřit (Hroník, 2006, s. 22). Zanalyzuje 

všechna pracovní místa, aby si udělala představu, jaký pracovní výkon se na těchto místech poža-

duje, a na to se pak během hodnocení soustředí. Při tvorbě dotazníku je důležité ho prokonzultovat 

i s pracovníky, kterých se po zhotovení bude týkat. Pracovníci s přípravou dotazníku mohou být 

velmi nápomocní, protože organizaci dají svůj pohled na pracovní místo, na kterém pracují. Popíšou, 

jak by oni sami například zefektivnili výkon práce na určité pozici. Hlavně tím, že za nimi přijde ve-

dení, či personální pracovník se zmenší jejich odpor vůči hodnocení. Druhé období je o získávání 

informací. Hodnotitelé pozorují pracovníky při vykonávání jejich práce, při jejich komunikaci s ostat-

ními kolegy a také kontrolují výsledky jejich práce. K celému procesu si vedou písemnou dokumen-

taci, kterou si pak uloží, a tím předchází budoucím konfliktům na pracovišti. Hlavně se k dokumen-

taci můžou kdykoliv vrátit. Během třetího období dochází k vyhodnocování zjištěných informací. 

Organizace vyhodnocuje každého pracovníka zvlášť, ale i dohromady. Porovnává jejich výkon i cho-

vání se standartními požadavky na daná pracovní místa. Opět hodnotitelé všechno písemně zapi-

sují. Nejdůležitější částí celého procesu je po ukončení hodnocení provést rozhovor s pracovníky, 

kterých se hodnocení týkalo. Může dojít k oznámení povýšení, k další fázi vzdělávání, k přesunu na 

jiné pracovní místo apod. Po informování pracovníků se i nadále jejich pracovní výkon zkoumá a 

sleduje, jestli hodnocení na ně mělo správný efekt, či nikoliv. Písemný záznam eliminuje případné 

následující spory mezi hodnoceným a hodnotitelem (Koubek, 2000, s. 285). 
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2.8.1 Metody hodnocení pracovníků 

Existuje mnoho metod hodnocení. Například anketa, hodnocení podle pracovních výsledků, nebo 

třeba hodnocení podle plnění určitých norem. Dokonce se k hodnocení může použít i metoda As-

sessment centre. Pro organizaci je důležité vybrat tu správnou metodu, aby kvůli tomu na pracovišti 

nevznikly konflikty a aby jí správně rozuměli jak hodnotitelé, tak hodnocení pracovníci. Hodnocení 

pomocí ankety je určené hlavně ke zjištění názorů pracovníků na určitá hlediska pracovního výkonu. 

Je to univerzální metoda, ale anketa musí být vždy specificky zpracována podle toho, co zkoumá. 

Lidé se díky anketě více otevřou, než kdyby se jich někdo na danou tématiku doptával. Avšak me-

toda není vhodná pro vykonávání důležitých rozhodnutí o pracovnících. Anketa je velmi náročná na 

přípravu (Koubek, 2000, s.295). 

Hodnocení, které probíhá pomocí metody hodnocení pracovníků podle výsledku, se využívá hlavně 

pro vedoucí nebo expertní pracovníky. Výsledky, kterých by měli pracovníci dosáhnout, musí být 

měřitelné a jasně formulované. Organizace určí, jakých výsledků by měli dosáhnout a na základě 

hodnocení jim poskytnou zpětnou vazbu, jak jich dosáhnou efektivněji. Organizace vytvářejí pod-

mínky na splnění těchto cílů, neboť i tato povinnost zaměstnavatele vyplívá ze zákoníku práce. Poté 

posoudí, jestli se hodnoceným povedlo všechno splnit, a pokud ne, organizace podnikne řadu opat-

ření ke zlepšení. Metoda vybízí pracovníka k promyšlení, co nejefektivnějších cest k dosažení stano-

vených cílů organizace, a to je motivuje k práci. Je to časově velmi náročná metoda hodnocení. 

Právě tato forma není vhodná pro provázání na systém odměňování (Koubek, 2006, s. 210-211). 

Assessment centre lze využít nejen k výběru pracovníků, ale také k jejich hodnocení. Podobu má 

stejnou, jako když se používá pro výběrové řízení. Opět je zaměřený například na různé modelové 

situace, které hodnotí nespočet pozorovatelů (Hroník, 2006, s. 63). Výhodou této metody je, že 

poskytuje celkové zhodnocení pracovního výkonu pracovníků. Jako u výběrového řízení je tato me-

toda velmi nákladná a časově náročná. Hodnotí výkon pracovníků v uměle připravených podmín-

kách, takže není až tolik efektivní (Koubek, 2006, s.211). 

Jednou z nejlepších metod vyhodnocování je formulovat otázky pro respondenty pomocí slova fun-

govat. Například, zda fungovalo stanovení si s týmem daných cílů. (Armstrong,2011, s. 307) 

2.9 Odměňování pracovníků 

Odměňování je oblast, která patří k nejdůležitějším faktorům pracovně právního vztahu. Můžeme 

ji rozdělit na peněžní a nepeněžní složku. Mezi nepeněžní řadíme benefity, které se dají sice vyjádřit 

v penězích, ale fakticky jde o služby nebo výrobky. Benefity, které se v penězích vyjádřit nedají po-

chvaly, povýšení, umožněná reprezentace firmy v zahraničí apod. Službou může být například zajiš-

tění jazykových kurzů organizací pro pracovníky a z výrobkových odměň něco, co pracovníkům při-

nese nějaký užitek (firemní funkční batoh). Mezi peněžní řadíme mzdu, různé druhy prémií a pří-

platků. 

Mzdu můžeme rozdělit na několik druhů. Na mzdu časovou, která se často využívá u administrativ-

ních pracovníků, nebo u těch pracovníků, u kterých nejde změřit pracovní výkon. Úkolová mzda se 

používá pro dobře měřitelnou práci. Velikost mzdy závisí na množství vykonané práce. Podílová 

mzda je rozdělena na dvě části. Na část mzdy, která je fixní (tedy se nemění) a na část variabilní (ta 

se mění podle výkonu pracovníka) (Vema, 2021, online). Velikost mzdy nesmí být nižší než mini-

mální mzda, která je určena vládním nařízením. 
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 Na první tři zkušební měsíce se ustanoví počáteční mzda, která se může po uplynutí této doby změ-

nit. Ke mzdě se můžou připojit ještě další komponenty, jako bonus za výkon práce, za uzavření no-

vého obchodu apod. Stanovení základní mzdy se liší napříč republikou, a druhem povolání. Mzdu 

by mělo určit personální oddělení organizace. Není dobré stanovit počáteční mzdu příliš vysokou, 

pak je těžké, spíše téměř nemožné, mzdu snižovat. Mezi bonusy neboli benefity se nejčastěji řadí 

mobilní telefony, notebooky, více dní dovolené, jazykové kurzy a plno dalších (Altaxo, 2019, online). 

Mezi hlavní úlohy odměňování patří motivace pracovníků. Odměňování by mělo být ke všem pra-

covníkům spravedlivé a mělo by odrážet rovný přístup pracovníkům, jak vyplívá ze zákoníku práce. 

V organizacích se vytváří systémy odměňování podle zájmů a druhu organizace, podle zájmů Pra-

covníků, povahy vykonávané práce a podle vnějších faktorů (Šikýř, 2014, s.120-121). Organizace by 

si měla nastavit systém odměňování, aby se díky němu dali získávat a následně udržovat loajalita 

pracovníků. Měl by motivovat pracovníky tak, aby jejich pracovní výkonnost rostla, a firma se více 

rozvíjela. Pracovníci potřebují získat určitou pracovní a sociální jistotu, chtějí možnosti kariérního 

růstu, spravedlivé jednání a v neposlední řadě práci, která je bude uspokojovat. Při sestavování sys-

tému hodnocení by se mělo spolupracovat s pracovníky firmy. Zjistit, jestli je systém neznepokojuje, 

pokud by je znepokojoval, nepřineslo by to firmě pozitivní výsledky, ba naopak. Pracovníci by mohli 

chtít firmu opustit z důvodu touhy po zisku více peněžních prostředků. 
Mezi důležité faktory, podle kterých se dá systém odměňování nastavit, patří situace na trhu, a 
vyvíjející se populace. Odměňovat by se měl pracovní výkon pracovníků a rozlišovat by se měl podle 
povahy pracovního výkonu. Avšak měření pracovního výkonu je mnohdy velmi obtížné. Při odmě-
ňování dochází k přihlížení také na pracovníkovo vzdělání a praxi (Koubek, 2006, s.265-272). 

2.10  Vzdělávání pracovníků 

Znalosti a dovednosti člověka je potřeba stále prohlubovat, doba se neustále vyvíjí, a aby si pracov-

ník uchoval své pracovní místo, musí se neustále vyvíjet, chtít se učit novým věcem.  Personalisté 

se snaží propojovat pracovníky s jejich pracovními úkoly. Současně ale zajišťují vzdělávání, aby byli 

pracovníci v budoucnu schopni vykonávat nové úkoly. Pokud přijde na trh nová technologie, perso-

nalisté musí ihned přizpůsobit vzdělávací systém v organizaci. Pokud má organizace dobře přizpů-

sobený vzdělávací systém, vzdělává a rozvíjí své pracovníky, tak je více konkurenceschopná na trhu 

a lépe se organizaci bude dařit při získávání pracovníků. Zároveň tím budou motivovat i své stálé 

pracovníky. Vzdělávání patří k důležitým činnostem personálního oddělení organizace. V důsledku 

změn technologií se uzpůsobuje i systém vzdělávání pracovníků. Vzdělávání se rozlišuje na odborné, 

všeobecné vzdělávání a na oblast rozvoje (Koubek, 2006, s. 240). Všeobecně se soustředí hlavně na 

rozvoj osobnosti pracovníků. Odborné vzdělávání se zaměřuje na pracovníkovu přípravu na povo-

lání a na případnou aktualizaci jeho odborných znalostí. Příprava na povolání probíhá často mimo 

organizaci, a nebývá součástí vzdělávacích plánů. Doškolování je další část vzdělávání pracovníků 

na daném pracovním místě, díky kterému se zvyšují výstupy pracovníka. Běžným jevem bývají re-

kvalifikační kurzy a přeškolování jejichž úkolem je naučit pracovníka novým znalostem a novým do-

vednostem. K dobrému vzdělávání pracovníků dochází, když je systém správně zorganizovaný a na-

stavený. Jedná se o nikdy nekončící činnost. Personalisté by měli mít zajištěné vzdělavatele a plán, 

jak se vzdělávání bude ve firmě vykonávat. Nejprve se musí identifikovat potřeby vzdělávání, naplá-

novat, jak celé budou probíhat, vytvořit finanční plán a zvolit správné metody. (Koubek, 2006, s. 
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244). Po absolvování vzdělávání se vyhodnotí výsledky celého procesu a zjišťuje se také účinnost a 

dopad určitého vzdělávacího programu a plánu. 

Identifikace potřeby vzdělávání je velmi náročná a je založena na odhadech, protože každé pracovní 

místo je specifické a každý pracovník potřebuje zlepšit jiné dovednosti. Stanovení vzdělávacích 

plánů vychází zpravidla podle dosaženého stupně vzdělání, podle úspěšně absolvovaných kurzů a 

podle délky praxe. Je to tedy experiment, podle kterého se pak můžeme v dalším cyklu vzdělávání 

posouvat správným směrem. 
Plánování vzdělávání pracovníků má na starost vedení firmy, personální oddělení a odborníci na 
vzdělávání. Všechny nápady a první plány, které vznikly při identifikaci potřeb vzdělávání se začnou 
kompletovat a upřesňovat jednotlivé body. Z toho vznikne celkový program vzdělávání a upřesní se 
rozpočet programu. Je nutné zajistit lektora, potřebné učební materiály a pomůcky (Hroník, 2007, 
s. 162). V koncovém programu je několik specifických bodů, na které se celý program vzdělávání 
zaměřuje a vymezuje, pro jaké pracovní pozice se hodí a kolik pracovníků se ho může účastnit. Na-
jdeme v něm i jaké metody se budou využívat a určí se časový plán celého kurzu. Než se začne 
vzdělávání realizovat musí se ještě zjistit kolik lidí se ho bude moci zúčastnit. Vybraní pracovníci se 
musí do daného kurzu zaregistrovat a podle kapacity se na kurz ještě mohou přihlásit ostatní zá-
jemci. Při plánování vzdělávání pracovníků je nejpodstatnější správná volba metod vzdělávání (Kou-
bek, 2006, 246-250). 

2.10.1 Metody vzdělávání 

Metody vzdělávání lze rozdělit do dvou skupin. Na metody, kdy se vzdělávání vykonává na pracovišti 

při provádění normálních pracovních úkolů. Druhá skupina obsahuje metody, které se aplikují mimo 

pracoviště. 

Mezi první skupinu metod vzdělávání při práci patří metody coaching, instruktáž od vedoucího pra-

covníka při práci, mentoring, pověření úkolem, pracovní porady a mnoho dalších (Hroník, 2007, s. 

150). Coaching je dlouhodobé doškolování pracovníků pod vedením nadřízeného. Pracovníkovi je 

neustále sdělováno hodnocení při výkonu jeho práce, má tedy hned zpětnou vazbu, a to mu po-

máhá se neustále zlepšovat. Na druhou stranu při vzdělávání během práce si může vzdělávaný pra-

covník připadat pod tlakem a může mu vadit rušivé prostředí. Instruktáž neboli školení je z jednou 

nejpoužívanějších metod při vzdělávání. Vedoucí pracovník předvede, jak se určité postupy při vý-

konu práce dělají, vzdělávaný pracovník ho pozoruje, a pak si to po něm několikrát zkusí sám. Díky 

této metodě se pracovník všechno rychle naučí, a ještě si vytvoří vztahy s ostatními spolupracov-

níky. Instruktáž jde provádět spíše u jednodušších pracovních postupů. Mentoring je metodou, při 

níž si vzdělávaný pracovník vybírá svého mentora, a ten mu radí a vysvětluje postupy dané práce. 

Může však dojít ke špatné volbě mentora ze strany pracovníka. Pověření úkolem je metoda, kdy 

vzdělávaný dostane od svého nadřízeného úkol, při kterém je bedlivě sledován. Pracovník se naučí 

více pracovat samostatně a spoléhat na své schopni. Nevýhodou této metody bývá, že vzdělávaný 

udělá při vykonávání zadaného úkolu plno chyb a ztratí důvěru svého nadřízeného. Během pracov-

ních porad se vzdělávaní pracovníci dozvědí specifika o jejich pracovním místě a o jejich organizaci. 

Nevýhodou je, že porada zasáhne buď do pracovní doby, takže se nestihne naplánovaná práce, 

nebo pracovníkovi do volného času, a to nebude pracovník moc vyhovovat (Koubek, 2006, s.250-

258). 

 Druhá skupina metod vzdělávání mimo pracoviště zahrnuje hned několik druhů, mezi které patří 

přednášky, případové studie, workshopy, Assessment centre a plno dalších. Přednáška probíhá  
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na základě předávání informací od přednášejícího k vzdělávanému. Metoda je rychle proveditelná 

a může obsáhnout více pracovníků a v dnešní době často může probíhat i v online prostředí. Přípa-

dové studie se nejčastěji používají během vzdělávání manažerů. Patří mezi mimořádně náročnou 

metodu na přípravu. Workshop probíhá podobně jako metoda případových studií. Jediný rozdíl je, 

že se zadaný úkol řeší ve skupinách. Metoda se často používá při výchově týmů, kdy se pracovníci 

musí mezi sebou naučit komunikovat, musí umět vyslechnout odlišné názory a následně spolu dojít 

k jednomu výsledku. V Assessment centre se pracovníci zúčastní několika různých úkolů, při nichž 

se snaží vyřešit nasimulované problémy. Bývají vygenerované z počítače, který následně opravuje i 

jejich výsledky. Účastník vzdělávání se učí překonávat stres, komunikovat s lidmi a pracovat s ča-

sem. Tato metoda je velmi složitá na přípravu a velmi finančně nákladná (Duda, 2008, s.117-121). 

U vyhodnocování výsledků vzdělávání je nejtěžší stanovit kritéria hodnocení. Jedna z možných me-

tod, jak ověřit účinnost vzdělávacího programu je, že se pracovníkům zadá stejný test, jak na za-

čátku kurzu, tak na jeho konci. Oba výsledky se pak mezi sebou porovnávají. Pracovníci mohou mít 

odlišnou úroveň znalostí hned na úplném začátku kurzu. Hodnotit by se mělo podle více aspektů. 

Nejprve by se mělo zjistit, jestli vzdělavatelé použili správné nástroje vzdělávání, a jak na vzdělávání 

reagovali pracovníci. Po kurzu se pozoruje, jestli si pracovníci nějakou z technik (co byla vysvětlena 

na vzdělávacím kurzu) osvojili a využívají ji při práci (Šikýř, 2014, s.130). 

2.10.2  Trendy v rozvoji pracovníků v organizacích 

Organizace začaly v posledních letech více investovat do rozvoje svých pracovníků. Kvůli rychlému 

vývoji technologií musí i ony přizpůsobovat školení z pracovníků. Personalisté při vytváření vzdělá-

vacích kurzů musejí předvídat, jaké znalosti a dovednosti budou potřeba ke vzdělávání pracovníků 

i v budoucnosti. Firmy se budou více zaměřovat na zkušenosti pracovníků než na jejich znalosti. 

Velkou část znalostí získá pracovník při realizaci pracovního výkonu (Koubek, 2014, s. 161). Pokud 

je při realizaci pracovního výkonu pracovník v týmu lidí (má tam tedy spolupracovníky, vedoucí pra-

covníky, manažery atd.) získá od nich také mnohem více znalostí a zkušeností než například ze vzdě-

lávacího kurzu. Znalosti získá i z hodnocení jeho pracovního výkonu a následného vysvětlení, kde 

například dělá chyby. Organizace bude klást větší důraz na individuální iniciativu každého pracov-

níka. To platí hlavně u manažerských pozic. Cílené vzdělávání probíhá koordinovaně mezi personál-

ním útvarem a manažery. Manažeři musí sami nejlépe vědět, v jaké oblasti se pracovníci potřebují 

dovzdělat. Téměř všechny vzdělávací programy se v budoucnosti pravděpodobně zelektronizují. 

Velký progres v oblasti vzdělávání byl již zaznamenán v době covidových opatření, který rozhýbal 

oblast elektronického vzdělávání. Vnese do vzdělávání nové interakce a nebude tolik nákladné. Per-

sonalisté budou muset pečlivěji vybírat v online kurzech, aby správně zacílili na tu onu oblast vzdě-

lávání. Je více pravděpodobné, že úloha pracovníků mající na starost oblast vzdělávání v organizaci 

významným způsobem vzroste. Výhodou elektronického prostředí je, že si pracovníci vzdělávací 

kurz mohou pustit odkudkoliv, a že není nastavený maximální limit pracovníků, kteří se mohou 

kurzů zúčastnit (Koubek, 2014, s.41-42). 
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3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci vymezuje zákoník práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

(dále už jen „BOZP“) je souhrn všech opatření, díky kterým se firma snaží předcházet všemu ohro-

žení a poškození pracovníků při práci, nebo se je snaží alespoň co nejvíce minimalizovat. BOZP se 

vztahuje na všechny pracovníky, ale i zaměstnavatele firmy. Týká se také živnostníků a osob samo-

statně výdělečně činných (OSVČ). BOZP je povinné pro všechny osoby, vykonávající nějakou pra-

covní činnost. Před zahájením práce v organizaci je důležité sestavit plán BOZP. Po jeho zhotovení 

následuje proškolení majitele firmy, vedoucích pracovníků a všech ostatních pracovníků. Při zajiš-

tění BOZP se nesmí zapomenout ani na bezpečnostní prvky na pracovišti (Šikýř, 2014, s. 142). Do 

zajištění bezpečnosti na pracovišti se zahrnuje i péče o pracovní prostředí a zařízení, které se pou-

žívají při práci. U zařízení musí docházet k pravidelné revizi. Ke všemu v BOZP se musí vést doku-

mentace, která vchází v platnost se vznikem firmy a končí s ukončení pracovní činnosti firmy. Ve 

větších firmách mají agendu BOZP na starost personalisté, jak se autorka bakalářské práce dozvě-

děla při svém výzkumu ve firmě, která je obsažená v praktické části. Personální oddělení má na 

starost zajistit pro nově příchozí pracovníky školení na BOZP, které může probíhat buď formou kurzu 

v organizaci, nebo formou online kurzu. Kurzy na BOZP by měly být zakončeny testem, ve kterém 

musí pracovníci získat sto procent. Obsahem kurzu na BOZP často bývají rizika a opatření, bezpeč-

nostní značení, pracovní úrazy, práce s počítačem, manipulace s elektrickými spotřebiči, řešení mi-

mořádných událostí apod. Nově je také často používané školení BOZP při práci v home office, které 

obsahuje vysvětlení, co to vlastně home office je, jak by mělo vypadat pracoviště doma, jak se chrá-

nit při home officu a právní úprava BOZP. Dalším z kurzů je požární ochrana (dále jen „PO“) pro 

pracovníky. Hlavním obsahem kurzu PO by mělo být, jak se správně zachovat při vzniku požáru, 

způsob hašení, evakuace, jak ohlásit požár, důležitá čísla, základní prvky požární ochrany, a důleži-

tým bodem je, jak nepodcenit nebezpečí (ustanovení paragrafu 101 až ustanovení paragrafu 106 

zákoníku práce). Z vlastní zkušenosti autorky při jejím výzkumu provedeného ve firmě se setkala i 

s častými kurzy na informační a kybernetickou bezpečnost. Kde jde hlavně o získání informací v ob-

lasti internetu, e-mailu, Malware, zálohování dat, používání mobilních zařízení, informační a komu-

nikační technologii. 
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4 Cíle a typy výzkumu praktické části 

V praktické části byly použity kvantitativní a kvalitativní metody s cílem:  

o Zjistit, jak jsou pracovníci spokojení s prací personálního oddělení a jestli vůbec 

vědí, co všechno personalisté za činnosti v organizaci vykonávají. 

o Dozvědět se, jak personální činnosti ve firmě vnímá HR ředitelka, HR Lead/Project 

manažerka a Resource manažerka. 

4.1 Typy výzkumu 

K výzkumu byla použita jak kvantitativní metoda, tak kvalitativní metoda. Kvantitativní metoda 

slouží ke sběru dat od více respondentů. Nejčastěji se využívá forma dotazníku, kde dotazovatel 

klade respondentům otázky. Výsledky dotazníku jsou po ukončení sběru dat statisticky vyhodno-

ceny. Kvalitativní metoda používá obecnější otázky, než se využívají v kvantitativní metodě. Otázky 

musí být konkrétně směřované k dané osobě. Nejčastěji se ke sběru dat kvalitativní metodou vyu-

žívá forma rozhovoru. Výsledky se pak analyzují (Sebera, 2012, online). 

4.1.1 Výzkum 

Výzkum proběhl oslovením přibližně 200 pracovníků dotazované firmy. Kritériem pro výběr respon-

dentů bylo, zda pracovník osobně pracuje ve zkoumané firmě nebo je firmou poslán pracovat k 

zákazníkovi. Tedy bylo důležité oslovit jak lidi pracující mimo firmu, tak lidi pracující přímo ve firmě. 

Dalším kritériem byl souhlas o provedení dotazníkového šetření od HR ředitelky. 

Pomocí kvantitativního výzkumu bylo cílem zjistit, jak pracovníci firmy vnímají personální oddělení 

a zda vůbec vědí, co má personální oddělení všechno na starost. Ke sběru dat byla využita metoda 

dotazníku. Dotazník se skládal z 12 otázek, z toho deset z nich bylo povinných, kde si respondent 

mohl vybrat ze čtyř až z pěti odpovědí. Dvě zbylé nepovinné otázky vždy navazovaly na nějakou z 

povinných otázek. Respondent je mohl vyplnit v případě, že například na předchozí otázku odpově-

děl ano, či spíše ano. Pokud odpověděl jinak, tak na otázku odpovídat neměl vůbec. Většina respon-

dentů je proto vůbec nevyplnila. Dotazník byl vytvořen ve webové aplikaci Survio.com a byl pojme-

nován tak, aby hned všem, kdo dotazník otevřou, bylo zřejmé, čeho se dotazník týká. Název tedy 

byl „Jak vnímáte činnost personálního oddělení?“. Dotazník byl vytvořen tak, aby respondentům 

přišel co nejvíce přehledný, a aby jim zabral co nejméně času. Úvodní strana dotazníku vypadala 

následovně: „Ahoj, věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. 

Píšu bakalářskou práci na téma "Personální činnosti v organizaci". Otázky se tedy týkají především 

činnosti personálního oddělení. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji, za Váš čas a ochotu.“ Sur-

vio.com nabízí několik verzí pro tvorbu dotazníků jak placené, tak bezplatné. Pro bakalářskou práci 

byla zvolena bezplatná verze. 

Dotazník byl zaměřený hlavně na zjištění spokojenosti pracovníků s personálním oddělením ve 

zkoumané firmě. Po vytvoření dotazníku, s ním byly seznámeny členové personálního oddělení, aby 

dotazník zhodnotili a vyjádřili se k němu. Následně byl rozeslán respondentům do několika oddělení 
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zkoumané firmy a dvěma týmům, které má firma u zákazníků. Dotazník byl rovněž zaslán do něko-

lika vytvořených skupin na sociálních sítích a následně také jednotlivým pracovníkům do zpráv, v 

elektronické formě. Byl adresován cca. 200 pracovníkům zkoumané firmy. Pouze 120 z nich dotaz-

ník navštívili, ale jen 67 osob dotazník vyplnilo. 

V kvalitativním výzkumu ke sběru dat byla použita metoda rozhovoru s HR Lead/Project manažer-

kou, s Resource manažerkou a s HR ředitelkou. Resource manažerka má na starosti všechny pra-

covníky věnující se náboru. Rozhovor navazuje na dotazník a je podobně zaměřený jako dotazník. 

Cílem bylo zjistit, jak HR Lead/Project manažerka, HR ředitelka a Resource manažerka vnímají per-

sonální oddělení, v jakých personálních činnostech se zlepšilo a udělalo velký pokrok a na co je po-

třeba se v budoucnu více zaměřit. Bylo stanoveno devět otázek a rozhovor probíhal na přímo. 

4.1.2 Plán výzkumu 

Plánem výzkumu bylo zjistit, jak pracovníci zkoumané firmy vnímají personální oddělení a rozposlat 

dotazník, co nejvíce pracovníkům firmy a udělat rozhovor s HR Lead/Project manažerkou a Re-

source manažerkou. S výzkumem dotazování byla obeznámena, jak HR ředitelka personálního od-

dělení, tak hlavní náborářka. Obě pracovnice byly seznámeny s celým kontextem bakalářské práce 

i s rozesláním dotazníku v jejich firmě. Přestože zkoumaná firma disponuje s více než 500 pracov-

níky, bylo umožněno oslovit s dotazníkem pouze 200 pracovníků. Z důvodu, že sama zkoumaná 

firma prováděla v listopadu 2021 své šetření spokojenosti pracovníků ve firmě, tak bylo firmou vy-

hodnoceno, že by byly pracovníci příliš zahlceny dotazováním. I přesto mohl být dotazník poslán do 

několika oddělení a skupin ve firmě. Dotazník byl zaslán pracovníkům v back officu, v IT supportu, v 

marketingu a několika týmům, které má firma u zákazníků. Týmy jsou tvořené vývojáři, IT konzul-

tanty, business konzultanty, datovými analytiky, datovými inženýry, testery, projektovými mana-

žery apod. Pracovníkům bylo stručně vysvětleno, z jakého důvodu byl dotazník vytvořen, na co je 

zaměřený, a kolik času jim vyplnění přibližně zabere. Výzkum byl tedy realizován na 200 responden-

tech. Dotazníkové šetření ve firmě probíhalo dva měsíce. Následně bylo zastavené a autorka baka-

lářské práce zpracovala výsledky dotazníku do grafů a udělala analýzu dat. 

4.2 Harmonogram dotazníkového šetření a rozhovoru 

Bakalářská práce byla zpracována v časovém období od listopadu 2021 do dubna 2022. Z toho vy-

tvoření dotazníku trvalo několik dní. Dohoda se zkoumanou firmou o rozposlání dotazníku do ně-

kterých částí firmy probíhala v prosinci 2022. Sběr dat pomocí dotazníku ve zkoumané firmě probí-

hal od ledna 2022 do března 2022. Rozhovory byly provedeny v březnu 2022. Vyhodnocení dotaz-

níku a rozhovoru probíhalo přibližně dva týdny v měsících březnu a dubnu. 

4.3 Představení firmy, kde byl výzkum prováděn 

K výzkumu byla vybrána pražská firma, které je mezinárodní konzultační společností a jedná se o 

českou firmu, která je na trhu od roku 2000. Zaměřuje se hlavně na data a na jejich zpracování. 

Postupem času se zaměření firmy rozšířilo o oblasti: big data, umělou inteligenci a o aplikační vývoj. 

Snaží se svým klientům co nejvíce usnadnit přechod do digitální sféry. Jejími klienty jsou hlavně 
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společnosti z oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, obchodu, průmyslu a řady 

dalších odvětví včetně státní správy. Má více než 500 zaměstnanců. 

5 Dotazníkové šetření 

Součástí praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření. Otázky byly zaměřené hlavně na 

zjištění, jak pracovníci vnímají personální oddělení a jak vnímají výběrové řízení, možnosti dalšího 

vzdělávání a systém hodnocení ve zkoumané firmě. Výsledky dotazníkového šetření jsou vyhodno-

ceny v této kapitole. 

 
První otázka: „Jste spokojeni s prací personálního oddělení?“ 

Z 67 respondentů odpovědělo na tuto otázku 100 % z nich. Z toho 94 % spokojeno s prací personál-

ního oddělení spíše je. 55, 2 % odpovědí bylo ano, a 38,8 % spíše ano. 94 % můžeme dát na absolutní 

hodnotu a to je 63 odpovědí. Pouhých 6 % je s prací spíše nebo absolutně nespokojeno, což je cel-

kově 4 respondentů. Pro ty 4 byla určena i otázka číslo 2, z důvodu, že odpověděli ne nebo spíše ne. 

Zbytek se jí měl vyhnout. 
 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

 

Druhá otázka: „Pokud jste odpověděli ne, nebo spíše ne, tak s čím konkrétně jste byli nespoko-

jeni?“ 

Druhá otázka byla nepovinou, měli na ni odpovědět jen ti, co na předchozí otázku odpověděli ne, 

nebo spíše ne. Podle výsledku první otázky se dalo předpokládat, že odpoví právě 4 lidé. Odpověděli 

z nich pouze 3. Jeden z nich napsal: „Nepamatuji si, kdy mi bylo HR jakkoli schopno pomoci s nábo-

rem nových lidí“. Druhá odpověď zněla: „Nedostatočný záujem o zamestnancov pracujúcich na pro-

jektech mimo firmu, resp. tých ktorí sedia mimo firmu“. Třetí a poslední odpověď byla: „Nedosta-

tečný přísun nových pracovníků“. Celkově odpovědělo 4,5 % respondentů. 95,5 % se zdrželo odpo-

vědi, neboť odpovídat vůbec nemuselo. 
  

Obrázek 1 - Jste spokojeni s prací personálního oddělení? 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

 

Třetí otázka: „Je pro Vás personální oddělení vždy dostupné, když máte nějaký problém?“ 

Tato otázka volně rozvíjí otázku první. Kde byla položena otázka, jestli jsou pracovníci firmy spoko-

jení s personálním oddělením. Cílem této otázky bylo zjistit, jestli když má někdo nějaký problém 

ve firmě, tak jestli je personální oddělení vždy nápomocné. Z výsledného grafu vyplývá, že pro vět-

šinu respondentů je personální oddělení vždy dostupné. 33 dotázaných odpovědělo ano a stejný 

počet, tedy 33 odpovědělo, spíše ano. Pouze jeden člověk odpověděl ne. Spíše ne nezadal v této 

otázce ani jeden z respondentů. Celkem tedy pro 98,5 % dotazovaných pracovníků je personální 

oddělení téměř vždy dostupné, pokud s nimi chtějí řešit nějaký problém. 

 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

  

Obrázek 2 - Dostupnost personálního oddělení 

Tabulka 1 - Nespokojenost pracovníků s prací personálního oddělení 
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Čtvrtá otázka: „Víte, co všechno personální oddělení ve firmě zajišťuje?“ 

Cílem otázky bylo zjistit, zdali pracovníci vůbec vědí, co má personální oddělení všechno na starost. 

Z 67 respondentů odpovědělo že spíše ano 43,3 % z nich. 23,9 % odpovědělo spíše ne, což můžeme 

vidět v grafu, že je 16 lidí. Dalších 16 respondentů odpovědělo na danou otázku ano, že vědí, co 

personální oddělení ve firmě zajišťuje. Pouze 9 % odpovědí bylo, že ne. To je dohromady 6 lidí. 67,2 

% respondentů vědí nebo spíše vědí, co personální oddělení zajišťuje. Jsou to téměř tři čtvrtiny 

ze všech dotazovaných. 32,9 % jsou lidé, kteří moc neví, co personální oddělení dělá anebo nevědí 

vůbec.  
 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

 

Pátá otázka: „Cítil/a jste se dobře při výběrovém řízení s personalisty?“ 

Hlavní činností personálního oddělení je nábor nových uchazečů. Každý z pracovníků si jím tedy 

musel před nastoupením do práce projít, proto byla zvolena otázka, jestli se cítili dobře při výběro-

vém řízení. Je to důležité vědět, protože se od výběrového řízení vše odvíjí. Z grafu můžeme vyčíst, 

že většina respondentů odpověděla, ano nebo spíše ano. Odpověď ano zvolilo 40 dotazovaných a 

23 z nich zvolilo spíše ano. Dohromady je to 94 % pracovníků. Pouze 4 z nich odpověděli ne nebo 

spíše ne. Z toho 2 ne a zbylý 2 spíše ne. Celkově je to pouhých 6 % ze všech odpovědí. 

Obrázek 3 - Co všechno personální oddělení ve firmě zajišťuje? 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

 
Šestá otázka: „Kolika kol jste se zúčastnil/a při výběrovém řízení?“ 

Šestá otázka rozvíjí otázku předchozí. Jde o zjištění kolika kol se během výběrového řízení museli 

jako uchazeči o práci zúčastnit. Ve zkoumané firmě bylo zjištěno, že realizují jak jednokolové výbě-

rové řízení, tak dvoukolové a tříkolové výběrové řízení a někdy dokonce v ojedinělých případech i 

čtyřkolové výběrové řízení. Nejvíce se dotazovaný pracovníci zúčastnili dvou kol při výběrovém ří-

zení, přesně 33 z 67 respondentů. Pouze jednoho kolo se zúčastnilo 19 pracovníků. Tří kol 13 z nich 

a jen dva se zúčastnili čtyřkolového výběrové řízení. Téměř 80 % dotázaným stačilo projít pouze 

jednokolovým nebo maximálně dvoukolovým výběrovým řízením k tomu, aby se stali pracovníky 

dotazované firmy. Tří až čtyřkolového řízení se muselo zúčastnit pouhých 22,4 % pracovníků. Tedy 

15 respondentů z 67 dotázaných. 
 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování  

Obrázek 4 - Cítil/a jste se dobře při výběrovém řízení s personalisty? 

Obrázek 5 - Kola při výběrovém řízení 
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Sedmá otázka: „Vadilo Vám vícekolové výběrové řízení?“ 

Sedmou otázkou mělo být zjištěno, zda pracovníkům vadilo vícekolové výběrové řízení. Otázka na-

vazuje na tu předchozí otázku, ve které se autorka snažila zjistit kolika kolovým výběrovým řízením 

si museli respondenti jako uchazeči o práci ve zkoumané firmě projít. V předchozí otázce vyšlo, že 

se jednoho kola zúčastnilo 19 lidí, z toho 18 z nich odpovědělo na tuto otázku, že jim vícekolové 

výběrové řízení nevadilo právě z toho důvodu, že si prošli pouze jedním kolem. 25 respondentů 

s vícekolovým výběrovým řízením spíše problém nemělo. S počtem výběrových kol nemělo vůbec 

problém 20 dotazovaných. Zbylý 4 pracovníci buď problém měli nebo spíše měli. Celkově tyto od-

povědi tvoří 6 % ze všech odpovědí. 94 % respondentů se buď s vícekolovým výběrovým řízení vů-

bec nesetkalo a pokud ano neměli s tím spíše nebo vůbec žádný problém.  
 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

 

Osmá otázka: „Pokud ano, tak proč?“ 

Pokud uchazečům vadilo vícekolové výběrové řízení, tedy v předchozí otázce odpověděli ano nebo 

spíše ano, tak tato osmá otázka na ni navazuje a zjišťuje, proč jim vadilo. Na otázku, jestli respon-

dentům vadilo výběrové řízení odpovědělo ano či spíše ano 5 z nich. Čistě ano vybrali jako odpověď 

pouze dva. Osmá otázka nebyla povinnou otázkou, měli na ni odpovědět pouze ti co zadali v před-

chozí otázce ano nebo spíše ano. Mělo být celkem 5 odpovědí, ale vyplnili to pouze 3 respondenti. 

Je možné, že ti, co odpověděli v předchozí otázce spíše ano, tak si mysleli, že na tuto otázku odpo-

vídat nemusí. Proto byly získány jen tři odpovědi. První ze tří odpovědí je, „že někomu vadilo, že si 

musel v minulé práci vzít několik půl dnů/dnů dovolený. Pro někoho celý proces výběrového řízení 

přišel až moc dlouhý, ale zároveň pochopil, že byl tento proces nutný. Třetí zaznamenaná odpověď 

od jednoho z respondentů je, že bylo vícekolové výběrové řízení příliš zdlouhavé. Z 67 lidí odpově-

dělo na tuto otázku pouze 4,5 % z nich. Tedy 95,5 % neodpovědělo, zároveň ale odpovídat nemuseli. 

Obrázek 6 - Vícekolové výběrové řízení 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

 

Devátá otázka: „Vyhovuje Vám dostávat zpětnou vazbu k Vaší práci?“ 

Na otázku, jestli pracovníkům vyhovuje dostávat zpětnou vazbu k jejich práci naprostá většina od-

pověděla, že ano nebo spíše ano. Ano odpovědělo 53 pracovníků z 67 dotázaných. To je celkem 

79,1 %. Spíše ano dalo 12 respondentů. Pouhý 2 z dotázaných pracovníků odpovědělo, ne nebo 

spíše ne. Z celku jsou to jen 3 % odpovědí. Pokud bychom sečetli odpovědi ano a spíše ano dosta-

neme se na číslo 65. To je 97 % respondentů. Většině dotázaných pracovníků, tedy vyhovuje dostá-

vat zpětnou vazbu k jejich práci. 
 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

  

Tabulka 2 - Problém s vícekolovým výběrovým řízením 

Obrázek 7 - Zpětná vazba 
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Desátá otázka: „Vyhovovalo by Vám, kdyby systém hodnocení měl vazbu na mzdu a odměny?“ 

Většina respondentů na otázku, jestli by jim vyhovovalo, kdyby systém hodnocení měl vazbu na 

mzdu a odměny odpovědělo, že ano nebo spíše ano. Přesný počet odpovědí ano je 42 a 22 pracov-

níků odpovědělo spíše ano. Je to celkově 95,5 % odpovědí. Na danou otázku odpověděli pouze 3 

respondenti z 67 dotázaných ne nebo spíše ne. To je pouhých 4,5 %. Ve zkoumané firmě bylo zjiš-

ťováno, jestli používají nějaký univerzální systém hodnocení. Odpovědi byly negativní. Každý mana-

žer prý hodnotí své členy týmu podle svých metod hodnocení. 
 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

 

Jedenáctá otázka: „Znáte kritéria Vašeho hodnocení?“ 

Na otázku, jestli znají pracovníci kritéria jejich hodnocení odpovědělo 31 z nich, že kritéria spíše 

znají. Dále z grafu můžeme vyčíst, že 16 respondentů odpovědělo ano. 11 z dotazovaných odpově-

dělo ne a zbylých 9 odpovědělo na danou otázku spíše ne. Dohromady téměř dobře zná kritéria 

hodnocení 70,1 % respondentů. Kritéria hodnocení svého výkonu nezná 16,4 % dotázaných a téměř 

je nezná 13,4 %. To je dohromady 29,8 % dotázaných pracovníků, kteří neznají kritéria hodnocení.  

Obrázek 8 - Systém hodnocení 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

 

Dvanáctá otázka: „Vyhovuje Vám nabídka dalšího vzdělávání?“ 

Na závěrečnou otázku, jestli pracovníkům vyhovuje nabídka dalšího vzdělávání odpověděla většina 

ano, nebo spíše ano. Z toho 25 respondentů zadalo spíše ano a 24 odpovědělo ano. Celkově nabídku 

dalšího vzdělávání zná téměř dobře 73,1 % dotázaných. Nabídku dalšího vzdělávání spíše nezná 11 

pracovníků a vůbec ji nezná 7 dotázaných. Dohromady ji tedy skoro nezná 26,9 % pracovníků. 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 2022, vlastní zpracování 

  

Obrázek 9 - Kritéria hodnocení 

Obrázek 10 - Nabídka dalšího vzdělávání 
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5.1 Shrnutí dotazníkového šetření 

Do dotazníkové šetření bylo zapojeno přibližně 200 respondentů. Z toho si dotazník otevřelo 120 z 

nich a vyplnilo 67. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než tři čtvrtiny z 67 respondentů je 

spokojeno s prací personálního oddělení. Nejméně rozdílných odpovědí bylo na otázku třetí, tedy 

jestli je pro pracovníky firmy vždy dostupné personální oddělení. Nejvíce rozdílných odpovědí bylo 

na otázku číslo dvanáct, jestli jsou spokojeni s nabídkou dalšího vzdělávání, které firma nabízí.  Z 

dotazníkového šetření vyplývá, že si personalisté ve vztahu k pracovníkům nevedou vůbec špatně. 

Přesto se zde našlo několik málo věcí, které by se mohly do budoucna změnit. 

Na otázku, jestli jsou pracovníci ve firmě spokojení s fungováním personálního oddělení, skoro 

všichni odpověděli, že téměř jsou. Jen tři z respondentů napsali hlavní důvod, proč s personálním 

oddělením spokojeni nejsou. Jeden respondent odpověděl, že mu personální oddělení nepomáhá 

s náborem nových pracovníků. Proto byla položena doplňující otázka náborářům, proč si tohle může 

někdo myslet. Autorce bylo dovysvětleno, že všechny nábory začínají u personálního oddělení a pak 

záleží, do jakého týmu se nový pracovník hledá. Manažer z toho týmu si pak sám určí kolika kol se 

uchazeč musí zúčastnit. Většinou první kolo probíhá s personalisty, kteří zjišťují, do jakého týmu 

uchazeče poslat. Manažerovi toho to týmu se ozvou a ten si vede následná výběrová kola sám. 

Většině manažerům stačí jen jedno kolo, u některých jsou zapotřebí dokonce tři. U těchto výběro-

vých kol už tedy personalisté fyzicky přítomni nejsou. To může být tedy důvodem nespokojenosti 

jednoho z respondentů. 

Další odpovědí, kterou je potřeba se zabývat, je domněnka, že má personální oddělení nedosta-

tečný zájem o pracovníky, kteří pracují u zákazníků. Vysvětlení tohoto postřehu vlastně neexistuje, 

protože daný respondent nezdůvodnil, proč to tak cítí. Asi by bylo vhodné, aby se tímto problémem 

personalisté dále zabývali. Byla ještě položena doplňující otázka jednomu z členů náboru, a ten do-

vysvětlil, že pokud pracovník pracuje u zákazníka, takže nepracuje v kancelářích zkoumané firmy, 

omezuje se částečně péče o něho, protože u zákazníka jsou jinak nastavená pravidla. Může se tedy 

stát, že přijde o akce a nějaké benefity, které personalisté pořádají. Navíc tím, že je ve větším kon-

taktu s firmou zákazníka, ztrácí úzkou vazbu na domovskou firmu a může mít pocit, že pracuje jen 

pro zákazníka a že se o něho jeho firma nestará, což vyplynulo z interního výzkumu. Možná by bylo 

vhodné udržovat častější kontakt s pracovníky pracujícími u svých zákazníků, více reagovat na jejich 

potřeby a informovat je i o dění ve firmě. 

Vyhodnocení třetí otázky pro personální oddělení dopadlo výborně. Většina respondentů uvedla, 

že je pro ně personální oddělení skoro vždy dostupné. Na čtvrtou otázku někteří z respondentů 

uvedli, že spíše neví, co má personální oddělení všechno na práci. Z 67 dotázaných to uvedlo 22 z 

nich. Je to zvláštní, protože se vlastně všechny činnosti, které vykonává personální oddělení, odvíjí 

od pracovníků firmy. Jeden z pracovníků personálního oddělení si myslí, že si většina pracovníků jen 

nespojí určité činnosti s personálním oddělením. Na pátou otázku, jestli se cítili dobře při výběro-

vém řízení, většina respondentů odpověděla kladně. S touto odpovědí muselo být personální od-

dělení spokojeno. 

 Následující tři otázky se týkaly výběrových kol. Cílem bylo zjistit, kolika kol se respondenti museli 

zúčastnit při výběrovém řízení. Nejvíce z nich se zúčastnilo dvou kol, jednoho kola nebo tří kol. 63 

pracovníkům vícekolové výběrové řízení nevadilo, anebo se zúčastnili jen jednoho kola. Pouze 4 
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pracovníci s vícekolovým výběrovým řízením mělo problém. To je velmi dobrý výsledek pro perso-

nální oddělení. Tři z nich uvedli i důvod, proč s tím problém měli. Dva uvedli, že byl celý proces příliš 

zdlouhavý.  Podle náboráře zkoumané firmy se s tím nedá nic moc udělat. Bohužel, vícekolová vý-

běrová řízení jsou někdy opravdu nutná, zvláště pokud se jedná o nějaké specifické pracovní místo. 

Třetí z nich napsal, že měl pouze problém s tím, že si musel vzít ve své minulé práci více dovolené. 

Autorce bylo toto vysvětleno pracovníkem z personálního oddělení tak, že to určitě možné bylo, ale 

že nyní se pro nové uchazeče snaží dělat alespoň první kolo výběrového řízení online, aby si uchazeči 

nemuseli čerpat dovolenou. Kvůli nedávné pandemii se hodně činností z offline světa přeneslo do 

online provedení (právě včetně online pohovorů) a zaměstnavatelé začali více umožňovat svým 

pracovníkům home office. Nyní tedy stačí, aby si uchazeči vzali v práci jen home office a z pohodlí 

domova se přihlásili na pohovor v domluvený čas. Samotný pohovor trvá průměrně maximálně 

jednu hodinu. Bohužel manažeři nadále preferují, aby probíhala jejich výběrová kola offline, ale 

pokud se nějaký uchazeč opravdu nemůže dostavit osobně, tak i jemu vyjdou vstříc a umožní online 

call. 

Další vyhodnocenou otázkou bylo, zda by pracovníkům vyhovovalo, kdyby systém hodnocení měl 

zpětnou vazbu na mzdu a odměny. Skoro 100 % odpovědí bylo ano, či spíše ano. Tím pádem by 

téměř všichni přivítali, kdyby měl systém hodnocení zpětnou vazbu na mzdu a odměny. Ve zkou-

mané firmě jediná zpětná vazba může probíhat při čtvrtletních hodnoceních, kde se případně může 

probrat i finanční ohodnocení. Odměny na ně však úplně nastavené nejsou, protože IT si většinou 

vydělávají dost v základu a nějaké bonusy jsou například za odpracovanou práci mimo pracovní 

dobu, nebo za hodiny odpracované během víkendů. Každopádně je tento systém obsažený ve vari-

abilní částce, tedy buď plní svou práci dobře, splňují nastavené cíle a dostanou odměny vyplacené, 

anebo je nesplňují, pak odměnu neobdrží, což se moc často nestává. Další otázkou z dotazníkového 

šetření bylo, jestli respondenti znají kritéria jejich hodnocení. Většina z nich odpověděla, že zná, ale 

20 odpovědělo, že ne, nebo že spíše ne. Ve firmě bylo následně autorce dovysvětleno, že si kritéria 

hodnocení spravuje každé oddělení a každý tým (co je u zákazníka) sám. Tedy jednotlivé týmy i 

oddělení mají za úkol s kritérii seznámit své pracovníky, nejlépe hned po nástupu do práce. Poslední 

otázka, na kterou respondenti měli odpovídat, zněla, zda jim vyhovuje nabídka dalšího vzdělávání. 

Někteří z nich odpověděli že ne, nebo spíše ne. Při rozhovoru autorky se členy personálního oddě-

lení bylo doplněno, jaké další vzdělávání firma nabízí svým pracovníkům. Ve zkoumané firmě je prý 

možné pravidelně navštěvovat online jazykové kurzy s rodilým mluvčím nebo s jazykovým lektorem. 

Ty může pracovník navštěvovat sám, nebo ve dvojici s jiným pracovníkem. Probíhají jednou týdně, 

kdy a v kolik hodin si volí pracovník sám. Dále má firma předtočených několik odborných videí za-

měřené na programovací jazyky, databáze apod. Videa samozřejmě podle potřeb pracovníků dotá-

čejí. Tato videa najde každý z pracovníků ve sdílených souborech firmy. Personalisté často organizují 

i offline webináře pro pracovníky zaměřené na nejrůznější problematiku. Nyní personální oddělení 

přijalo nového specialistu na vzdělávání, takže očekávají určité změny a doufají, že i to pomůže těm, 

kterým nabídka dalšího vzdělávání zatím nevyhovuje. 
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6 Rozhovor 

Rozhovor byl realizován ve stejné firmě jako dotazníkové šetření. S Resource manažerkou, s HR ře-

ditelkou a s HR Lead/Project manažerkou. Před zahájením rozhovoru byly výše uvedené pracovnice 

obeznámeny s důvody rozhovoru a s tématy. Součástí rozhovoru bylo 9 otázek zaměřených na per-

sonální činnosti. Z toho čtyři otázky byly zaměřené na nábor, takže na ty neodpovídala HR Lead/Pro-

ject manažerka. Rozhovor byl realizován s každou z respondentek zvlášť a se všema v prostředí 

zkoumané firmy. 

6.1 Rozhovor s Resource manažerkou  

První otázka: „Jak dlouho pracujete v HR v této firmě?“ 

V této firmě jsem začala pracovat před více než 5 lety. Začínala jsem na pozici HR specialisty a nyní 

zodpovídám za komplexní nábor v roli Resource Manager. 

 
Druhá otázka: „Jste spokojená, jak se HR oddělení rozvíjí?“ 

HR oddělení prošlo během pěti let mnoha změnami, a to, jak co se týče činností, tak personálního 

obsazení. Z čistě servisního oddělení, které spadalo dříve pod oddělení finanční vznikl samostatný 

tým, který postupně nabaluje další personální činnosti a snaží se přerodit ve strategického partnera 

pro byznys. Narostli jsme počtem lidí, specializujících se na dílčí HR činnosti, což přináší efektivnější 

rozdělení práce a možnost soustředit se na svou agendu. Se směrem vývojem jsem tedy spokojená, 

co nás nyní trápí nejvíce jsou zastaralé HR systémy, které nepokrývají potřebu rychlého růstu firmy 

a vyžadují stále mnoho manuálních a duplicitních činností. 

 
Třetí otázka: „Jakým nejčastějším personálním činnostem se HR oddělení ve firmě věnuje?“ 

Mezi oblasti, které spravujeme dlouhodobě patří klasická personální administrativa, pracovně 

právní agenda a poradenství zaměstnancům. Zároveň příprava podkladů pro mzdy a mzdové účet-

nictví a fakturace v rámci HR agendy. Celý jeden tým je pak zaměřený výhradně na nábor nových 

lidí, k čemuž se následně pojí aktivity spojené s onboardingem. Poslední 2-3 roky se zároveň inten-

zivněji věnujeme HR marketingu a nově rozšiřujeme vzdělávací aktivity. V neposlední řadě pak tvo-

říme různé reporty pro management. 

 
Čtvrtá otázka: „Jakým personálním činnostem se bude do budoucna potřeba věnovat?“ 

Rádi bychom více pracovali s daty. Ano i u nás platí, že kovářova kobyla v tomto ohledu chodí bosa. 

Jak už jsem ale zmiňovala, potřebujeme proto lepší systémy na správu těchto dat a reporting. Zá-

roveň se chceme dále více věnovat oblasti kompetencí a vzdělávání. 

 
Pátá otázka: „Jak dlouho trvá průměrný náborový proces?“ 

Náborový proces u nás ve firmě je hodně individuální, záleží na dané pozici, senioritě kandidáta, 

přístupu hiring manažera i časových možnostech obou stran. Snažíme se nábor co nejvíce urychlit, 

ale zároveň udržet proces dostatečně kvalitní. Z pohledu jednotlivých kandidátů proces standartně 

trvá kolem 2-3 týdnů, od prvního telefonátu po nabídku. Z pohledu jednotlivých pozic je to opět 
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velmi individuální, obsazujeme i velmi komplexní IT pozice, kdy kandidátů je málo a konkurence 

veliká, takže pak můžeme roli obsazovat i v řádu měsíců. 

 
Šestá otázka: „Kolik náborových kol musí uchazeč u Vás ve firmě absolvovat?“ 

Zde opět záleží na pozici/daném týmu. Většinou se jedná o 2-3 kola. První kolo má na starosti stan-

dartně recruiter, kde se s kandidátem spojí ať už telefonicky nebo online callem a probere s ním 

základní informace o pozici a zároveň zkušenosti a představy kandidáta. Následuje většinou online 

test podle daného technologického zaměření uchazeče. Dalším kolem je pak pohovor s hiring ma-

nažerem. Po tomto kole je většinou jasno a přistupujeme k nabídce nebo zamítnutí. V případě po-

chybností můžeme domluvit ještě další pohovor, například s ředitelem divize. 

 
Sedmá otázka: „Z dotazníkového šetření vyšlo, že si několik zaměstnanců muselo projít třemi koly 

náboru. Pár z nich s tím úplně spokojení nebyli. Tak jsou tři kola náboru opravdu nutná? Není jich 

až příliš?“ 

V některých týmech to tak skutečně máme nastavené plošně. Pohovor s recruiterem, technické 

kolo s konzultantem a finální pohovor s hiring manažerem. Nutno říct, že v daných týmech nám to 

funguje dobře a na náborový proces máme dobrou zpětnou vazbu, ikdyž je delší. S kandidátem je 

potřeba komunikovat celou dobu tak, abychom monitorovali, jaká je situace na jeho straně a pří-

padně proces přizpůsobili. Někdy se stane, že při pohovoru společně dojdeme k závěru, že by se 

daný kandidát svým zaměřením nebo osobností hodil možná více do jiného týmu, takže i to může 

být důvod pro další kolo navíc. Máme 4 divize, které hledají velmi obdobné profily – to může být 

výhodou i komplikací. 

 
Osmá otázka: „Jak vnímáte online pohovory?“ 

Online pohovory mají svá pro i proti. Na jednu stranou jsou skvělým pomocníkem pro ušetření času 

recruiterů i kandidátů, pohovor se zpravidla zvládne domluvit na dřívější datum a můžete tak efek-

tivně probrat, zda to na první dobrou oběma stranám dává smysl. Stejně tak najít časový slot v 

kalendářích hiring manažerů je jednodušší. Na druhou stranu dle mého názoru online kontakt nikdy 

nenahradí ten osobní. Při pohovoru máte standartně cca hodinu na to poznat, zda k vám člověk 

zapadne do týmu, už to je dost těžký úkol. Při osobním setkání máte možnost lépe sledovat non-

verbální komunikaci, zkrátka to, jak uchazeč působí, zda funguje “chemie”. Zároveň i mnoho kandi-

dátů preferuje možnost osobního setkání, mohou si prohlédnout prostory, ve kterých budou pra-

covat a získat lepší představu o atmosféře ve firmě. A v neposlední řadě jsou tu technické problémy 

(nefungující kamery, vypadávající připojení apod.), které mohou pohovor znepříjemnit. 

 
Devátá otázka: „Je ve firmě nějaký systém pro zpětnou vazbu od zaměstnanců?“ 

Po nástupu zaměstnanců se nováčci celkem třikrát za období zkušební doby setkávají s HR, ohledně 

zpětné vazby, abychom předešli případným nedorozuměním nebo komplikacím při zapracovávání 

hned na začátku. Následně probíhají na 3měsíční bázi 1to1 chaty zaměstnanec/manažer. Nefunguje 

nám to ale koncepčně napříč celou firmou, spíše u vybraných týmů. 

Tento rok jsme také znovu obnovili průzkum spokojenosti zaměstnanců. Jde o anonymní online 

dotazník šitý na míru firmě. Zde jsme se setkali s pozitivním ohlasem na tuto aktivitu a plánujeme 

rolovat každoročně. 
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Vyzkoušeli jsme nově také systém focus groups, kde jsme se vybraných zaměstnanců dotazovali 

hloubkově. Zaměřili jsme se na nábor a spokojenost, ale do budoucna plánujeme využít na další 

témata. 

6.2 Rozhovor s HR Lead/Project manažerkou 

První otázka: „Jak dlouho pracujete v HR v této firmě?“ 

Pracuji tady už 8 let. 

 
Druhá otázka: „Jste spokojená, jak se HR oddělení rozvíjí?“ 

Ne, bylo by zapotřebí více investic do interních systémů, které by usnadnili práci celému HR oddě-

lení, ale i jednotlivým zaměstnancům a manažerům ve společnosti.  

 
Třetí otázka: „Jakým nejčastějším personálním činnostem se HR oddělení ve firmě věnuje?“ 

Nábor, onboarding, offboarding, život zaměstnance, zpracování a správa subdodavatelských kon-

traktů, řízení menších HR projektů, vzdělávání. 

 
Čtvrtá otázka: „Jakým personálním činnostem se bude do budoucna potřeba věnovat?“ 

Bude potřeba věnovat se více části vzdělávání a zaměřit se na „život zaměstnance“ po onboardingu 

je zaměstnanec plně v rukou liniového manažera a HR s ním ztrácí větší kontakt, zaměříme se na 

pravidelné zpětné vazby a hodnocení zaměstnanců i po zkušební době. 

 
Pátá otázka: „Je ve firmě nějaký systém pro zpětnou vazbu od zaměstnanců?“ 

Za HR oddělení se snažíme posílat pravidelně dotazník spokojenosti zaměstnancům a na základě 

zjištěných informací reagovat. S novým systémem by se tato činnost měla více zautomatizovat a 

výsledky by se měly snáze zpřístupnit celé/vybrané skupině. 

 

6.3 Rozhovor s HR ředitelkou 

První otázka: „Jak dlouho pracujete v HR v této firmě?“ 

V lednu 2014 jsem nastoupila na pozici recruitera do její dceřiné společnosti a od července 2017 

jsem vedla tým zodpovědný za nábor pro celou firmu včetně té dceřiné společnosti. Přesně za rok 

jsem si dala 8měsíční dovolenou (mateřská) a od října 2020 jsem HR ředitelkou. 

 
Druhá otázka: „Jste spokojená, jak se HR oddělení rozvíjí?“ 

Vždycky je co zlepšovat, ale jsem hrdá na svůj tým, bez kterého by to nešlo. V tuto chvíli, máme 

rozpracovaných několik HR projektů a v blízké budoucnosti na nás čekají další. Práce v HR je o neu-

stálém učení, change managementu, digitalizaci a hledání nových možností.  

 
Třetí otázka: „Jakým nejčastějším personálním činnostem se HR oddělení ve firmě věnuje?“ 

U nás se HR oddělení dělí na dva větší týmy. První tým má na starosti recruitment nových kolegů a 

s tím spojený HR marketing. Ve zkratce se jedná o činnosti jako je vyhledání vhodných kandidátů, 
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zdrojů náboru, interview a testování, reporting a analýza dat, náborové eventy a kampaně a celková 

strategie náborového procesu od specifikace volné pozice až po placement. 

Druhý tým se zaměřuje na pracovněprávní problematiku, onboarding, vzdělávání, celý životní cyklus 

našich kolegů až po offboarding. Nechybí HR projekty zaměřené na digitalizaci procesů a opět stan-

dardní reporting, analýza dat, ISO, audity a spousty dalšího. 

 
Čtvrtá otázka: „Jak dlouho trvá průměrný náborový proces?“ 

Záleží na mnoha faktorech: 

o na pozici, kterou obsazujeme (potřebné zkušenosti, učící křivku kandidáta, osobností profil, 

očekávané finanční ohodnocení, místo výkonu práce) 

o na spolupráci kandidáta (časové možnosti, výpovědní lhůta) a našich kolegů, z řad hiring 

managerů 

o zdroj vyhledání kandidáta (databáze, referral, headhunting) 

Byly případy, kdy jsme si „plácli“ během 2dnů a na druhou stranu pozice, kde výběrové řízení trvalo 

až 6 měsíců (seniorní pozice). V průměru se bavíme (pokud nepočítáme výpovědní dobu, ale čistě 

proces od otevření pozice po akceptaci nabídky) o 1 měsíci. 

  
Pátá otázka: „Kolik náborových kol musí uchazeč v této firmě absolvovat?“ 

Opět zcela individuální a závislé od projektu a týmu v této firmě. Přibližně 1-3 kol. 

 
Šestá otázka: „Z dotazníkového šetření vyšlo, že si několik zaměstnanců muselo projít třemi koly 

náboru. Pár z nich s tím úplně spokojení nebyli. Tak jsou tři kola náboru opravdu nutná? Není jich 

až příliš?“ 

Bavíme se o týmech, které jsou zaměřeny na určitou kompetenci. Je tedy nutné absolvovat pohovor 

(phone screen) vždy nejprve s recruiterem, následně technický test a poté interview s budoucím 

leaderem. Jelikož naši kolegové mohou pracovat i navíce projektech zároveň, je nutné další kolo 

pohovoru se zástupci jiného týmu. Snažíme se tento proces zkrátit.  
 

Sedmá otázka: „Jak vnímáté online pohovory?“  

Má svá pozitiva i negativa. Jako výhody vnímám především ušetření času jak kandidáta, tak našeho 

/ hiring manager. Online pohovory dávám přednost v prvních kolech procesu. Stále si trvám na tom, 

že není nad osobní kontakt. Přes obrazovku nevidíte nonverbální vyjadřování potenciálních ko-

legů/kolegyň. Kandidát je ochuzen o prostředí firmy případně své budoucí kolegy a nadřízené pozná 

až při nástupu.  

 
Osmá otázka: „Je ve firmě nějaký systém pro zpětnou vazbu od zaměstnanců?“ 

Ano, nemáme centralizovaný systém. Je hodně subkulturní, a to vyžaduje různý přístup k jednotli-

vým týmům / entitám. Každá entita řeší people care individuálně (1/1 pohovory, týmová retrospek-

tiva, projektové chaty, 360). 

Za HR posíláme 1/půl roku dotazník spokojenosti, ve zkušební době máme 1/1 s nováčky (při ná-

stupu a před koncem zkušební doby), 1/půl roku jsme nastavili Focus group se zástupci person ve 

firmě, z kterých máme důležité výstupy k dotazníku. Pokud mají kolegové potřebu řešit závažná 

témata, mohou se na nás kdykoliv obrátit. Generální ředitel má dny otevřených dveří, kam může 

kdokoliv z firmy přijít a probrat co ho trápí.  
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6.4 Shrnutí rozhovorů 

Rozhovor byl realizován, jak už bylo mnohokrát zmíněno, s HR Lead/Project manažerkou, s Re-

source manažerkou a s HR ředitelkou. Každé byly položeny podobné otázky, aby bylo možné porov-

nat jejich odpovědi. Výjimkou byla pouze HR Lead/Project manažerka. Všechny dotazované mana-

žerky pracují ve firmě mnoho let, a tak jejich názory jsou velmi podobné. Na druhou otázku, zda 

jsou ve firmě spokojené, odpověděly kladně. Resource manažerka je s tím, jak se personální oddě-

lení vyvíjí spokojená, jen naráží na stejný problém jako HR Lead/Project manažerka. Tímto problé-

mem jsou zastaralé interní systémy. Podle HR Lead/Project manažerky by se do nich potřebovalo 

více zainvestovat. HR ředitelka má názor ten, že je stále, co zlepšovat a že je práce v HR hlavně o 

neustálém učení. 

Na otázku, jakým nejčastějším personálním činnostem se HR oddělení firmy věnuje se vzájemně 

doplnily, i přesto že ani jedna nezná odpovědi té druhé. Respondentka č. 1 uvedla, že se personální 

oddělení věnuje následujícím činnostem: personální administrativě, pracovně právní agendě, pora-

denství, mzdovému účetnictví, náboru, onboarding (nástupní den nového pracovníka), HR marke-

tingu a vzdělávání. Respondentka č. 2 odpověděla podobně jen ještě přidala činnosti jako offboar-

ding (ukončení pracovního poměru a související poradenství), řízení menších HR projektů a zpraco-

vání a správa subdodavatelských kontraktů. Respondentka č. 3 v podstatě zmínila stejné činnosti 

jako předchozí dvě respondentky. Dotazování bylo zacíleno i na systém odměňování a hodnocení. 

Tyto aktivity si prý zajišťuje každý tým ve firmě sám. Personální oddělení jen připravuje nabídky a 

podklady pro mzdy podle požadavků manažerů jednotlivých týmů. Přesto dvakrát za rok HR oddě-

lení rozesílá dotazníky pracovníkům, kterých se dotazuje na jejich spokojenost.  

Jakým personálním činnostem se bude do budoucna potřeba věnovat? Respondentka č. 1 odpově-

děla, že by rádi pracovali s daty, ale k tomu nejdříve bude potřeba ta obměna interních systémů. 

Dále by se rádi do budoucna věnovali oblasti kompetencí a vzdělávání. Respondentka č.2 vidí oblast 

vzdělávání do budoucna jako velmi důležitou. Dále by se chtěla více zaměřit na „život zaměst-

nance“. Po onboardingu se pracovníci HR ztrácí veškerý kontakt. Uvítala by, aby personalisté získá-

vali od nich zpětnou vazbu i po zkušební době. Ve výsledku by tedy chtěli do budoucna rozšířit své 

dosavadní personální činnosti o činnost hodnocení. Třetí respondentka na tuto otázku neodpově-

děla.  

Na otázky o náboru neodpovídala respondentka č.2. Resource manažerka i HR ředitelka odpovídaly 

opět velmi podobně. Na otázku, jak dlouho trvá průměrný náborový proces, odpověděly že záleží 

na mnoha faktorech, jak na pozici, tak na týmu, do kterého hledají nového pracovníka. V neposlední 

řadě také na spolupráci kandidátů. Nábor na některé specifické pozice může dokonce trvat i několik 

měsíců. V průměru podle nich trvá celý nábor do jednoho měsíce. Většinou uchazeči absolvují 1 až 

3 kola náboru. Je to hodně individuální a záleží opět na pozici a daném týmu. Z dotazníkového šet-

ření vyšlo, že si několik pracovníků muselo projít i třemi koly, a ne pro všechny to bylo příjemné. 

Proto autorku zajímalo, jestli jsou tři kola opravdu nutná. Bylo jí vysvětleno, že první kolo většinou 

probíhá s recruiterem, druhé kolo s konzultantem a třetí kolo s hiring manažerem. Autorka se 

doptala, jestli se jedno z kol tedy nedá vynechat. HR ředitelka odpověděla, že dá, pokud uchazeči 

vyjde dobře test, pak je rovnou odkázán na pohovor jen s hiring manažerem. Tudíž může být nábor 

jednokolový. Online pohovory mají svá pro a proti a ani jedna z respondentek se jim tak úplně ne-
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brání. Ušetří čas jak recruiterům, tak uchazečům. V preferencích obou respondentek je osobní po-

hovor, protože ten o uchazeči vypoví nejvíce. Zároveň je dobře, že tato možnost online pohovorů 

existuje přesně pro ty lidi, co odpověděli v dotazníkovém šetření, že si museli kvůli pohovorům čer-

pat dovolenou. 

Na otázku, zda ve firmě existuje systém na zpětnou vazbu od pracovníků odpověděly všechny tři 

respondentky, že ano, ale každý z týmů si ho zajišťuje sám. Probíhá na 3měsíční bázi 1to1 chaty 

pracovník/manažer. Nefunguje napříč celou firmou. Za HR posílají dvakrát za rok dotazník spokoje-

nosti.  
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Závěr 

Bakalářská práce se zaměřuje na několik personálních činností. S problematikou personalistiky se 

autorka částečně obeznámila ve zkoumané firmě během své měsíční praxe. Do firmy nyní dochází 

jako brigádník, takže ještě hlouběji proniká do personálních oblastí. Praktickou část rozdělila na dvě 

části. Na část, kde použila dotazníkovou metodu a na část, kde užila metodu rozhovoru. V dotazní-

kové části se věnuje hlavně náboru, hodnocení, a vzdělávání. Proto bylo důležité tyto oblasti zmínit 

a vysvětlit i v teoretické části. Část, v níž byl veden rozhovor, volně navazuje na dotazníkové šetření. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno u řadových pracovníků zkoumané firmy. Rozhovor byl přímo 

vedený s personálními pracovníky na obdobná témata. Pomocí obou metod bylo možné získat in-

formace o personálních oblastech, jak od pracovníků, tak od vedoucích pracovníků personálního 

oddělení. 

Cílem bakalářské práce bylo popsání práce personálního útvaru. Konkrétně zaměřené na oblasti 

náboru, hodnocení, odměňování a vzdělávání pracovníků. V teoretické části byly tyto činnosti vy-

světleny a na základě odborné literatury představeny. V praktické části bylo zjištěno, jakou měrou 

a jak jsou jednotlivé činnosti personalisty zastoupeny v jejich práci pomocí dotazníkového šetření a 

rozhovorů. Bylo ověřeno, že hodnocení pracovníků patří opravdu k nepříliš prováděným personál-

ním činnostem i ve zkoumané firmě. Zároveň pomocí rozhovorů bylo zjištěno, že proces hodnocení 

sice napříč firmou neprobíhá, ale v jednotlivých týmech ano. Jedinou formou ke zjišťování spokoje-

nosti pracovníků je anonymní dotazník rozesílaný personalisty dvakrát ročně. Další personální ob-

lastí, které by se měli personalisté věnovat, je oblast vzdělávání, jak bylo představeno v teoretické 

části, neboť se jedná o oblast, která se neustále vyvíjí, a přicházejí nové technologie, na které je 

potřeba pracovníky firmy připravit, a tím zajistit firmu například konkurenceschopnou.  

Dotazníkové šetření bylo provedeno na poměrně bohatém vzorku respondentů, což představuje 

vcelku validní závěry, čímž došlo k reálnému ověření předem stanovených hypotéz. Podařilo se 

oslovit všechny tři vedoucí personální pracovnice, jak bylo na začátku stanoveno. V teoretické části 

bylo zmíněno, že některé personální činnosti jsou nikdy nekončícím procesem, což potvrdila v prak-

tické části HR ředitelka. Bylo pokryto celé spektrum osob, kterých se personální činnosti dotýkají. 

Zajímavým poznatkem, který vyplynul z této práce, jsou zjištění od personálních pracovnic, jak ně-

které personální činnosti fungují ve zkoumané firmě a jaký pohled na ně mají pracovníci téže firmy. 

Autorka bakalářské práce byla obeznámena s rozvojovou vizí firmy v oblasti personální politiky a 

strategie. Došlo k potvrzení hypotézy stanovené během přípravy práce, a to že pracovníci budou 

spíše spokojení než nespokojení s personálním oddělením. Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, 

že kritéria hodnocení nezná téměř 29,8 % respondentů. Důvodem je, že firma nemá nastavená kri-

téria hodnocení pro celou firmu jednotně, ale každé oddělení nebo tým si je vytváří samostatně. 

Seznámení s kritérii hodnocení probíhá v každém oddělení nebo v týmu separátně. Nikdo z respon-

dentů neuvedl žádnou problematickou oblast v oblasti náboru, což potvrdilo opět předem stano-

venou hypotézu. Jen některým respondentů vadilo vícekolové výběrové řízení. Personální pracov-

nice při rozhovoru ale uvedly, že je někdy vícekolové výběrové řízení opravdu nutné, hlavně při 

obsazování specifických pracovních pozic. Vzhledem ke stanovenému rozsahu bakalářské práce bo-

hužel nebyl prostor pro širší výzkum personálních činností, protože vzhledem k osloveným respon-

dentům by bylo možné získat širší informace z oblasti personalistiky.  
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Seznam použitých zkratek 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca. cirka (přibližně, zhruba) 

mj. mimo jiné 

PO požární ochrana 
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Příloha 2: Rozhovor 

Rozhovor k bakalářské práci na téma „Personální činnosti v organizaci“ 

 

1. Jak dlouho pracujete v HR v této firmě? 

 

2. Jste spokojená, jak se HR oddělení rozvíjí? 

 

3. Jakým nejčastějším personálním činnostem se HR oddělení ve firmě věnuje? 

 

4. Jakým personálním činnostem se bude do budoucna potřeba věnovat? 

 

5. Jak dlouho trvá průměrný náborový proces?  

 

6. Kolik náborových kol musí uchazeč u Vás ve firmě absolvovat? 

 

7. Z dotazníkového šetření vyšlo, že si několik zaměstnanců muselo projít třemi koly ná-

boru. Pár z nich s tím úplně spokojený nebyli. Tak jsou tři kola náboru opravdu nutná? 

Není jich až příliš? 

 

8. Jak vnímáte online pohovory?  

 

9. Je ve firmě nějaký systém pro zpětnou vazbu od zaměstnanců? 
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