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Získávání a výběr 

zaměstnanců v organizaci

Abstrakt Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá získáváním

a výběrem zaměstnanců v organizaci. Práce je

rozdělena na teoretickou a praktickou část.

V teoretické části jsou tyto personální činnosti

popsány na základě odborné literatury. V praktické

části jsou uvedeny informace týkající se získávání

a výběru zaměstnanců ve společnosti DURA

Automotive, k. s. Na základě získaných výsledků

týkající se procesu ve vybrané společnosti byl tento

proces porovnán s doporučovaným postupem

v odborné literatuře a byla navržena zlepšení

a doporučení, která jsou přínosem ke zkvalitnění

získávání a výběru zaměstnanců v organizaci.

This bachelor thesis deals with selecting and recruiting

employees in organization. The thesis is divided into

theoretical and practical part. In the theoretical part, the

process of selecting and recruiting employees is

described based on expert literature. The practical part

focuses on information about selecting and recruiting

employees in organization DURA Automotive, k. s.

Earned results about the process in this particular

organization were compared to recommended

expert-literature-based techniques for this process.

In the end, improvements and recommendations

for the organization that could lead to quality

improvement of selecting and recruiting employees are

suggested.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ
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Metodika

Mezi hlavní metody, které byly

použity pro získávání podstatných

dat a informací byly použity:

pozorování při účasti na pracovních

pohovorech, metoda řízeného

rozhovoru s pracovníky organizace,

analýza dokumentů, které byly k

dispozici z interních zdrojů, PEST

analýzy, a také využití porovnání s

odbornou literaturou.

Hlavní návrhy na zlepšení pro 

společnost 

DURA Automotive, k. s.

• Zavedení spolupráce se vzdělávacími 

institucemi

• Rozšíření spolupráce s veřejnými médii v 

okolí společnosti

• Vytvoření účtů na sociálních sítích

• Vytvoření testu pro operátory výroby
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