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Abstrakt

Tato práce se věnuje problematice využití životopisu gra-
fického typu při výběru zaměstnanců.
V první části práce jsou uvedena teoretická východiska 
týkající se získávání a výběru zaměstnanců. Jsou zde 
uvedeny postupy a metody využívané při výběru zaměst-
nanců. Součástí jsou druhy životopisů s důrazem na živo-
topis grafického typu a teoretická východiska z oborů, 
které ovlivňují jeho podobu.
V druhé části práce je popsán průzkum, který byl zamě-
řen na hledání ekonomického sektoru, ve kterém bude 
životopis grafického typu nejvíce využitelný. Průzkum 
měl kvantitativní charakter a jako metoda bylo použito 
dotazníkové šetření.
Výsledkem práce je doporučení oblasti, ve které je tento 
druh životopisu využitelný.

Abstract

This study is concerned with the effects of a graphic CV 
on the employee selection process.
The first part of the study includes theoretical bases 
applied during the process of employee recruiting selec-
tion. The methods and procedures of the selection pro-
cess are introduced. This part also includes the types of 
CVs with an emphasis on those featuring the graphic 
aspect; and theoretical bases of branches influencing 
their form.
The second part describes a survey based on the search 
for an economic sector in which a graphic CV would be 
best exploitable. The survey was of a quantitative cha-
racter and the method of questionnaire was used.
As a result, the study implies the most suitable area for 
the utilization of a graphic CV.

Metodologie

Pro získání primárních dat bylo využito dotazníkového 
šetřní, kde vzorek respondentů byl ovlivněn kvótním výbě-
rem. Respondenti byli zaměstnanci českých firem, kteří 
jsou zodpovědní za výběr zaměstnanců. Kvótní výběr byl 
nastaven tak, aby četnost respondentů byla ve všech eko-
nomických sektorech stejná.
Dotazník byl sestaven z několika částí, z nichž hlavní části 
se věnovaly tématice jednotlivých výzkumných otázek. 
Ostatní části sloužili k informování respondenta o tématu, 
nebo k jeho bližší identifikaci, která byla vzhledem k poz-
dějším závěrům klíčová. (věk, pohlaví, ekonomický 
sektor...) 

Výsledky a doporučení

Výsledkem práce je konstatování, že životopis grafického 
typu umožňuje přenos informace o osobnostních rysech 
uchazeče, a že nejvyšší využitelnost tohoto druhu životo-
pisu byla zaznamenána v prostředí terciárního sektoru, 
kde se největší část hodnotitelů pohybuje ve věku 35-44 
let a tvoří je převážně ženy. I v tomto sektoru ale není živo-
topis grafického typu obecně využitelný. Jeho využití se 
omezuje na užší skupinu pracovních pozic. Pokud by se 
tedy životopis grafického typu měl více využívat, je pro 
jeho použití vhodný terciární sektor.
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Je životopis grafického typu využitelný
ve vaší firmě?

 
Celkový 
Počet 

Primární 
sektor 

Sekundární 
sektor 

Terciární 
sektor 

Kvartérní 
sektor 

Ano, je využitelný u všech pracovních pozic 4 0 0 4 0 
Ano, ale pouze u některých pracovních 
pozic 54 6 18 20 10 
Nevím 6 0 2 2 2 
Ne, v naší firmě využití nenajde. 56 24 10 4 18 
Celkem 120     

Dokážete si představit využití
životopisu grafického typu
pro všechny pracovní pozice? 

Celkový 
Počet 

Primární 
sektor 

Sekundární 
sektor 

Terciární 
sektor 

Kvartérní 
sektor 

Určitě ano 4 0 2 2 0 
Spíše ano 16 0 6 8 2 
Nevím 2 0 0 2 0 
Spíše ne 62 14 16 14 18 
Určitě ne 36 16 6 4 10 
Celkem 120     

 

Ukázka možné
formy životopisu

grafického typu
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