
ABSTRACT 

The bachelor work is focused to recruitment and selection of 

employees in company CP-service, a.s. The theoretical part is 

based  on the study of professional literature. It is divided 

into 3 chapters which described concepts of personnel 

activity, recruitment of employees and selection of 

employees. 

The practical part describes the problems of recruiting and 

selecting of employees in selected company CP-service, a.s. 

Following chapter is the research of the methods which are 

used by the company and the evaluation of the results. 

Afterwards is made proposal with recommendations for the 

company which methods are the best for them. The 

conclusion of the bachelor describes how the 

recommendations in the company would be realised.  
 

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ  

V PODNIKU 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na získávání a 

výběr zaměstnanců ve společnosti CP-service, a.s. 

Teoretická část je tvořena  na základě prostudované 

odborné literatury. Je složená ze tří kapitol, které 

popisují pojmy: personální činnost, získávání 

pracovníků a výběr zaměstnanců.  

V praktické části je popsána problematika 

společnosti CP-service, a.s., v získávání a výběru 

zaměstnanců. Následuje provedení výzkumu metod, 

které společnost používá a zhodnocení výsledků. 

Poté je podán společnosti návrh s doporučeními, 

jaké metody jsou pro ně nejvýhodnější. V závěru 

bakalářské práce je popsáno, jak by se doporučení 

ve firmě zrealizovala. 
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CÍL  

Vytvořit návrh pro získávání a výběr zaměstnanců ve 

vybrané organizaci tak, aby vyhovoval podmínkám. 

PŘÍNOS 

Formulace doporučení, jak by společnost měla 

postupovat, aby získala kvalitní řidiče kamionů a 

dosáhla tak úspěšného cíle. 
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