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Abstrakt
Tato práce se bude zabývat získáváním a výběrem pracovníků 

z obtížně zaměstnatelných skupin. Jejím cílem je zjistit zastoupení 
rizikových skupin a motivů jejich zaměstnávání ve vybraných 

společnostech, popsat, jak se v těchto společnostech řeší získávání 
a výběr z těchto skupin a na základě srovnání s teoretickými 
východisky navrhnout opatření pro oblast získávání a výběru 

pracovníků z obtížně zaměstnatelných skupin.
V první části bakalářské práce budou popsána teoretická 

východiska pro získávání a výběr pracovníků a definovány obtížně 
zaměstnatelné skupiny. Druhou část práce bude tvořit výzkumné 

šetření, ve kterém se zhodnotí aktuální situace zaměstnávání 
vybraných obtížně zaměstnatelných skupin v daných oblastech a 

ve vybraných podnicích a následně na základě rozhovorů 
s představiteli dvou konkrétních podniků budou zjištěny motivy 
pro zaměstnávání vybraných rizikových skupin a popsán systém 
získávání a výběru pracovníků z těchto skupin. V poslední části 

budou na základě výstupů z daných rozhovorů navrhnuta opatření, 
která by mohla zlepšit situaci podniků v této oblasti

Abstract
This bachelor thesis pursues the topic of recruitment and stuff 
election from hardly employed groups. The goal of this work 
is to find out the volume of employees from hardly employed 

groups and motivation of their engagement, describe, how 
are recruitment and stuff election from these groups solved in 

the companies and based on the comparison with theoretic 
resources offer the measures for sphere of recruitment and 

stuff election from hardly employed groups. 
In the first part of bachelor thesis will be described the 

background of recruitment and stuff election of employees 
and defined hardly employed groups. The second part of the 

thesis will consist of author´s own research, where the current 
situation of employing hardly employed groups in chosen 

companies will be considered. Based on interviews with the 
representatives of two chosen companies we will be also 

described the system of recruitment and stuff election from 
these hardly employed groups. 

0

10

20

30

40

50

60

Q2 2014 Q4 2014 Q2 2015 Q4 2015 Q2 2016 Q3 2016

P
o

čt
y 

n
ez

am
ěs

tn
an

ýc
h

 (
ti

s)

Sledované období

Nezaměstnanost v ČR

15 až 24 let

55 a více let

absolventi

do 25 let absolventi nad 50 let
Společnost B 20% 3% 10%

Hays 31% 48% 0%
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Počty pracovníků rizikových skupin ve 
společnostech Společnost B

Hays

Výhody a nevýhody zaměstnávání rizikových skupin

Osoby mladší 25 let

+ Životní zkušenost
+ Nadhled
+ Loajalita
+ Přístup k práci

– Špatný zdravotní stav
– Nízká výkonnost
– Uzavřenost vůči změnám
– Nechuť zkoušet nové věci

+ Zápal, chuť se učit
+ Flexibilita
+ Nové nápady
+ Formovatelnost

– Nestabilita
– Nespolehlivost
– Nedostatek pokory
– Neloajálnost

+ Cílevědomost
+ Chuť se učit
+ Touha získat nové zkušenosti
+ Všeobecný přehled

– Nestabilita
– Hledání se
– Nereálná očekávání
– Nedostatek pokory

AbsolventiOsoby starší 50 let

Metody a zdroje získávání a výběru zaměstnanců z rizikových skupin
Osoby starší 50 let - interní nábor, inzerce, přímé oslovení

Osoby mladší 25 let – doporučení, inzerce, sociální sítě
Absolventi – doporučení, sociální sítě, spolupráce se školami


