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Abstrakt 

V mé bakalářské práci se zabývám získáváním a výběrem pracovníků v technických 

oborech, kde je stále těžší najít kvalitní a kvalifikované pracovníky. V teoretické části 

vysvětluji pojmy personální práce, jak by mělo probíhat personální plánování a nej-

vhodnější metody pro získávání a výběr pracovníků.  

Praktická část práce je zaměřena na získávání pracovníků ve firmě Auto Jarov, s.r.o. a 

jaké metody se využívají pro získávání nových pracovníků. Uvádím zde problém, kte-

rým je nedostatek automechaniků. Po zjištění všech informací jsem navrhla společ-

nosti Auto Jarov, s.r.o. opatření, kterým je zavedení nových metod pro získávání pra-

covníků. Aplikace tohoto opatření by měla společnosti dlouhodobě zajistit více pra-

covníků na pracovní pozici automechanik. 

Klíčová slova 

Výběr a získávání, metody získávání, metody výběru. 

 

 

 

 

Abstract 

In my bachelor thesis I deal with the recruitment and selection of workers in technical 

fields, where is difficult to find quality and qualified workers. In the theoretical part I 

explain the concepts of personnel work, how personnel planning works and the most 

suitable methods for recruiting and selecting workers. 

The practical part of the thesis is focused on the recruitment of employees in the com-

pany Auto Jarov, s.r.o. and what methods are used to recruit new workers. Here is a 

problem with the lack of auto-mechanics. After finding out all the information, I sug-

gested to Auto Jarov, s.r.o. measure to introduce new methods for recruiting workers. 

The application of this measure should provide the company with a long-term job of 

providing more workers to the job position of automotive mechanic. 

 

Key words 

Recruitment and selection, methods of recruitment, methods of selection. 
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Úvod 

Snahou každé společnosti je dosahovat svých stanovených strategií a plánova-

ných cílů. Pro to, aby byly společnosti schopny tyto snahy naplňovat, potřebují nejen 

dostatečný kapitál finanční, ale v dnešní době především kapitál lidský. V současnosti, 

kdy se naší ekonomice daří, nezaměstnanost dosahuje rekordně nízkých hodnot a po-

ptávka po kvalitních pracovnících roste, se stávají lidské zdroje prioritou číslo 1 pro 

většinu firem. Na řízení lidských zdrojů se tak klade vysoký důraz a firmy postupně na-

stavují a implementují co nejefektivnější procesy, které jim při řízení s lidmi mohou 

pomoci. 

Získávání a výběr pracovníků se tak stává klíčovou činností k formování pracovní síly. 

Dnešní personalistika již nepohlíží na obsazování volných pracovních míst jako na kla-

sický nábor, ale spíše jako na ideální příležitost rozvoje a využívání interních pracov-

ních sil. Získávání a výběr pracovníků je proto jednou z nejdůležitějších činností řízení 

lidských zdrojů, kterou se již zdaleka nezabývá pouze personální oddělení, ale čím dál 

tím více se o tuto oblast zajímá i management a vedoucí pracovníci. 

Získávání a výběru pracovníků předchází proces personálního plánování lidských 

zdrojů, kdy musíme předvídat a stanovit prognózy, které nám pomůžou určit, kolik lid-

ských zdrojů budeme potřebovat a které pracovní pozice budeme obsazovat. Podle 

pracovního místa si určíme, jakou kvalifikaci musí uchazeč splňovat a jakými znalostmi 

a dovednostmi musí disponovat. 

Dostáváme se do procesu získávání pracovníků. Získávat pracovníky můžeme buďto 

z vnitřních nebo vnějších zdrojů. Každý ze zdrojů má své vlastní kroky a svou metodiku, 

jak získávat nové pracovníky. Z vnějších zdrojů to jsou inzerce na internetových portá-

lech (např. jobs.cz, práce.cz atd.), inzerce na sociálních sítích (facebook.com, 

youtube.com) nebo méně v dnešní době využívaná – inzerce v tisku (např. deník Metro, 

Annonce) a další. Pokud se společnost rozhodne pro získávání pracovníků z vnitřních 

zdrojů, obvykle se nejvíce využívá firemní intranet a nástěnka, kde se pravidelně vysta-

vují aktuálně hledané pozice, popřípadě personální manažer přímo osloví daného pra-

covníka.  

Výběr pracovníků je proces, který nastává po procesu získávání. Po prvních kolech po-

hovorů se nashromáždilo několik vhodných kandidátů, kteří splňují dané kvalifikace 

pro vykonávání práce na hledané pracovní pozici. Nastává proces, kdy musíme z úz-

kého výběru vybrat toho, který bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat specifikám 

daného pracovního místa, který má podobné hodnoty jako firma, bude to týmový hráč 

a nekonfliktní osobnost. Dále musí mít určitý rozvojový potenciál a určitou flexibilitu. 

A tímto tématem bych se ráda zabývala v této bakalářské práci konkrétně u firmy Auto 

Jarov, která se chlubí svou velikostí a prosperitou. Firma se potýká s velkým nedostat-
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kem pracovníků na pozici – automechanik. Je to z toho důvodu, že pro většinu stu-

dentů tento obor už není tolik lákavý nebo se po vyučení tomuto oboru nechtějí věno-

vat.  Cílem této bakalářské práce je zlepšení náboru ve firmě Auto Jarov s.r.o. s využitím 

moderních metod při vyhledávání a získávání potenciálních uchazečů.  

Přínosem práce bude návrh opatření, která by firmě měla dlouhodobě zajistit více kva-

litních a kvalifikovaných pracovníků na pracovní pozici automechanik, kdy cílovou sku-

pinou budou junioři. 
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1 DEFINICE A VÝZNAM PERSONALISTIKY 

Důležitým úkolem každé organizace je shromažďovat, propojovat a využívat 

čtyři zdroje, kterými jsou materiální zdroje, finanční zdroje, lidské zdroje a informační 

zdroje. Motorem každé organizace jsou právě lidské zdroje. Bez lidských zdrojů by byly 

zdroje materiální a finanční k ničemu. Aby lidské zdroje mohly vykonávat svou práci, 

potřebují k tomu znalosti, schopnosti a dovednosti neboli informační zdroje, které 

slouží jako palivo. (Koubek, 2015, s. 13) 

Personální práce neboli personalistika je strategické řízení a vedení lidí, díky kterým 

organizace může dosahovat svých strategických cílů. Obsahuje několik personálních 

činností, s jejichž pomocí může organizace plnit dané úkoly. Tyto činnosti zpravidla za-

bezpečují manažeři, vedoucí pracovníci a personalisté nebo i personální agentury 

(outsourcing). (Šikýř, 2016, s. 14) 

1.1 Základní činnosti personalistky 

Personální činnosti zabezpečují vedoucí pracovníci, kteří díky tomuto systému 

činností mohou systematicky získávat, využívat a rozvíjet schopné a motivované lidi 

k požadovanému výkonu práce. (Šikýř, 2016, s. 27) 

Seznam personálních činností se v publikacích liší počtem a pojetím. Dle Koubka (2015, 

s. 20-22) jich je celkem čtrnáct:  

- vytváření a analýza pracovních míst, 

- personální plánování, 

- získávání, výběr a přijímání pracovníků, 

- hodnocení pracovníků 

- zařazení pracovníků a ukončení pracovního poměru 

- odměňování, 

- vzdělávání pracovníků, 

- pracovní vztahy, 

- péče o pracovníky, 

- personální informační systém, 

- průzkum trhu práce, 

- zdravotní péče o pracovníky, 

- činnosti, orientované na metodiku šetření, zjištění a zpracování infor-

mací. 
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Šikýř (2016, s. 27) rozlišuje osm personálních činností: 

- vytváření a analýza pracovních míst,  

- plánování lidských zdrojů, 

- obsazování volných pracovních pozic, 

- řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků, 

- odměňování pracovníků, 

- vzdělávání pracovníků, 

- péče o pracovníky, 

- využívání personálního informačního systému. 

Tato práce se zabývá získáváním a výběrem pracovníků, proto se tedy zaměřím na per-

sonální plánování, získávání, výběr a přijímání pracovníků.  

1.2 Lidské zdroje, lidský kapitál 

Lidský zdroj je nezbytnou součástí každé firmy. Jedná se o pracovníky, kteří se 

podílejí na dosahování strategických cílů firmy. Vedení a řízení lidí zabezpečuje perso-

nální oddělení neboli HR oddělení (human resources). (Šikýř, 2016, s. 14-15) 

Lidský kapitál obsahuje znalosti, schopnosti a dovednosti lidí, kteří pracují v organizaci 

a se kterými může organizace disponovat. Pro organizaci patří mezi nejvýznamnější 

rysy lidského kapitálu, které jsou důležité pro výkon organizace, především flexibilita 

a kreativita pracovníků. Znalosti pracovníků se díky vzájemným interakcím rozšiřují a 

prohlubují a vzniká tzv. společenský kapitál. (Armstrong, 2007, s. 47-48) 

Dále rozlišujeme organizační kapitál obsahující znalosti (know-how), které organizace 

vlastní. Jsou to zkušenosti organizace, které se uchovávají a využívají při běžném pro-

vozu organizace. (Armstrong, 2007, s. 47-48) 

Soubor lidského, společenského a organizačního kapitálu se nazývá intelektuální ka-

pitál. Jsou to veškeré znalosti, které může organizace využívat. Intelektuální kapitál 

může být hmotný a nehmotný. Hmotný kapitál představuje lidi v organizaci. Mezi ne-

hmotný kapitál řadíme peníze a materiální jmění. Dohromady tyto zdroje tvoří tržní 

hodnotu organizace. (Armstrong, 2007, s. 47-48) 

1.3 Zaměstnávání lidí a trh práce 

Organizace zaměstnává pracovníky, kteří vykonávají závislou práci. S tím se pojí 

řada práv a povinností vůči oběma stranám. Mezi pracovníky, kteří vykonávají závislou 
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práci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy. Ty vznikají na základně pracov-

ního poměru nebo jsou založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní po-

měr. (Vaněčková, 2016, s. 15)  

Pracovněprávní vztahy dělíme na individuální, které jsou mezi zaměstnancem a za-

městnavatelem a kolektivní, které vznikají mezi odborovou organizací a zaměstnava-

telem. Mezi subjekty individuálních pracovněprávních vztahů řadíme osoby právnické 

i osoby fyzické, kdy zaměstnavatelem může být jak právnická, tak i fyzická osoba. Za-

městnancem může být pouze osoba fyzická.  (Šikýř, 2016, s. 19-20) 

1.3.1 Zaměstnávání lidí 

Jsou známy dva různé přístupy zaměstnávání lidí: tradiční a moderní přístupy. 

Tradiční zaměstnávání lidí znamená, že zaměstnavatelé k plnění cílů využívají zaměst-

nance v hlavním pracovním poměru na dobu neurčitou s klasickou týdenní pracovní 

dobou.  To v důsledku změn na trhu práce přestává být pro zaměstnavatele efektivní, 

z důvodu potřeby rychle reagovat na změny podmínek, a proto potřebují využívat ma-

ximální pružnosti zaměstnanců. Vzhledem ke změnám na pracovních trzích začali za-

městnavatelé upřednostňovat používání moderních přístupů. Hlavní výhodou jsou tzv. 

flexibilní organizace, kde se zaměstnavatelé soustředí na formování kmenových a 

okrajových zaměstnanců. (Armstrong, 2007, s.188-189) 

Kmenoví zaměstnanci jsou zpravidla lidé, kteří mají osvojené znalosti a dovednosti, 

které představují pro firmu konkurenční výhodu. Zajišťují hlavní řídící činnosti a bývají 

těžko nahraditelní. U těchto zaměstnanců je nejdůležitější funkční flexibilita, aby 

mohli zaměstnance rychle převádět na vykonávání jiných činností nebo plnění jiných 

úkolů dle potřeby organizace. Toto počínání vyžaduje neustálé vzdělávání kmenových 

zaměstnanců k rozšiřování jejich znalostí, schopností a dovedností. Kmenoví zaměst-

nanci bývají zpravidla zaměstnáváni na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. (Ar-

mstrong, 2007 s. 188), 

Okrajoví zaměstnanci jsou lidé, jejichž znalosti a dovednosti nepředstavují pro organi-

zaci konkurenční výhodu. Okrajoví zaměstnanci zpravidla zajišťují pomocné činnosti a 

bývají lehce nahraditelní. U těchto zaměstnanců je důležitá numerická flexibilita. Je to 

možnost rychle a snadno zvyšovat či snižovat počty okrajových zaměstnanců dle po-

třeb organizace. (Armstrong, 2007, s. 188) 

Pokud organizace potřebuje více zaměstnanců, ale jen na kratší dobu z důvodu sezon-

nosti, je dobrým řešením dočasně přidělení zaměstnanci z agentur nebo od jiných za-

městnavatelů. Možností je také, outsourcovat určité činnosti, tzn. využívat cizí zdroje 

na činnosti, které doposud organizace zajišťovala sama. (Šikýř, 2016, s. 23) 

1.3.2 Trh práce 

Trh práce je jakési pomyslné místo, kde se ujednávají pracovní podmínky mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Současný trh práce se potýká s nedostatečným 
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množstvím uchazečů o práci v technických oborech a s přesycením absolventů s vy-

sokoškolským titulem. Naopak je veliká poptávka po pracovnících, kteří jsou vyučeni 

nebo se věnují řemeslu.  Organizace, kvůli malému počtu pracovníků, musí často při-

jmout méně vhodné kandidáty, a to má za následek snížení efektivity a produktivity 

práce. 

Armstrong dělí trh práce na vnější a vnitřní. 

Vnitřní trh práce představuje pohyb a stav pracovníků v organizaci, kteří mohou být 

povýšeni, vzděláváni nebo rozmístěny tak, aby pokryli budoucí potřeby.  

Vnější trh práce je lokální, regionální, národní a mezinárodní trh práce, kde lze nalézt 

různé typy lidí. Nabídky práce jsou na těchto trzích velmi odlišné. Zaměstnavatel by 

měl analyzovat, který typ pracovníků bude potřebovat, a následně podniknout kroky 

k vypořádání se se situací, například tím, že vytvoří mnohem zajímavější nabídku za-

městnání. (Armstrong, 2007, s. 292) 

1.3.3 Situace na současném trhu práce 

Čeští personalisté odhadují, že v roce 2018 bude pokračovat boj o zaměst-

nance. Tím, že je nízká nezaměstnanost, zůstávají na trhu práce především lidé, kteří 

už nejspíš nikdy pracovat nebudou. Na trhu práce je 213 790 volných pracovních míst 

a 265 469 nezaměstnaných. Firmy si začnou tedy mezi sebou přetahovat zaměst-

nance, a to vyšší mzdou, lepšími benefity a přátelskou kulturou. (Hovorková, 2018, on-

line) 

Podle Jiřího Halbrštáta z personální společnosti ManpowerGroup se na trhu práce vy-

skytují především volné pracovní nabídky, které nikdo vykonávat nechce nebo pro ně 

nejsou uchazeči dostatečně kvalifikovaní. Současně zůstává veliké množství lidí, kteří 

přijmou druhořadou pracovní nabídku za nízkou mzdu. To vede k tomu, že na pracovní 

inzeráty firem již nebude nikdo odpovídat a zaměstnavatelům nezbyde nic jiného než 

si zaměstnance mezi sebou přetahovat slíbením vyšší mzdy. (Hovorková, 2018, online) 

1.3.4 Fluktuace zaměstnanců 

Se současnou situací na trhu práce, kdy chybí dostatek pracovníků, je spojená 

velká fluktuace ve firmách. 

Fluktuace je odchod i příchod zaměstnanců do firmy. (Armstrong, 2017, s. 60) Dle Ur-

bana (2004, s. 60) je fluktuace jev, který přirozeně a pravidelně probíhá na trhu práce. 

Firmy fluktuaci vnímají spíše negativně, protože zasahuje do ekonomiky firmy.  

Typy fluktuace dle webu Monster (2018, online):  

- Sezonní fluktuace se týká pracovních pozic, které v určitém období roku 

pravidelně odcházejí. Může se to týkat zaměstnanců, kteří jsou placeni 

úkolově. 
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- Fluktuace za odpovědností znamená, že zaměstnanci na daném pracov-

ním místě mají pocit, že už se nic nového nenaučí a hledají tedy nároč-

nější pozici, která by je opět naplňovala. 

- Hromadný odchod patří mezi noční můry zaměstnavatele. Znamená to, 

že velký počet zaměstnanců dá výpověď ve stejnou dobu.  

V současné době je v České republice nejnižší nezaměstnanost. Podle statistik Minis-

terstva práce a sociálních věd dosáhla nezaměstnanost 2,4 %. Je to tak málo, že mnozí 

odborníci hovoří, že se blíží plná zaměstnanost. Toto číslo by mělo na jaře s příchodem 

sezonních prací ještě klesnout. Z tohoto důvodu panuje v České republice vysoká fluk-

tuace zaměstnanců. Spousta z nich se nechá zlákat například náborovým příspěvkem. 

Jiří Jemelka uvádí několik rad, jak si udržet v této době své zaměstnance, a tím snížit 

fluktuaci ve firmě. (Jemelka, 2018, online) 

Zaměstnanecké benefity. V dnešní době se o nich hovoří čím dál tím častěji. Zaměst-

navatelé by při jejich vymýšlení a zavadění měli být co nejvíce kreativní. Mezi nejoblí-

benější benefity patří například dovolená navíc, příspěvky na penzijní připojištění či 

životní pojištění. Většina firem tyto benefity již nabízí, a tak nepředstavují pro firmu 

velkou konkurenční výhodu. Větší firmy, nabízejí známé cafeterie, kdy si zaměstnanec 

vybere benefit dle svých preferencí. (Jemelka, 2018, online) 

Upozorňuji, že je důležité nastavit benefity tak, aby byly dosažitelné a motivační. Ve 

své praxi jsem se např. setkala v jedné nejmenované firmě s tím, že zaměstnanci mohli 

využívat systém cafeterie, ale jejich měsíční „bonus“, který se jim na účtu střádá a který 

můžou proměnit v různé benefity (jazykové kurzy, dovolená, poukaz atp.) je tak nízký, 

že ve finále za celý rok nevyužijí žádný benefit.  

Podle Jemelky je spousta zaměstnanců, kteří by dle průzkumů uvítali benefity jako 

volná pracovní doba nebo „Home Office“ než mírné zvýšení mzdy. (Jemelka, 2018, on-

line). S tímto souhlasí i Havelka (2018, online), který uvádí, že různé pozice se dají vy-

konávat v jakoukoli denní dobu a mělo by být jen na zaměstnancích, kterou dobu si 

vyberou pro práci. Zvláště v dnešní době moderních technologií můžou zaměstnanci 

pracovat prakticky odkudkoli.  

Mnoho uchazečů také zajímá, jak má firma zabezpečené stravování. Navrch mají ty 

firmy, co poskytují svým zaměstnancům téměř nebo úplně bezplatný oběd a od ran-

ních hodin otevřenou kantýnu, kde si zaměstnanci mohou dát snídani či svačinu. (Ha-

velka, 2018, online) 

Havelka také tvrdí, že pokud budou zaměstnavatelé více myslet na zdraví svých za-

městnanců a nabídnou jim například příspěvek na wellness program, sportovní vyžití 

nebo zaplatí zaměstnancům výživové poradenství, uspořádají teambuildingové akce 

a outdoorové kurzy. Toto může snížit nemocnost zaměstnanců a vlastně tím zaměst-

navatel i šetří náklady spojené s nemocností. (Havelka, 2018, online) 
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Posledním a asi nejdůležitějším krokem, jak snížit fluktuaci, je přímo se zeptat zaměst-

nanců, proč chtějí odejít. Krátký rozhovor se zaměstnancem může i zapříčinit to, že si 

odchod rozmyslí. A samozřejmě zaměstnavatel může zjistit, kde je ve firmě problém. 

A pokud je to možné, začít ho i řešit, aby se k podobným případům předcházelo. (Je-

melka, 2018, online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

2 PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Úkolem plánování lidských zdrojů je to, aby firma měla jak v současnosti, tak 

hlavně v budoucnosti dostatek pracovníků, kteří budou mít nezbytné znalosti, doved-

nosti a zkušenosti. (Koubek, 2011, s. 54) Proces plánování lidských zdrojů pomáhá roz-

hodovat o získávání pracovníků, umístění pracovníků, prevenci nadbytečnosti pracov-

níků a o podnikovém vzdělávání a rozvoji. (Duda, 2008, s. 128) 

Při plánování lidských zdrojů se musí počítat s tím, že se trhy práce stále mění. Proto 

se mění i pracovní metody, které vedou k nárůstu požadavků na nové a rozdílné do-

vednosti a na flexibilitu současných pracovníků. Je proto důležité správné časové, 

místní a finanční plánování potřeb pracovníků. Pokud má oddělení lidských zdrojů 

správně naplánovat počty pracovníků ve firmě, musí se nejprve předvídat a odhadnout 

reálné potřeby. K tomu slouží několik otázek typu: Jaké množství pracovníků bude 

firma potřebovat? V jaké kvalitě? Jaké úkoly budou muset provádět? Jaké změny nej-

spíše nastanou na vnějším trhu práce a jaký to bude mít důsledek? (Stýblo, 2016, s 86-

87) 

2.1 Plánování potřeby zaměstnanců 

Plánování potřeby zaměstnanců se odvíjí od podnikových strategických plánů. 

Aby organizace tyto plány naplnila, musí zabezpečit dostatek lidských zdrojů za úče-

lem získání konkurenční výhody díky intelektuálnímu kapitálu. Poté je zapotřebí mít 

základní představu o tom, jakým směrem se organizace chce rozvíjet a jaká bude po-

třeba lidských zdrojů. Musí se předvídat poptávka a nabídka – odhad počtu zaměst-

nanců, se kterými bude moci organizace disponovat uvnitř a mimo ni. Dalším krokem 

je analýza fluktuace zaměstnanců a analýza pracovního prostředí za účelem, jaké pro-

story jim organizace poskytuje a jak je může využít pro rozvoj jejich dovedností a spo-

kojenosti s prací. Nakonec se zanalyzuje efektivnost činností. Výstupem personálního 

plánování je plán lidských zdrojů. (Armstrong, 2007, s.295-296) 

Aby plánovací proces byl co nejefektivnější, je důležité podle Koubka (2011 s. 98) do-

držovat následující schéma: 
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Schéma 1: Plánovací proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno autorem podle Koubka, J.: Řízení lidských zdrojů. Management/Praha, 2015, s. 98 

2.2 Plánování pokrytí potřeby zaměstnanců 

Při plánování potřeby zaměstnanců je důležité si uvědomit a správně odhad-

nout, jak z krátkodobého, tak i z dlouhodobého hlediska, kolik pracovních sil bude or-

ganizace potřebovat, aby mohla uspokojit své strategické cíle a dosáhnout požadova-

ného výkonu. Tuto potřebu může pokrýt vnějšími i vnitřními zdroji. 

Koubek (2015 s. 123, 130): Mezi vnitřní zdroje řadíme:  

- pracovníky uspořené v důsledku technologického rozvoje (lidská pra-

covní síla je nahrazena stroji, lepší organizace práce, novější technolo-

gie), 

- pracovníky, kteří jsou uvolněni v souvislosti s ukončením nějaké činnosti, 

- pracovníky, kteří jsou připraveni na náročnější práci, 

- pracovníky, kteří chtějí změnit své dosavadní pracovní zařazení. 

Výhodou využívání vnitřních zdrojů je, že zaměstnanec velice dobře zná organizační 

strukturu firmy a dobře se v ní orientuje. Zároveň organizace zná slabé a silné stránky 

pracovníka. Pokud dojde k povýšení pracovníka, může se zvednout morálka na praco-

višti. Ostatní pracovníci mohou být totiž tímto krokem motivováni k vyšším výkonům 

s vidinou lepšího pracovního místa. Získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů je pro 

firmy i velice výhodné, vrátí se jim investice, kterou do zaměstnance vložili a zaměst-

nanci zase využijí své zkušenosti a znalosti, které nabyli v organizaci. (Koubek, 2015, 

s 130) 

Nevýhodou využívání vnitřních zdrojů může být např. jev, kdy pracovníka stále orga-

nizace povyšuje, až se pracovník dostane na pracovní místo, na které už nestačí. Sou-
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těžení na pracovišti o povýšení může negativně ovlivnit mezilidské vztahy na praco-

višti. Pokud organizace využívá především vnitřní zdroje, může to způsobit překážky 

pro pronikání nových myšlenek a nápadů zvenku. (Koubek, 2015, s 130) 

Koubek (2015, s. 129-130) mezi vnější zdroje řadí: 

- volné pracovní síly na trhu práce (úřad práce), 

- čerstvé absolventy škol, 

- pracovníky jiné organizace, kteří jsou rozhodnuti změnit práci. 

Rozlišujeme i vnější zdroje doplňkové (Koubek, s. 130, 2015): 

- ženy v domácnosti, 

- důchodci, 

- studenti, 

- pracovní zdroje v zahraničí. 

 

Výhodou získávání z vnějších zdrojů je, že mimo organizaci je velká škála schopností 

a talentů. Takhle velký výběr se v organizaci dá jen těžko nalézt. Díky zaměstnancům 

zvenku, získá organizace nové informace, poznatky, přístupy. Pokud hledá organizace 

vysoce kvalifikované pracovníky, je toto získávání snazší a někdy i rychlejší, místo dlou-

hodobého vychovávání pracovníka v organizaci. (Koubek, 2015 s. 131) 

Nevýhodou získávání z vnějších zdrojů bývá přilákání pracovníků. Je zapotřebí 

mnohdy nákladná inzerce a dále investování času do hledání, kontaktování a hodno-

cení pracovníků. Po nalezení vhodného pracovníka nastává adaptace. Ta zde bývá delší 

a náročnější než u pracovníka z vnitřních zdrojů. Dále mohou vzniknout nepříjemnosti 

mezi kolegy, a to z důvodu, že si někteří mohou myslet, že na danou pozici jsou stejně 

kvalifikováni. (Koubek, 2015 s. 131) 

Organizace v rozvojových zemích zpravidla nejvíce využívají obsazování volných pra-

covních míst z vnitřních zdrojů. Z důvodu mnohem jednodušší adaptace, se kterou je 

spojen pracovní výkon týmu, nejsou zde žádné výdaje spojené s inzercí, organizace 

mají o pracovníkovi všechny informace atd. Pokud se organizacím nedaří obsadit volná 

místa z vnitřních zdrojů, teprve tehdy se přikloní k vnějším zdrojům. Nejraději využívají 

spolupráce s úřady práce či jinými institucemi. (Koubek, 2015 s. 131) 

2.3 Řešení nedostatku zaměstnanců 

Zvýšenou potřebu zaměstnanců by měla organizace nejprve řešit pomocí vnitř-

ních zdrojů. Zanalyzovat, zdali chybějící lidské zdroje nejdou nahradit vhodnou tech-

nikou, integrací pracovních úkolů nebo prací přesčas. Pokud se jedná o chybějící za-

městnance z dlouhodobého hlediska, je lepší využít vnější zdroje a obsadit pracovní 
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místa zaměstnanci z úřadu práce, od jiného zaměstnavatele nebo obsadit pracovní 

místa dodavatelským způsobem. (Šikýř, 2016, s. 90) 

2.4 Řešení nadbytku zaměstnanců 

Pokud organizace řeší nadbytek zaměstnanců, je to možné řešit postupným 

opatřením. Nejprve by organizace měla přestat získávat zaměstnance z vnějších 

zdrojů a ukončit dočasně přidělené zaměstnance z agentur práce, od jiného zaměst-

navatele, případně přidělit své zaměstnance jinému zaměstnavateli. Nadbytek za-

městnanců může vyřešit i zrušením práce přesčas, zkrácením pracovní doby nebo zří-

dit fond hodin. Dalším krokem může být zrušení dohod o provedení práce nebo dohod 

o pracovní činnosti. Pokud nadbytek zaměstnanců stále přetrvává, začne organizace 

ukončovat hlavní pracovní poměry. Nejprve ty, co jsou ve zkušební době, doby určité, 

a nakonec hlavní pracovní poměry na dobu neurčitou. 

Organizaci by mělo jít hlavně o to udržení si kmenových zaměstnanců, kteří mají klí-

čové znalosti a dovednosti, představují konkurenční výhodu a jsou těžko nahraditelní. 

Tito zaměstnanci bývají v hlavním pracovním poměru na dobu neurčitou. Pokud se or-

ganizace rozhodne pro snižování stavů, většinou se jako první rozhodne pro okrajové 

zaměstnance, kteří nepředstavují konkurenční výhodu a zastávají pomocné činnosti. 

Jedná se o zaměstnance, kteří jsou u organizace kratší dobu a mají hlavní pracovní 

poměr na dobu určitou nebo se jedná o zaměstnance, kteří vykonávají práci na do-

hodu. 

Pokud je organizace nucena z existenčních důvodů snižovat stavy zaměstnanců, vždy 

by se to mělo odehrávat tak, aby si organizace nepoškodila svou pověst. V dnešní době 

při hromadném propouštění nabízejí organizace propuštěným zaměstnancům po-

moc. Jedná se o outplacement, kdy se snaží nadbytečným zaměstnancům pomoct při 

hledání nového zaměstnání. Snaží se pomoci bývalým zaměstnancům se se ztrátou 

zaměstnání vyrovnat a nabídnout jim např. rekvalifikační kurzy, které jim pomohou při 

hledání nového zaměstnání. (Armstrong, 2007, s. 384) 
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3 ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Získávání zaměstnanců je klíčovou personální činností, díky které se formuje 

pracovní síla organizace.  Počet kvalitních zaměstnanců hraje klíčovou roli v naplňo-

vání strategických cílů organizace. Často se místo získávání zaměstnanců mluví spíše 

o náboru. Je ale důležité podotknout, že nábor a získávání se od sebe liší. Nábor za-

městnanců znamená hledání a získávání zaměstnanců zvenku. Získávání je naproti 

tomu modernější postup, kdy se organizace v první řadě snaží získat zaměstnance 

z vnitřních zdrojů. Další rozdíl mezi náborem a získáváním je strategie. Samotný nábor 

nemá speciální strategii, ale získávání zaměstnanců se vyznačuje velkou strategič-

ností. Získávání bere v úvahu obsazování zaměstnanců z dlouhodobého hlediska – jak 

dlouho bude daný zaměstnanec potřeba a jak se práce časem změní.  

Moderní personální práce se nesnaží jen získávat zaměstnance, kteří jsou pouze kvali-

fikovaní, ale snaží se získávat lidi, kteří se o organizaci zajímají, jejich hodnoty jsou po-

dobné těm, které vyznává i organizace, jsou motivovaní a zaujatí organizací.  

V procesu získávání zaměstnanců stojí dvě strany. Na jedné straně je organizace hle-

dající zaměstnance a na druhé straně jsou uchazeči o práci, kteří hledají nové, vhod-

nější zaměstnání. Mezi těmito lidmi se mohou vyskytovat i současní zaměstnanci or-

ganizace, kteří chtějí změnit své pracovní místo v organizaci. Dále je důležité zvolit 

formu, jak informovat potenciální uchazeče o volném pracovním místě, a jaké jsou 

vnitřní a vnější podmínky pracovního místa a organizace. Tento proces je znázorněn v 

následujícím schématu 2. 

Schéma 2: Modelové schéma vztahů a podmínek při získávání pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno autorem podle Hall, D. T. – Goodale J. G.: Human recources management. Glenview/Lon-

don, Scott, Foresman and Co 1986, s. 211 
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Získávání zaměstnanců má zajistit proud informací mezi oběma stranami, tak aby 

uchazeči o práci zareagovali na nabídku zaměstnání v organizaci. Případné reakce na 

nabídku zaměstnání může ovlivnit několik faktorů, například obsah a způsob informo-

vání o nabídce, vnitřní podmínky organizace a vnější podmínky. (Koubek, 2015, s. 126-

127) 

3.1 Požadavky na zaměstnance 

Dle popisu a specifikace volného pracovního místa se určují požadavky na za-

městnance a dle důležitosti se rozdělují na nezbytné, žádoucí, vítané a okrajové (Kou-

bek, 2015, s.134): 

- Nezbytné požadavky: jsou to požadavky a předpoklady nutné pro vý-

kon práce, např. vzdělání. 

- Žádoucí požadavky: požadavky, které nejsou tolik nutné pro výkon 

práce, ale mohou být dobrým předpokladem pro lepší výkonnost za-

městnance, např. praxe.  

- Vítané požadavky: nejsou nutné pro výkon práce, ale zvyšují flexibilitu 

zaměstnance v organizaci, např. znalost cizích jazyků. 

- Okrajové požadavky: požadavky, které nejsou pro výkon práce důležité, 

lze je zajistit jinak. 

Při inzerci nabídek práce je vhodné uvést všechny nezbytné požadavky, které jsou dů-

ležité pro výkon práce. Dále žádoucí a vítané – tyto požadavky by neměly být pře-

hnané, aby neodradily potenciální uchazeče. Při předvýběru nejdříve tedy zohledňu-

jeme nezbytné požadavky, žádoucí a nakonec vítané. Při výběru uchazeče celkově mu-

síme posoudit, zdali splňuje všechny dané požadavky – i ty okrajové. Tyto kroky často 

rozhodují o tom, jak efektivní získávání zaměstnanců bude, jelikož obsah informací, 

které organizace sdílí s potenciálními uchazeči, může velmi ovlivnit reakce na nabídku 

práce. (Koubek, 2015, s. 134) 

3.2 Zdroje získávání zaměstnanců 

Organizace si musí rozmyslet, zdali se při získávání zaměstnanců zaměří na 

vnitřní nebo vnější zdroje nebo na kombinaci obou. Získávání informací o uchazečích 

z vnitřních zdrojů je jednodušší. Organizace ví, kdy a jakou pozici přesně bude potře-

bovat obsadit, který zaměstnanec je vhodný pro výkon odpovědnější práce apod. O 

trochu těžší je získávání informací o struktuře a velikosti lidských zdrojů mimo organi-

zaci. Někdy je organizace nucena provádět průzkum vnějšího trhu práce. Obtížně se 

také získávají informace o uchazečích zvenku. (Koubek, 2015, s. 135) 
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3.3 Metody získávání zaměstnanců 

Organizace, aby přilákala a dala na vědomí potenciálním uchazečům, že nabízí 

volné pracovní pozice, musí použít co nejvhodnější a nejefektivnější metody. Volba 

metody záleží na tom, jestli se rozhodla cílit na své zaměstnance (vnitřní zdroje) nebo 

na potenciální uchazeče z venku (vnější zdroje). Dalším kritériem pro zvolení vhodné 

metody je uvědomit si, jaké pracovní místo chceme obsadit, jaké jsou na něj poža-

davky a jaká je aktuální situace na trhu práce. V neposlední řadě si organizace musí 

určit, kolik času a peněz může do „náboru“ věnovat a podle toho zvolit vhodnou me-

todu. (Šikýř, 2016, s. 97) 

Dle Šikýře (2016, s. 97) se při získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů organizace vy-

užívá: 

- Inzerce volných pracovních pozic na intranetu, nástěnce, 

- rozesílání volných pracovních pozic elektronickou poštou (e-mail), 

- doporučení současného zaměstnance, 

- přímé oslovení vybraného zaměstnance v organizaci. 

 

Pří získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů organizace dle Šikýře (2016, s.97) využívá: 

- Inzerce volných pracovních pozic na internetu, v tisku, v rádiu, v televizi, 

- headhunting – oslovení vhodného kandidáta mimo organizaci, 

- spolupráce s personálními agenturami, úřady práce, školami. 

INZERCE NA INTERNETU (E-RECRUITMENT) 

E-recruitment je moderní metoda využívaná při získávání zaměstnanců. Je využívaná 

prostřednictvím internetu, kdy personalisté pomocí firemních webových stránek zve-

řejňují volné pracovní pozice. Spolupracují s různými pracovními portály jako jobs.cz, 

jobdnes.cz a další, které za poplatek zveřejňují nové pracovní nabídky různých organi-

zací. Velké organizace si zpravidla na těchto serverech připlácejí, aby jejich pracovní 

nabídky byly v prvních příčkách. (Šikýř, 2016, s. 97-98). 

Dále personalisté pracují na kariérních stránkách, které jsou propojeny s webovými 

stránkami organizace. Kariérní stránky slouží k tomu, aby potenciální uchazeče podvě-

domě navedly se zajímat o práci v konkrétní organizaci. (Šikýř, 2016, s. 98) Výhodou e-

recruitmentu je, že pokud pracovní nabídka uchazeče zaujme, může přes online for-

mulář zaslat své kontaktní údaje a životopis. Pro životopis mívá většina pracovních 

portálů určitou strukturu, která pomáhá zaměstnavatelům porovnávat schopnosti 

uchazečů. Dále z toho zaměstnavatel zjistí, jak dobře umí uchazeč pracovat s počíta-
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čem. Nevýhodou je, že je stále spousta lidí, kteří počítač nemají a nejspíše s ním neu-

mějí pracovat. Proto je vždy lepší kombinovat několik metod získávání zaměstnanců. 

(Koubek, 2015, s. 142) 

INZERCE V TISKU 

Vzhledem k trendům dnešní doby jasně vítězí inzerce pracovních nabídek na inter-

netu, ale jak je výše uvedeno, stále je hodně lidí, kteří dávají přednost hledání pracov-

ních nabídek v tisku. Inzerce je většinou zaměřena přímo na region, kde chce organi-

zace zacílit. Pomocí tisku většinou organizace hledají potenciální uchazeče, kteří jsou 

méně kvalifikovaní. Organizace rády využívají pro inzerci deník Metro, je to z toho dů-

vodu, protože každý den ho dostane milion lidí a zdarma. Reakce na pracovní nabídky 

jsou pak velice rychlé, avšak v tomto případě nejsou uchazeči mnohdy dostatečně kva-

lifikovaní. (Koubek, 2015, s. 138) 

SPOLUPRÁCE S PERSONÁLNÍMI AGENTURAMI 

Střední a velké organizace spolupracují s personálními agenturami. Pověřený zaměst-

nanec zadá do agentury požadavky, které musí uchazeč splňovat. Zaměstnanci v per-

sonální agentuře pak různě inzerují a hledají zaměstnance pro danou organizaci. 

Uchazeč projde prvním kolem u personální agentury, a pokud splňuje dané požadavky, 

doporučí ho agentura přímo organizaci, kdy poslední slovo má opět pověřený zaměst-

nanec – obvykle personalista či budoucí nadřízený uchazeče. (Halík, 2008, s. 39) Výho-

dou personálních agentur je, že se lépe orientují na trhu práce, mívají velkou databázi 

uchazečů a často umí dobře zacílit na požadovanou skupinu lidí (např. správně formu-

lovaný inzerát). Nevýhodou je, že personální agentury jsou drahé. Snaží se mít co nej-

větší zisk a někdy kvalita uchazečů není odpovídající finančnímu vkladu. (Koubek, 2015, 

s. 140–142) 

ÚŘADY PRÁCE  

Další metodou je spolupráce s úřady práce. Lidé, kteří jsou zde uvedeni zpravidla ak-

tivně hledají práci, proto je vhodné s nimi spolupracovat. Úřad práce zdarma zpro-

středkuje zaměstnání, jak pro uchazeče, tak pro organizaci. Výhodou je, že zaměst-

nanci na úřadu práce mají zjištěné informace o uchazečích. Nevýhodu je, že je zde 

omezený počet uchazečů. (Stýblo, 2005, online) 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 

Také velmi oblíbenou metodou je, že organizace častěji spolupracují se vzdělávacími 

institucemi. Pro organizace je velice výhodné podílet se na provozu škol, obzvláště po-

kud jde o technická, řemeslná povolání. Organizace nabízejí studentům praxi v jejich 

organizaci a většinou i za malou finanční odměnu, pokud je vidět u studentů zájem. 

Tím si studenty vychovávají a snaží se je připravit na jejich budoucí povolání, které by 



 22 

 

mohli po vyučení vykonávat u nich v organizaci. Výhodou této metody je, že školy zpra-

vidla samy oslovují příslušné organizace a snaží se jim přidělit co nejvíce studentů. 

Organizace dostává většinou velice podrobné informace o studentech, aby si udělala 

představu, jakými schopnostmi a dovednostmi budou disponovat. Nevýhodou je, že 

studenti, kteří někdy nejsou ještě ani plnoletí, nelze zaměstnat na hlavní pracovní po-

měr a většina studentů ani nemůže docházet na praxi každý týden. (Koubek, 2015, 

s.138-139) 

LETÁKY, NÁSTĚNKA, NÁBOROVÉ SPOTY, KARIÉRNÍ DNY, KARI-

ÉRNÍ STRÁNKY 

Některé firmy využívají k získávání zaměstnanců letáky, kde bývají obsaženy základní 

informace o pracovní pozici a většinou telefonní kontakt na personální oddělení. Tato 

metoda patří mezi aktivní získávání zaměstnanců. Tím, že se letáky objeví ve schránce, 

jsou lidé nuceni zaregistrovat volné pracovní místo v dané organizaci. Výhodou je, že 

se osloví velké množství lidí v daném regionu. Nevýhodou je, že tato metoda bývá ná-

kladná a je vhodná spíše pro méně kvalifikované pozice nebo brigády. (Koubek, 2015, 

s. 137-138) 

Nástěnky se využívají především v organizaci a dají se využít pro získávání zaměst-

nanců jak z vnitřních, tak z vnějších zdrojů. Na nástěnce by se měly pravidelně aktuali-

zovat volné pracovní pozice. Jedná se o méně nákladnou metodu, ale také méně efek-

tivní. Nástěnka by měla být umístěna na takovém místě v organizaci, aby si jí všimla 

většina zaměstnanců. Výhodou nástěnky je, že pokud někdo na inzerát zareaguje, vět-

šinou má opravdový zájem o pozici. Zároveň většina zaměstnanců ví, co daná pozice 

opravdu obnáší. Nevýhodou je omezený počet oslovených potenciálních uchazečů. 

(Koubek, 2015, s. 137) 

Nabídky práce či praxe je na druhou stranu výhodné vyvěsit například na nástěnkách 

středních i vysokých škol, kdy může oslovit velké množství potenciálních uchazečů, 

kterým se organizace zaryje do podvědomí a většinu z nich to donutí vyhledat si další 

informace o pracovní nabídce a o samotné organizaci. (Koubek, 2015, s. 137) 

Náborové spoty patří mezi nové metody získávání pracovníků, a proto o nich není 

mnoho odborných publikací. Využiji tedy vlastní informace získané z praxe. Náborové 

spoty jsou v dnešní době moderních technologií velice oblíbené.  Jedná se o krátké 

video, které je vytvořeno na konkrétní pracovní pozici. Video by nemělo přesáhnout 

délku pěti minut, jinak zájemce ztrácí pozornost a video vypíná. Ve videu se často ne-

přímo ukáže prostředí organizace a někdy i samotní zaměstnanci. Spot by měl být 

vtipný, poutavý a měl by oslovit danou cílovou skupinu. Výhodou této metody je, že je 

moderní a neokoukaná. Nevýhodou je, že často může znamenat větší náklady. A pokud 

organizace nevybere správný realizační tým, může špatně natočený spot poškodit po-

věst organizace.  
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Kariérní stránky jsou jakousi vizitkou pro každou firmu. Nastala doba, kdy si uchazeči 

nejdříve vybírají firmu. Zjišťují, jak to ve firmě vypadá a s kým by mohli potenciálně 

pracovat. Až poté uchazeč řeší uplatnění. Pokud chce zaměstnavatel vybudovat atrak-

tivní kariérní stránky, neměly by podle Slačálkové (2018, online) chybět čtyři důležité 

body: 

1) Poslání firmy 

Strohý informační popis firmy, kdy je napsáno, jak dlouho je na trhu a čím se zabývá, 

již není aktuální. Uchazeče zajímá, jaká je vize firmy, jaké jsou firemní hodnoty, se kte-

rými by se mohl ztotožnit.  

2) Produkty či služby společnosti 

Určitě je důležité mít na kariérních stránkách produkty či služby, které společnost na-

bízí. Popis by měl být stručný a jednoduchý. Prázdné slogany uchazeči nic konkrétního 

nepoví.  

3) Příběhy zaměstnanců 

Kariérní růst zajímá většinu uchazečů. Proto by na kariérních stránkách měly být, mimo 

fotek zaměstnanců i fotky s příběhem. Určitě se v každé firmě najde několik kmeno-

vých zaměstnanců, kteří si prošli několika etapami růstu a nebude jim vadit podělit se 

o svůj příběh veřejnosti. Vzbudí to u potenciálních uchazečů důvěru a firma nebude 

patřit mezi ty, které kariérní růst jen slibují. 

4) Komunikace 

Na kariérních stránkách by neměl chybět odkaz pro ty uchazeče, kteří si na stránkách 

nevybrali z žádné inzerované pozice, ale i tak, by rádi poslali životopis pro případ, že 

by se uvolnila zajímavá pozice. Kdo ví, třeba se ozve talent, pro kterého se v dnešní 

době najde místo vždy. 

Kariérní stránky by tedy měly sloužit především k tomu, aby potenciální uchazeče 

nadchly k práci v dané firmě.  (Slačálková, 2018, online) 

UCHAZEČ SE NABÍDNE SÁM 

Organizace, které mají dobrou pověst na trhu práce, nabízejí zajímavé pracovní na-

bídky i zajímavé finanční ohodnocení, mají tu výhodu, že se jim potenciální uchazeči 

hlásí sami. Jde o pasivní metodu získávání zaměstnanců, kdy uchazeči sami kontaktují 

personální oddělení organizace. Výhodou této metody je, že je nejméně nákladná. 

Avšak má i své nevýhody. Uchazeč často má o sobě mylnou představu, kdy si myslí, že 

je pro organizaci ten pravý. Problém je v tom, že těmito uchazeči se musí někdo zabý-

vat a většinou to zabírá více času. (Koubek, 2015, s. 135-136) 
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Sociální síť je společenská komunikační síť, kterou personalisté čím dál častěji využívají 

k získávání zaměstnanců. Personalisté se zaměřují na vyhledávání uchazečů právě na 

sociálních sítích. Dle průzkumů nejvíce využívanými sociálními sítěmi v oblasti náboru 

jsou Facebook. com, LinkedIn.com a YouTube.com. (Hlušička, 2015, online) 

Personalisté při náboru zaměstnanců používají klasický způsob, a to inzerci na pracov-

ních portálech. Tato metoda náboru se ale s přístupem sociálních sítích pomalu vy-

trácí. Dle průzkumu z roku 2011, sociální sítě využívá více než 50 % personalistů k tomu, 

aby si před pohovorem prohlédli profil uchazeče. (Kmošek, 2014, online) 

Na Facebooku se nejvíce vyskytují potenciální uchazeči o práci mladšího věku. Proto 

zde inzerují především firmy, které se snaží cílit na absolventy různých škol. Organizace 

si na svých facebookových stránkách založí tzv. kariérní stránky, kde se snaží co nej-

častěji sdílet různé novinky nebo fotky z akcí, aby se uchazečům přiblížili. Dále zde in-

formují o volných pracovních nabídkách, na které může uchazeč jednoduše odpově-

dět. Facebook v roce 2017 zveřejnil novou funkci, a to záložku KARIÉRA, kde mohou 

firmy zveřejňovat volné pracovní pozice. Zveřejnění pozice je jednoduché a zdarma. 

Pokud, ale firma chce, aby jejich nabídka byla vidět velkému množství uchazečů je za-

potřebí propagace, která je zpoplatněna. (Kosnarová, 2017, online) 

Další velice úspěšnou sociální sítí je LinkedIn.com. Tato sociální síť slouží především, 

když chceme oslovit uživatele LinkedInu, kteří jsou zaměstnaní, a tudíž nehledají ak-

tivně novou pracovní příležitost. (Kadlec, 2016, online) 

Personalista, který se snaží obsadit volné pracovní místo přes LinkedIn, musí využít 

přímé oslovení kandidáta. Nejdříve ale musí vyhledat potenciální uchazeče pomocí 

„Rozšířeného vyhledávání“, kde může personalista vyhledávat podle klíčových slov, 

města, oboru aj. Pokud personalista objeví několik zajímavých profilů, které by splňo-

valy dané požadavky, osloví potenciálního uchazeče, a to několika formami: 

- pozvánkou, 

- zprávou, 

- placenou zprávou InMail, 

- představením se, 

- e-mailem, 

- telefonem. 

Poté již stačí vybrat formu kontaktování a napsat zprávu, která potenciálního uchazeče 

zaujme. (Kadlec, 2016, online) 
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Sociální sítě můžou být velmi efektivním prostředkem pří získávání i výběru vhodných 

pracovníků, ale za předpokladu, že je personalista umí správně a efektivně využívat. 

(Kmošek, 2014, online) 
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4 VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 

Po činnosti získávání zaměstnanců, nastává další personální činnost, a to výběr 

zaměstnanců. Po inzerování volných pracovních míst se personalista snaží shromáždit 

co největší množství žádostí uchazečů. Personalisté třídí životopisy uchazečů a dále 

se řídí několika kroky. Uchazeče, kteří nesplňují dané požadavky, odmítnou, ty, kteří je 

splňují, pozvou na osobní pohovor. (Armstrong, 2007, s. 343) 

Armstrong (2007, s. 343-344) třídí uchazeče dle osmi kritérií:  

1) Vytvoří se seznam uchazečů o práci se jmény a poznámkami (zdali daného 

uchazeče odmítnout, pozvat na pohovor, zařadit do dalších kol výběru nebo dát 

uchazeči nabídku práce). 

2) Uchazečům se pošle obecné písemné poděkování bez vyjádření, zdali jsou po-

zvaní na osobní pohovor nebo odmítnuti. 

3) Některé organizace posílají uchazečům o zaměstnání dotazník, který je v pí-

semné nebo elektronické formě. Tento dotazník slouží k tomu, aby uchazeči 

mohli být hodnoceni dle stejných kritérií. V dnešní době se ale snaží persona-

listé ušetřit čas, a tak jim zpravidla stačí pouze životopis a průvodní dopis ucha-

zeče. 

4) Dále se uchazeči porovnávají s klíčovými kritérii volného pracovního místa a 

třídí se do tří kategorií: „přijatelní, na hranici přijatelnosti a nevhodní“ (Ar-

mstrong, 2007, s. 343). 

5) Uchazeči, kteří spadají do prvních dvou kategorií, se dále třídí tak, aby vzniklo 

přiměřené množství vhodných uchazečů (ideálně čtyři až osm), kteří budou ná-

sledně pozvání na pohovor.  

6) Sestaví se harmonogram pohovorů dle časových možností uchazeče i persona-

listy. Denní počet pohovorů by neměl být vyšší než pět. A to z toho důvodu, že 

se rychle ztrácí pozornost a může se stát, že personalista nebude moci hodnotit 

zcela objektivně. Čas strávený s uchazeči odpovídá náročnosti obsazované po-

zice. Pokud volná pracovní pozice je spíše rutinní, mělo by stačit třicet minut. 

Pokud se obsazuje vedoucí funkce, mělo by se pohovoru věnovat minimálně 

šedesát minut.  

7) Uchazeči se zvou elektronickou nebo písemnou formou. V tomto kroku by měl 

personalista zaslat uchazečům informace o pracovní pozici a organizaci, aby 

ušetřil čas při pohovoru.  

8) V závěrečném kroku je vhodné znovu projít přijatelné uchazeče, kteří nebyli po-

zváni na pohovor a uchazeče na kraji přijatelnosti a rozhodnout se, zdali neza-

řadit někoho z uchazečů do rezervy. U těch uchazečů, u kterých je rozhodnuto, 
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že se zamítnou, se pošle zamítací dopis, který by měl uchazečům poděkovat a 

informovat je, že nebyli vybrání do užšího výběru. 

Koubek (2015, s. 173-174) rozděluje výběr zaměstnanců do dvou fází: 

1) Předběžná fáze: 

- Nejdříve se musí přesně definovat volné pracovní místo, které chce organi-

zace obsadit. Pro zajištění kvalitního výběru je klíčové přesně definovat pod-

mínky a detailně popsat volnou pracovní pozici.  

- Druhým krokem je ujasnění si, jaké dovednosti, znalosti a jakou osobnost by 

uchazeč měl mít. 

- Třetí krok vychází z druhého kroku a konkretizuje požadavky na vzdělání, 

kvalifikaci, délku praxe a osobní vlastnosti. Tyto požadavky bývají pak zpra-

vidla součástí inzerátů volné pracovní nabídky a představují kritéria pro vý-

běr uchazečů.  

2) Vyhodnocovací fáze: 

- Nenásleduje okamžitě po první fázi, ale nastává až po určitém časovém ro-

zestupu. Vyhodnocovací fáze má několik kroků, kdy ne všechny se musí 

nutně dodržet jako je tomu v předběžné fázi. Zvolení kroků záleží na okol-

nostech. Zpravidla se mezi sebou jednotlivé kroky kombinují:  

o zkoumání životopisů, 

o předběžný rozhovor,  

o testování uchazečů, 

o výběrový rozhovor, 

o zkoumání referencí 

o lékařské vyšetření, 

o rozhodnutí o výběru uchazeče, 

o informování uchazečů o rozhodnutí. 

Často se stává, že náborový proces končí negativně, a to z důvodu, že nejsou splněna 

očekávání zaměstnance nebo zaměstnavatele. To se stává, protože spousta zaměst-

navatelů je zaběhnutá v řadě stereotypů.  

Na současném trhu práce chybí kvalifikovaní pracovníci z různých oborů. Pokud se 

firmě podaří najít zajímavého a kvalifikovaného pracovníka, často o něj přijdou, a to 

svou vinou. Sonnenscheinová (2018, online) uvádí osm nejčastějších chyb, kterých se 

personalisté dopouštějí. 
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Mezi první chyby patří, nenechat se okouzlit osobním šarmem. Velká spousta méně 

kvalifikovaných pracovníků má takové charisma, které může způsobit, že personalista 

vybere tohoto kandidáta, namísto jiného – méně výrazného, ale daleko více kvalifiko-

vaného. 

Druhá a častá chyba firem při náboru je, že se bojí přijmout absolventa, který má sice 

méně zkušeností, ale zato je více tvárný, má potenciál a nebojí se využít jakékoli příle-

žitosti. Je to z toho důvodu, že „nemají“ čas na zaučování, a tak přijmou zkušeného od-

borníka, který již není tak poddajný a neumí přijímat konstruktivní kritiku.  

Třetí chyba úzce souvisí s tou předchozí. Je velice těžké rozlišit talentovaného, ale ne-

zkušeného jedince a tzv. manipulátora, který se jako způsobilý pouze zdá. U osobního 

pohovoru manipulátor uspěje většinou lépe, protože je v tomto ohledu zkušený, ví, co 

říkat a jak na komisi zapůsobit. Talentovaný uchazeč si může vést u pohovoru vý-

znamně hůře. U pohovoru zaujme přímý postoj, a tím si ublíží. 

Dostáváme se ke čtvrté nejčastější chybě. Spousta zaměstnavatelů touží po loajalitě 

ze strany zaměstnanců. Naneštěstí se dopouštějí postoje, kdy uchazeči dávají najevo, 

že pracovat právě u nich je nesmírnou ctí a nutí je k podřadné roli. A to až do takové 

míry, že se uchazeč téměř bojí projevit svůj názor a začne se chovat neupřímně. Není 

žádným překvapením, že si tímto způsobem žádný zaměstnavatel loajalitu nezíská.  

Pátou chybou je, že se uchazeči často hlásí na pozice, na které jsou příliš kvalifikovaní 

a firmy je i přesto obsadí. Z krátkodobého hlediska to lze využít například jako záskok 

za mateřskou dovolenou. Ačkoli z dlouhodobého hlediska musí každý personalista 

předvídat, že jakmile se danému uchazeči naskytne lepší pracovní nabídka, nejspíše ji 

bez váhání přijme a náborový proces začne od začátku. 

Dostáváme se k šesté chybě a tou je, že se zaměstnavatel nechá zmást dobře napsa-

ným motivačním dopisem nebo hezkou fotografií. Poté, když si uchazeče pozve na 

osobní pohovor, sympatie mohou během krátkého rozhovoru zmizet. Například v za-

hraničí nemá uchazeč bez referencí a velmi dobře napsaného životopisu šanci dostat 

pozvání k osobnímu pohovoru. 

Sedmá chyba se nazývá: „Představitel společnosti sám nejde příkladem.“ Je těžké vy-

žadovat po budoucím zaměstnanci, aby respektoval své okolí, když zaměstnavatel 

není schopen dodržovat několik základních pravidel slušného chování, mezi které patří 

nemluvit sprostě nebo chodit včas.  

A poslední chyba, které se zaměstnavatelé dopouštějí je Assessment Centrum. Na tuto 

metodu výběru se většina uchazečů netváří moc pozitivně. Vyvolává to v nich dojem, 

že zaměstnavatel si tímto šetří čas i náklady. Dále uchazečům nemusí být příjemné 

sdílet své osobní informace s cizími lidmi. Konání Assessment Centra by vždy mělo být 

odůvodněné – jaký má účel a jakou bude mít formu.  
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4.1 Kritéria výběru 

Kritéria výběru zaměstnanců obsahují nezbytné a jiné požadavky na zaměst-

nance, které organizace stanoví dle svých potřeb a podle zvláštních právních předpisů 

(Šikýř, 2016, s. 104). Účelem je rozhodnout, který uchazeč nejlépe splňuje dané poža-

davky pro výkon práce. Pro dlouhodobé a úspěšné působení v organizaci je zapotřebí, 

aby uchazeč o zaměstnání splňoval jak odbornou způsobilost, tak aby měl určitý roz-

vojový potenciál. (Šikýř, 2014, s. 102) 

Vyspělým zemím kritérium, kterým je splnění požadavků pro výkon práce, zdaleka ne-

stačí. Setkáváme se zde se třemi dalšími kritérii, kterými podle Koubka (2015, s. 170) 

jsou: 

- Celopodniková kritéria: týkají se vlastností, které organizace považuje za 

cenné. Jedná se hlavně o to, jak uchazeč přijme hodnoty organizace a čím 

může přispět k rozvoji organizace. Například flexibilní organizace uvítá spíše 

pružné uchazeče, kterým nevadí změny. Posuzování tohoto kritéria bývá 

často subjektivní a intuitivní.  

- Týmová kritéria: zde personalisté hledají vlastnosti, které by měl mít ucha-

zeč v určitém týmu. Jde o to, aby uchazeč měl odborné znalosti a určité 

schopnosti, díky kterým zapadne do týmu. 

- Tradiční kritéria daného pracovního místa: uchazeč musí splnit poža-

davky, které potřebuje pro výkon dané práce. Sice je to stále bráno jako dů-

ležité kritérium, v dnešní době je ale mnohem důležitější, aby uchazeč měl 

týmového ducha a byl pro organizaci. Podporuje to týmovou práci a zlep-

šuje mezilidské vztahy na pracovišti. 

4.2 Metody výběru 

Metody výběru jsou postupy zkoumání a posuzování uchazečů a jejich pomocí 

se personalisté snaží najít toho nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání. (Šikýř, 2014, s. 

102) 

Šikýř (2016, s. 104) uvádí několik metod: 

- assesment centrum,  

- osobní rozhovory, 

- video-pohovory, 

- hodnocení životopisu, 

- testování uchazečů a další.  
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4.2.1 Assesment centrum 

Assesment centrum (dále jen AC) slouží k výběru vhodného uchazeče. Základ-

ním znakem je, že při konání AC je zde přítomna skupina účastníků, skupina hodnoti-

telů i budoucí nadřízený. Pokud hodnotíme jediného uchazeče za účasti hodnotitelů, 

stále se jedná o AC.  

Díky této metodě můžeme ověřovat různé sociální dovednosti (prezentační doved-

nosti, týmová práce, prodejní dovednosti apod.), posuzovat osobnost a jazykové zna-

losti. Nejčastěji tedy AC organizace využívají pro hodnocení uchazečů na volné pra-

covní pozice. (Kyrianová a Gruber, 2006, s. 15) 

AC používá různé postupy, které zahrnují skupinové i individuální úkoly. Uchazeči se 

zúčastní několika úkolů, a přitom jsou pozorováni vedoucími pracovníky, anebo zkuše-

nými psychology. Většina úkolů se skládá z reálných situací, které můžou na daném 

pracovním místě vzniknout. Nadřízený má pak docela jasnou představu o tom, jaký 

pracovní výkon může od uchazeče očekávat. (Koubek, 2015, s. 177) 

AC si zvolí organizace tehdy, pokud obsazuje pracovní místo, které je spojeno se soci-

álními dovednostmi. Jedná se o pozice jako je obchodník, kdy je potřeba prověřit jeho 

prezentační a prodejní dovednosti. Pokud chceme obsadit pracovní místo, kde je po-

třeba odborná dovednost a je důležité tedy vyzkoušení kandidáta, je využití AC zby-

tečné. (Kyrianová a Gruber, 2006, s. 16) 

Výhodou AC je, že vyhodnotí velké množství uchazečů, v tomto případě to velmi ušetří 

čas. Ověří konkrétní dovednosti uchazeče. Největší výhodou je, že při konání AC je pří-

tomen budoucí nadřízený, a tak vidí uchazeče přímo v akci. Nevýhodou bývá náročná 

příprava samotného AC. (Kyrianová a Gruber, 2006, s. 16) 

4.2.2 Osobní rozhovor 

Jednou z nejznámějších a nejvíce praktikovanou metodou je osobní rozhovor. 

Jde o setkání uchazeče se zaměstnavatelem za účelem zjistit, zdali uchazeč je tím nej-

vhodnějším. Pokud je uchazeč pozván na osobní rozhovor, znamená to, že prošel před-

výběrem a splňuje požadavky pro výkon volné pracovní pozice. Rozhovor je brán za 

nejvhodnější metodu právě kvůli osobnímu setkání, kdy personalista má šanci odhalit 

sociální dovednosti a další informace o uchazeči, které v životopise nenajde. (Šikýř, 

2016, s. 105-106) 

Osobní pohovor může mít dle Koubka (2011, s. 111-112) tři formy: 

- Strukturovaný rozhovor: 

o podle požadavků na pracovní místa se vytvoří několik otázek, které 

by měly být přesné, kompletní a jednoznačné. K modelovým otáz-

kám se definují i modelové odpovědi, které zodpoví zaměstnanci, 

kteří velice dobře znají obsazované pracovní místo. Výhodou tohoto 
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rozhovoru je, že dává všem uchazečům stejné možnosti. Nevýhodou 

je, že strukturovaný rozhovor je náročnější na přípravu. 

- Nestrukturovaný rozhovor: 

o personalista vede rozhovor bez dřívějších příprav, pouze si vymezí 

cíl. Otázky si volí dle aktuálního vývoje rozhovoru. Výhodou je, že se 

personalista může o uchazeči dozvědět zajímavé informace a lépe 

posoudí jeho osobnost. Nevýhodou je, že tento způsob rozhovoru 

může být málo spolehlivý a personalista může být ovlivněn prvním 

dojmem, a to pak udává směr celému průběhu rozhovoru.  

- Polostrukturovaný rozhovor: 

o nejvíce se doporučuje používat tzv. polostrukturovaný rozhovor, 

který spojuje výhody strukturovaného a nestrukturovaného rozho-

voru. Jedna část je tvořena připravenými otázkami a druhá část roz-

hovoru se nese v duchu rozhovoru nestrukturovaného. 

Rozhovor může být veden jeden na jednoho nebo jeden uchazeč a více tazatelů (ko-

mise). Rozhovor vede personalista, manažer nebo budoucí nadřízený (Šikýř, 2016, s. 

106). 

Základem každého úspěšného rozhovoru je příprava. Personalista by měl mít připra-

venou osnovu pohovoru, která zvyšuje efektivitu získaných informací, zvyšuje výkon, 

vytváří jednodušší podmínky a ukazuje tím profesionální tvář firmy. (Vajner, 2007, s. 57)  

Tazatel musí znát výborně specifikace volného pracovního místa, to znamená, znát po-

vinnosti, pravomoce, odpovědnost a podmínky obsazovaného pracovního místa. Dále 

navrhne postup vedení pohovoru a datum a čas uskutečnění rozhovoru. (Šikýř, 2016, s. 

106) 

Vajner (2007, s. 57) popisuje několik důležitých činností, které by měly proběhnout ve 

fázi přípravy: 

- Před rozhovorem by měla příprava trvat alespoň patnáct minut, 

- z životopisu uchazeče si personalista vybere důležité body, 

- při čtení životopisu by se měl personalista zaměřit například na chybějící 

informace, na body, které vykazují, že uchazeč střídá často zaměstnání a na 

absolvované kurzy, 

- hlavní pozornost personalista věnuje předešlým pracovním pozicím a zku-

šenostem, které mají úzký vztah k pozici, na kterou se uchazeč hlásí, 

- personalista si určí svou roli při rozhovoru, 

- a nakonec příprava místnosti, kde se bude rozhovor odehrávat. 
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Šikýř (2016, s. 107) uvádí, jaký je průběh výběrového rozhovoru:  

- Úvod – uchazeče personalista mile přivítá a snaží se navodit přátelskou at-

mosféru, aby se uchazeč cítil dobře a částečně z něj opadla nervozita. 

- Představení organizace – uchazeči se stručně představí organizace – čím 

se zabývá, dále se mu vysvětlí, co volná pracovní pozice obnáší. 

- Představení uchazeče – personalista dá prostor uchazeči, aby se sám před-

stavil a něco o sobě pověděl, nechá se mu prostor, aby mohl vyjádřit moti-

vaci k práci v organizaci. 

- Otázky a odpovědi – personalista ověřuje a doplňuje důležité informace o 

uchazeči, zjišťuje, zdali je způsobilý vykonávat danou pracovní pozici, zjiš-

ťuje představu o budoucím zaměstnání. Zároveň odpovídá na otázky, které 

pomohou uchazeči udělat si představu o práci v organizaci.  

- Závěr – personalista informuje, jaký je další postup, poděkuje a rozloučí se 

s uchazečem. 

V závěru rozhovoru by mělo být zhodnocení právě uskutečněného rozhovoru, jaké 

předpoklady má uchazeč vykonávat nabízenou pracovní pozici a také si říci, zdali za-

městnavatel může splnit všechna očekávání uchazeče. Formálním výstupem je roz-

hodnutí a podání návrhu uzavřít pracovní poměr nebo naopak, rozhodnutí o faktu, že 

ve výběrovém řízení byl vybrán jiný uchazeč. (Matějka, Vidlař, 2007, s.53) 

4.2.3 Video-pohovor 

Při výběru zaměstnanců se důsledkem modernizace, začínají používat jiné 

formy pohovorů. Jsou to video-pohovory, které si oblíbilo čím dál tím víc organizací. 

V USA tuto metodu využívá dokonce až 70 % organizací, v České republice tuto metodu 

zatím využívá 10 % organizací. Video-pohovor se uskutečňuje nejčastěji prostřednic-

tvím aplikace Skype.  

Video-pohovory jsou oblíbené díky tomu, že šetří čas i náklady spojené s dopravou. Je 

to flexibilní metoda, díky které si uchazeči nemusejí brát dovolenou v současném za-

městnání a personalisté tento druh pohovoru mohou vykonávat odkudkoliv. (Kariera-

Web.cz, 2017, online) 

4.2.4 Testování uchazečů 

Při výběrovém řízení mohou být využity různé testy zaměřené na zjištění ucha-

zečových odborných schopností i osobnostních předpokladů. Z výsledků testů se za-

městnavatel dozví rozdílný druh informací než jen ty, které jsou uvedené v písemných 

dokumentech nebo které se dozví při osobním pohovoru. Na přípravu těchto testů se 

již specializuje několik firem, které vytvářejí tyto testy a následně je i vyhodnotí. (Hod-

gson, 2007, s. 17) 
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Koubek (2015, s. 175-176) uvádí pět druhů testů: 

1) Testy inteligence mají organizaci ukázat, jak dobře uchazeč myslí a plní psy-

chické požadavky. Zpravidla to jsou testy zaměřené na paměť, verbální schop-

nosti, prostorové vidění atd. 

2) Testy schopností se využívají při hodnocení schopností uchazeče. Jsou zamě-

řeny na motorické a mechanické schopnosti, vlohy, ale i na psychické schop-

nosti. Zčásti se překrývají s testy inteligence. 

3) Testy znalostí a dovedností prověří hloubku znalostí, které získal uchazeč ve 

škole. 

4) Testy osobnosti jsou testy, které bývají často psychologické. Tyto testy ukáží 

organizaci různé stránky uchazeče, rysy jeho povahy, zdali je vhodným uchaze-

čem na pracovní místo, kde je zapotřebí komunikace s lidmi, prodejní doved-

nosti apod. 

5) Skupinové metody jsou dobře využitelné, pokud organizace chce obsadit ma-

nažerské funkce. Uchazeči jsou ve skupině a snaží se vyřešit modelovou situaci 

v daném čase. Posuzování uchazečů pak probíhá dle toho, jak přispěli k vyře-

šení úkolu.  

4.2.5 Reference 

Reference jsou zdrojem informací o potenciálním uchazeči od jiné spolehlivé 

osoby. Zpravidla to bývají současní zaměstnanci nebo přímý nadřízený doporučova-

ného zaměstnance. Reference můžou mít formu písemného doporučení, hodnocení 

na hodnotící stupnici nebo telefonického hovoru. Personalista používá reference pro 

ověření či doplnění informací, které získal jinými metodami. Avšak referující osoby ne-

musejí být vždy zcela objektivní, a proto poskytnuté informace mohou být nepřesné 

nebo i chybné. Tuto metodu je vhodné použít tehdy, když je referující osoba spolehlivá, 

ochotná předložit objektivní a přesné informace a také pokud má znalosti a zkušenosti 

v dané problematice. (Bělohlávek, 2008, s. 87) 

4.3 Závěrečná fáze výběru 

V této fázi se personalista seznámil se všemi uchazeči o zaměstnání a má urči-

tou představu díky použitým metodám, který z uchazečů bude pro danou práci tím 

nejlepším. Musí pečlivě zvážit všechny dostupné informace o uchazečích a znovu je 

porovnat. Poté podá zpětnou vazbu všem uchazečům. Uchazečům, kteří nebyli vy-

bráni, by měl personalista poděkovat za účast ve výběrovém řízení a odmítnout je co 

nejdříve, pro zachování dobré pověsti organizace. (Šikýř, 2014, s. 110) Zprávu o neú-

spěšném výběrovém řízení, by mělo mít písemnou podobu. Zpráva by měla obsahovat 

krátké zdůvodnění a zdvořilostní formulace, jako je poděkování za projevený zájem a 

popřání štěstí při hledání jiného zaměstnání. (Matějka, Vidlař, 2007, s.53) 
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Uchazeče, který výběrové řízení vyhrál, by personalista měl kontaktovat s nabídkou 

práce také co nejdříve, aby uchazeč viděl zájem i ze strany organizace a eliminoval tak 

čas, kdy by uchazeč mohl dostat nabídku i z jiné organizace. (Šikýř, 2014, s. 110) Nej-

lepším způsobem, jak uchazeče kontaktovat je telefonicky – ušetří se spousta času, 

než při zdlouhavé komunikaci např. přes email. (Dale, 2007, s. 155) 

Z důvodu situace na trhu práce, kdy si uchazeči mohou vybírat, se po ukončení časově 

náročného řízení stává, že vybraný uchazeč potřebuje čas na rozmyšlenou nebo rov-

nou pracovní nabídku s díky odmítne. Proto by personalista měl mít vždy vybrané ale-

spoň dva kandidáty, aby předešel k zahájení nové a nákladné náborové kampaně. 

(Dale, 2007, s. 155) 
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5 PŘEDSTAVENÍ FIRMY AUTO JAROV, 

S.R.O. 

Auto Jarov a.s. vlastní společnost Auto Jarov s.r.o., která byla založena 1. ledna 

1993 Josefem Fojtíkem, který je generálním ředitelem společnosti, kdy spolu se svými 

dvěma syny Josefem Fojtíkem ml. a Václavem Fojtíkem řídí celou společnost. 

Pro generálního ředitele společnosti Auto Jarov jsou auta, především motocykly sr-

deční záležitostí. Na motocyklech jezdil závodně a patřil ke zlaté generaci českých sou-

těžních jezdců. Kariéru ukončil na samém vrcholu a začal pracovat v Mototechně. (Felt, 

2009, online) Díky zkušenostem, které získal, jak v dobách závodění, tak jako pracovník 

v Mototechně, založil 1. ledna 1993 svoji společnost – Auto Jarov. Již od začátku se 

firma zaměřovala na prodej a servis vozů, které patří do koncernu Volkswagen Group 

– Škoda, Volkswagen osobní a užitkové, Seat a Audi. Později firma přidala do své sbírky 

i nekoncernovou značku Honda a její prodej vozů, motocyklů, motorových strojů a za-

hradní techniky. V roce 2017 firma prodala 13 432 vozidel a 588 motocyklů. (interní 

zdroje) 

Motto Auto Jarov zní: „Prodejem naše služby nekončí…“ To znamená, že firma nabízí 

zákazníkům zázemí i po ukončení procesu prodeje, a to v podobě servisu a dalších do-

plňkových služeb.  Firma nabízí servis i vozům, které spadají pod jiný koncern, jedná se 

o tzv. Bosch Service. Servisní dílna dokáže pojmout až 200 zakázek denně. V roce 2017 

prošlo servisem 74 923 vozidel. Dílny jsou vybaveny nejmodernější technologií, která 

není zajímavá jen pro zaměstnance či zákazníky, ale jezdí ji také obdivovat jiné auto-

mobilky z různých částí Evropy. (interní zdroje) 

Po více než deseti letech působení na trhu začalo vedení firmy přemýšlet nad rozšíře-

ním pobočky do jiné části Prahy. V roce 2012 se zahájila stavba salonu Volkswagen a 

1. prosince 2013 proběhlo otevření nového salonu v Kunraticích. V roce 2016 byl ote-

vřen v Kunraticích největší autosalon Audi ve střední a východní Evropě. V dnešní době 

se v Kunraticích prodávají a servisují značky vozů Audi, Volkswagen osobní i užitkové. 

(interní zdroje) 

Ve společnosti Auto Jarov pracuji na pozici personalistky. Zastřešuji zde celý nábor a 

mám přístup k interním dokumentům a informacím, které jsem při psaní této bakalář-

ské práce mohla využit. 
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5.1 Organizační struktura společnosti 

Schéma 3 Organizační struktura společnosti Auto Jarov, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorem dle interních informací firmy (2O18) 

Organizační struktura společnosti je rozdělena na osm úseků: 

- Úsek 0: Kvalita a personální oddělení 

- Úsek 1: Finance 

- Úsek 2: Prodej Škoda, VW, Audi a Seat 

- Úsek 3: Sklad 

- Úsek 4: Prodej Honda 

- Úsek 5: Technické oddělení 

- Úsek 6: Doprava 

- Úsek 7: Klempírna a lakovna 

- Úsek 8: Servis 

Ve společnosti je aktuálně 550 zaměstnanců, kdy nejvíce zaměstnanců je na servise, a 

to 220 lidí. Jsou zde tedy spíše technické pozice: vedoucí dílny, servisní poradce, ser-

visní technik, automechanik, autoelektrikář, pracovník mycí linky a repasér. Servisní 

úsek se dále dělí dle jednotlivých značek, kdy každá značka (Audi, Škoda, Seat, VW 

os.,už. a Honda) má svojí vlastní servisní dílnu i salon. Na tomto úseku se potýkáme i 

s větší fluktuací, která v roce 2017 byla 17,78 %, konkrétně odešlo 41 zaměstnanců. 
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5.2 Vývoj počtu zaměstnanců 

Z celkového počtu zaměstnanců pracovalo v roce 2017 na centrále na Jarově 

473 zaměstnanců a v Kunraticích 73 zaměstnanců. Z grafu 1 vidíme, že mužů ve firmě 

pracuje podstatně více. Je to dáno tím, že firma nabízí především technické pozice 

např. automechaniky, servisní poradce, repaséry, karosáře a další. Ženy jsou spíše v ad-

ministrativní části – účetní, referentky, asistentky, personalistky a další.  

Graf 1 Vzrůst počtu žen/mužů v roce 2016/2017 ve firmě Auto Jarov, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorem dle interních informací firmy (2O18) 

Z grafu 1 můžeme vidět vývoj počtu zaměstnanců žen a mužů. Mužů je ve firmě o 32 

více, než tomu bylo v roce 2016 a žen o dvanáct více.  

Na grafu 2 vidíme vývoj zaměstnanců od roku 2013, kdy se otevřela druhá pobočka 

v Kunraticích. V roce 2016 firma překročila hranici pěti set zaměstnanců. V grafu si mů-

žeme všimnout, že počet zaměstnanců stále roste. Hlavním důvodem je, že se firmě 

na trhu v současnosti velmi daří. Díky dobré pověsti se zákazníci stále vracejí, doporu-

čují firmu svým známým, a tím se stále zvyšuje poptávka po službách. Z tohoto důvodu 

potřebuje firma stále více pracovní síly. V souvislosti se situací na trhu práce je stále 

těžší najít nové, loajální a dostatečně kvalifikované pracovníky, proto se společnost 

dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců.  
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Graf 2 Vývoj počtu zaměstnanců od roku 2013 do 4/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorem dle interních informací firmy (2018) 

Graf 3 nám ukazuje celkový vývoj zaměstnanců od založení firmy (r. 1993) do dubna 

roku 2018. Do roku 2008 rostl každým rokem počet zaměstnanců. Od roku 2009 začal 

počet zaměstnanců klesat. Prvním důvodem bylo historicky nejvyšší „přestaffovaní“ ve 

firmě. S nástupem nové personální ředitelky došlo k personálnímu auditu, při kterém 

se zjistilo, že je ve firmě více pracovní síly, než je potřeba, a proto došlo k postupnému 

propuštění desítek zaměstnanců. 

Druhým důvodem byla modernizace doby. S nástupem nové technologie nahradily 

stroje část lidské práce. Dále společnost začala outsourcovat některé služby. 

V roce 2014 přišla na trh nová a velice úspěšná modelová řada vozidel značky 

Volkswagen a Audi. Díky tomu se zvýšily prodeje, počet servisovaných vozidel, a proto 

i poptávka po pracovní síle.  

Postupný nárůst zaměstnanců byl také díky nově otevřené pobočce v Kunraticích, kdy 

se společnost lokálně nejen přiblížila ke svým zákazníkům, ale také dostali šanci teh-

dejší zaměstnanci přejít do nové pobočky, a to hlavně z důvodu zmenšení vzdálenosti 

mezi domovem a prací. 
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Graf 3 Vývoj počtu zaměstnanců od roku 1993–4/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorem dle interních informací firmy (2018) 

Momentálně je firma Auto Jarov na trhu již 25 let a s ní i několik zaměstnanců, kteří 

nastoupili do pracovního poměru právě v roce 1993. Firma chtěla jejich loajálnost od-

měnit, a tak jsme v březnu 2018 nafotili tablo s našimi patnácti zaměstnanci, které bu-

dou mít na památku a byli pozváni na slavnostní společný oběd s generálním ředite-

lem – panem Josefem Fojtíkem. Všichni si odnesli nejen dárek, ale i milý, nostalgický 

zážitek. V této situaci jsem si uvědomila, jak někdy drobná gesta jsou mnohem silnější 

než jen finanční odměna. 
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6 AKTUÁLNÍ STAV ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR 

ZAMĚSTNANCŮ 

V následujících kapitolách popíši, jak funguje výběr a získávání zaměstnanců ve 

společnosti Auto Jarov. 

Tato bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem pracovníků na pracovní pozici 

automechanik junior, kterých má firma nedostatek. Ve společnosti momentálně pra-

cuje 103 automechaniků. Z toho 85 automechaniků, kteří jsou zde déle než 3 roky. 

Jedná se o automechaniky, kteří jsou ve věku třiceti pěti a více let a hledají především 

stabilní zaměstnání a vůči firmě jsou loajální. Mladých automechaniků, kteří jsou pro 

firmu atraktivní z důvodu větší flexibility, většinou se rádi učí novým věcem, a přede-

vším produktivita práce a odměna, kterou junioři chtějí, je pro firmu ideální, je ve firmě 

jen osmnáct.  

Je to z toho důvodu, že v dnešní době se většina mladých lidí dozvídá o firmách a mož-

nostech práce především přes sociální sítě, které firma téměř nevyužívala, a proto se 

k mnohým absolventům v tomto oboru naše nabídka práce ani nedostala. Mladé au-

tomechaniky společnosti dodávají pouze střední odborné školy, kdy kvalita studentů 

neodpovídá našim požadavkům, a tak ani díky této spolupráci se firmě nedaří najít po-

třebných 10–15 automechaniků, které každoročně, kvůli přirozeným odchodům, po-

třebuje. 

6.1 Získávání zaměstnanců ve společnosti Auto Jarov, 

s.r.o. 

Jak jsem již v teoretické části uvedla, je rozdíl mezi náborem a získáváním. 

Firma pro nábor zaměstnanců využívá jak vnější, tak vnitřní zdroje. Ve společnosti pra-

cuji a přímo se podílím právě na náboru nových zaměstnanců. V dalších bodech uve-

denu, jaké metody pro nábor a získávání zaměstnanců firma využívá. 

6.1.1 Získávání z vnitřních zdrojů 

Získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů je důležité. Firma ukáže svým dlou-

holetým zaměstnancům nebo i talentovaným nováčkům, že si jejich práce natolik váží, 

že jimi obsadí právě uvolněné pracovní místo.  

Firma Auto Jarov nabízí absolventům, kteří u nás vykonávali praxi, pracovní pozici au-

tomechanik junior. Podmínkou je úspěšné ukončení závěrečných zkoušek a doporu-

čení od našeho automechanika, který měl dané praktikanty v rámci odborné praxe na 

starosti. U nás v servise mají mladí automechanici šanci se pod dohledem zkušených 

kolegů naučit nové věci, vyzískat praxi a do dvou let pracovat jako samostatný auto-

mechanik.  



 42 

 

ZVEŘEJNĚNÍ POZICE NA INTRANETU, ROZESLÁNÍ INFORMAČ-

NÍHO EMAILU 

Jakmile se uvolní jakákoli pracovní pozice ve firmě, zveřejní se nejprve na intranetu, do 

kterého mají všichni zaměstnanci přístup. Je to metoda, která se využívá jak pro nábor 

z vnějších zdrojů, tak i pro získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů. Na intranetu je 

vždy každá pozice detailně popsaná – o jakou pozici se jedná, jaké jsou požadavky, co 

nabízíme a kontaktní údaje. Pokud kdokoli ze zaměstnanců má o nabízenou pozici zá-

jem, zašle svůj životopis nebo rovnou zavolá na uvedený kontakt.  

Po uveřejnění volné pracovní nabídky na intranetu, následuje informační email s údaji, 

které pozice aktuálně hledáme. Jde o krátký a stručný email s odkazem na intranet či 

nástěnku. Zpravidla tento email rozesílá personální ředitelka. 

FIREMNÍ NÁSTĚNKA 

Po zveřejnění pozice na intranetu obvykle vyvěšuji volné pracovní nabídky na ná-

stěnku, která je umístěna u jídelny a šaten. Aby si jí zaměstnanci všimli, musí být hezky 

graficky a tematicky zpracovaná, stručná a nejlépe tam připojit vtipný obrázek. Obsa-

hově je to velmi podobné jako na intranetu, jen zde neuvádím, co jako firma uchaze-

čům nabízíme. Samozřejmostí je opět kontaktní osoba, na kterou se mohou v případě 

zájmu či doporučení obrátit. 

DOPORUČ SVÉHO ZAMĚSTNANCE 

Je to metoda, která je popsána v teoretické části a firma Auto Jarov ji využívá již několik 

let. Po zveřejnění volné pracovní pozice na intranetu, nástěnce a po rozeslání infor-

mačního emailu, nám začnou chodit reakce. Většinou zaměstnanci doporučují svého 

známého nebo někoho z rodiny. Do emailu zpravidla přiloží životopis doporučeného 

uchazeče s kontaktními údaji a textem o jakou pozici by měl dotyčný zájem. Těmto 

uchazečům se snažím dávat přednost. Je to z toho důvodu, že to bývají většinou dobré 

reference a v mnoha případech je poté nábor a obsazení dané pozice jednodušší. Už 

jen z toho důvodu, že doporučený uchazeč má opravdový zájem pracovat v naší spo-

lečnosti a ví z vyprávění, jak to ve firmě Auto Jarov zhruba chodí. Naneštěstí se mi i 

párkrát stalo, že doporučený uchazeč nezvedal telefon, nedostavil se na smluvený po-

hovor nebo byl nekompetentní. Pokud, ale doporučeného uchazeče přijmeme a zů-

stane ve firmě i po zkušební době, náleží zaměstnanci, který nám ho doporučil, finanční 

odměna. 

6.1.2 Získávání z vnějších zdrojů 

Pokud se ve firmě nenajde žádný kandidát na volnou pracovní pozici, začíná 

nábor zaměstnanců zvenčí. Inzerce pracovních nabídek v Auto Jarov byla velice jedno-
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stranná. Zahrnovala pouze inzerci na pracovních portálech, intranetu a v tisku. Po apli-

kování navržených opatření, začala společnost Auto Jarov využívat i moderní nástroje 

k získávání pracovníků jako sociální sítě, náborové spoty a kariérní stránky. 

INZERCE NA INTERNETU 

Díky internetu je inzerování volných pracovních pozic snazší. Existuje několik pracov-

ních portálů, kde si firmy za finanční obnos, mohou zveřejnovat volné pracovní nabídky, 

tvořit firemní profily nebo posouvat, za další poplatek, své nabídky na 1. místa v se-

znamu všech nabídek práce. Nejznámějším pracovním portálem je jobs.cz a 

jobdnes.cz. Ostatní pracovní portály vycházejí z koncepce jobs.cz, kdy ale stále nena-

bízejí tak široké spektrum uživatelských funkcí jako tento portál. Jobs.cz je velice 

známý mezi uchazeči, a proto nejvíce odpovědí na pracovní nabídky přichází právě 

odtud. Právě proto se jobs.cz řadí mezi nejdražší pracovní portály. Firmu Auto Jarov 

inzerce na portálu jobs.cz stojí ročně stovky tisíc Kč (interní zdroje).  

Inzerce na obou portálech je velice jednoduchá. Všechny zveřejněné nabídky se archi-

vují a není tedy problém si jakoukoli vyhledat a znovu ji dle potřeby zveřejnit. Při zadá-

vání pracovní pozice se musí vyplnit: 

- Název pozice, ten by měl být co nejstručnější a nejjasnější. 

- Obor, ten by měl být co nejvýstižnější. 

- Místo pracoviště, nejlepší je zadávat kraj Praha než přímou adresu z důvodu 

filtrování potenciálními uchazeči. 

- Poté se jen vyplní co nejpřesněji náplň práce, směny, požadavky a co firma 

nabízí. 

- Určitě je důležité zadat mzdu, spousta uchazečů si ji dává do filtru, a pokud 

firma mzdu nezadá, nejspíše se její pracovní nabídka ani k potenciálnímu 

uchazeči nedostane. Je tu možnost mzdu zadat, ale skrýt. Tím se pracovní 

nabídka po vyfiltrování ukáže. 

- Poté se vyplní, zdali se jedná o hlavní pracovní poměr či dohodu konanou 

mimo pracovní poměr. 

- Vyplní se benefity, které firma nabízí a kompletní nabídka se zveřejní. 

V příloze 1 přikládám job description automechanika na portálu jobs.cz.  

Po zveřejnění se odečtou kredity z účtu a reakce uchazečů na nabídku práce nám za-

čnou chodit do společného emailu, který je určen pouze pro potřeby náboru. 

Inzerce na pracovních portálech je jednoduchá, reakce uchazečů přicházejí rychle, ale 

je velice nákladná.  

 



 44 

 

KONTAKTOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL 

Společnost Auto Jarov spolupracuje s pěti různými středními školami. Je to pro nás 

pravidelný přísun mladých a nadějných studentů, kteří by po vyučení mohli zůstat a 

pracovat u nás ve firmě. Nyní máme 41 učňů, kteří se učí oboru automechanik, auto-

tronik, karosář a lakýrník. 

Každý učeň spadá pod vedení zkušeného mechanika. Sleduje jeho práci a vykonává 

jednoduché mechanické práce. Učni z druhých ročníků, pokud jsou šikovní, už se mo-

hou podílet na menších opravách aut. Naši praktikanti dostávají za odpracované ho-

diny každý měsíc odměnu, která se odvíjí i podle dosažené známky, kterou mu vedoucí 

za praxi dá.  

Většinou nás střední odborné školy kontaktují sami i s počtem praktikantů. Kolegyně, 

která se specializuje na výuku učňů, jim poskytne informace, jak se mají ve firmě cho-

vat, co je dovoleno a co se naopak nesmí. Při tomto rozhovoru se jich ptá, proč si vybrali 

tento obor, zdali se o automobily zajímají a vyzkouší jejich odborné znalosti. Velké pro-

cento odpoví, že je tam donutili jít rodiče, ale je osobně auta nezajímají. Tito praktikanti 

zpravidla u nás praxi do roka ukončí. Naštěstí se k nám dostanou i tací, kteří jsou z ro-

diny automechaniků, kdy tatínek má svou dílnu, kde spolu opravují auta. Ti bývají velice 

šikovní a tvární. Takových studentů máme tento rok pět. Vymysleli jsme proto, že tito 

šikovní praktikanti budou mimo odměny za praxi také dostávat měsíční stipendium ve 

vyšší až 10 000 Kč za jedno pololetí. Podmínkou pro získání stipendia je i docházka. Na 

praxi musí být alespoň 70 % a výsledná známka za praxi 1. 

KARIÉRNÍ DNY, KARIÉRNÍ STRÁNKY 

Kariérní dny pořádá velké množství vysokých škol, kam zvou zaměstnavatele z celé 

České republiky, aby vystoupili a představili se. Pro organizace je to šance se zviditelnit 

a nalákat absolventy. Organizace zde mají svůj stánek, kde zpravidla bývá personální 

tým a snaží se zodpovědět všechny otázky absolventů, rozdávají letáčky se základními 

informacemi a s kontaktními údaji. Výhodou této metody je, že na kariérních dnech se 

vyskytuje velké množství potenciálních, kreativních, mladých a flexibilních uchazečů o 

práci. Nevýhodou je, že personální tým si na tyto dny musí vyčlenit čas a být zde celou 

dobu. Výroba reklamních předmětů může být finančně náročnější. 

Kariérních dnů se personální oddělení pravidelně zúčastňuje např. na Vysoké škole 

ŠKODA Auto v Mladé Boleslavi. Kariérní dny jsou zpravidla na celý den. Každá firma má 

svůj stánek s prospekty a reklamními předměty (minulý rok 2017 byly velkým hitem 

selfie tyče). Cílem je oslovit co nejvíce studentů a přiblížit jim, jak vypadá praxe a práce 

u nás. 

Spolupráce se školami nám nezaručuje pravidelný přísun mladých a šikovných auto-

mechaniků, a tak jsme se v listopadu roku 2017 prvně zúčastnili akce: Schola Pragensis 

v kongresovém centru v Praze, abychom oslovili především rodiče a vysvětlili jim vý-

hody technických oborů. 
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Na této akci měly stánky střední školy všech oborů. My jsme se zúčastnili společně se 

Střední školou technickou a automobilní Weilova, ze které k nám chodí nejvíce stu-

dentů na praxi. Rodičům a žákům ze základních škol jsme se snažili co nejlépe vysvět-

lit, jak u nás probíhá praxe a jaké jsou podmínky motivačního stipendia. Také jsme roz-

dávali letáčky se základními informacemi viz příloha 2. 

Myslím si, že tato akce dopadla úspěšně. Schola Pragensis trvala tři dny a již během 

prvního dne nás kontaktovali rodiče s otázkami na praxi a zdali je u nás možnost i spo-

lupráce po vyučení. V dalším ročníku se této akce určitě znovu zúčastníme a nyní se již 

těšíme na září, kdy k nám nastoupí noví žáci na praxi. 

INZERCE V TISKU 

Dalším nástrojem je inzerce v tisku. Inzeruji především v deníku Metro a v Annonce. 

Tuto metodu využívám, když hledám méně kvalifikované pozice – pracovníky na úklid, 

strážné nebo když hledám na jaře a na podzim pracovníky do pneuservisu na přezou-

vání či navážení pneumatik. Jedná se tedy o sezonní práci – brigádu.  

Obsah inzerátu na pracovní nabídku v tisku se liší od inzerování na internetu. Deníky 

mají omezení na počet znaků, a tak inzerát musí být stručný a zároveň konkrétní. 

Ukázka inzerátu v Annonci je v příloze 3. 

Pokud mají uchazeči zájem o pracovní nabídku, volají na uvedené telefonní číslo, kde 

si po telefonu upřesníme náplň práce a další podmínky. Jestliže má uchazeč stále zá-

jem o pracovní pozici, pozvu si uchazeče na osobní rozhovor. Výhodou této inzerce je, 

že v relativně krátké době přijde spousta reakcí. Nevýhodou je, že tito uchazeči často 

na smluvený rozhovor nepřijdou nebo jsou nezpůsobilí danou práci vykonávat. 

PERSONÁLNÍ AGENTURY 

Personální agentury jsou agentury, které se specializují na nábor zaměstnanců. Tuto 

službu poptáváme jen v případě, že je vysoká fluktuace na určitém středisku a klasická 

inzerce již nezabírá. V takovém případě poptáváme firmy: Ottima, s.r.o. a Předvýběr.CZ, 

s.r.o. S agenturou Předvýběr.CZ, s.r.o spolupracujeme již delší dobu. Pomáhají nám na-

lézt především technické pozice. Naposledy jsme je poptávali, když jsme nemohli najít 

žádného kvalifikovaného údržbáře.  

S agenturou Ottima, s.r.o. jsme v roce 2017 spolupracovali poprvé. Je to menší firma, 

která pomocí především sociální sítě LinkedIn.com, hledá ty nejvhodnější uchazeče. 

V roce 2017 nám pomohli najít několik velmi kvalifikovaných účetní. 

6.2 Aktuální stav výběru zaměstnanců 

Tato práce je zaměřená na získávání a výběr pracovníků v technických oborech. 

Popíši tedy, jak probíhá výběrový proces na pracovní pozici automechanika. 
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Když jsem nastoupila do společnosti Auto Jarov probíhal výběr zaměstnanců tak, že 

pokud manager servisních služeb potřeboval nové zaměstnance na pozici autome-

chanika, podal požadavek personálnímu oddělení. Manager nám vždy sdělil, na jakou 

značku automechanika hledá a jaké má požadavky. Dle těchto informací jsem vytvořila 

job description a začala standardně inzerovat na pracovních portálech, zveřejnila jsem 

volnou pozici na intranetu, na webových stránkách Auto Jarov a vyvěsila jsem pozici 

na nástěnku.  

Po zveřejnění pozice začaly chodit reakce uchazečů. Nejdříve jsem si přečetla a vyhod-

notila životopis, a pokud uchazeč splňoval dané požadavky, pozvala jsem si ho na 

osobní rozhovor. Zde jsem s ním vedla rozhovor a pokládala různé otázky, například 

jestli zná firmu Auto Jarov, zda ví, jaké značky firma prodává a servisuje. Většina kandi-

dátů firmu Auto Jarov vůbec neznala, ale znali například konkurenci Autosalon Klo-

kočka, kde nabízejí praxi a práci studentům 3. ročníků. To byl pro nás první impuls, aby-

chom se více přiblížili automechanikům ve věku od 18+. 

Standardní inzerce na pracovních portálech a webu Auto Jarov nezabírala. Pokud nám 

přišla jedna reakce do měsíce na pozici automechanika byl to veliký úspěch. Z tohoto 

důvodu jsem skoro každého poslala do druhého kola pohovoru, kdy vedoucí dané 

značky vyzkoušel technické znalosti uchazeče, ukázal mu dílnu a vysvětlil, jak to ve 

firmě Auto Jarov chodí. 

Pokud se uchazeč vedoucímu líbil, dali jsme mu okamžitě pracovní nabídku. Většina 

uchazečů potřebovala čas na rozmyšlenou. Když personální ředitelka kontaktovala 

uchazeče ve sjednaný termín, většinou ji s díky odmítl. Pokud uchazeč nabídku přijal, 

byla to pro nás velmi radostná zpráva, ale vždy jsme potřebovali více než jednoho au-

tomechanika, a tak jsme inzerovali a hledali dál. 

Přijatý uchazeč se zavedl do interního systému Helios Green, ve kterém naše firma pra-

cuje, domluvil se s přijatým uchazečem termín nástupu, lékařská prohlídka a jaké do-

kumenty je nutné mít s sebou v den nástupu. Po nástupu následovala tříměsíční zku-

šební doba a smlouva na dobu určitou na 1 rok. Po uplynutí prvního roku se smlouvala 

převedla na smlouvu neurčitou. 

Proces náboru ve firmě Auto Jarov je podle mého dobře nastavený, kontaktování ucha-

zečů, kdy je chceme pozvat na osobní rozhovor, či jim dát pracovní nabídku nebo jim 

oznámit neúspěch ve výběrovém řízení, je velice rychlé. Zpravidla do druhého dne již 

uchazeč ví, zdali o něj máme či nemáme zájem.  

Co z mého pohledu ve firmě při získávání a výběru zaměstnanců chybí je variabilita 

metod získávání pracovníků. Klasická inzerce v tisku a na internetu není v dnešní době 

dostačující a cílovou skupinu, kterou společnost Auto Jarov chce oslovit, na těchto por-

tálech nenajde.  
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7 APLIKOVÁNÍ NOVÝCH METOD A JEJICH 

VÝSLEDKY  

Po prvních měsících ve společnosti Auto Jarov jsem se snažila najít způsob, jak 

oslovit mladé automechaniky. Zprovoznila jsem tedy kariérní stránku na Facebooku a 

snažila se ji dát úplně jiný směr, než měla do té doby. Kariérní stránka na Facebooku 

byla velice zastaralá, neatraktivní a potenciálním uchazečům tato stránka nic nenabí-

zela. Nedozvěděli se zde o aktuálně volných pracovních pozicích, jaká je ve firmě kul-

tura a jací zaměstnanci zde pracují. Začala jsem tedy sbírat inspiraci z jiných kariérních 

stránek a snažila se najít vlastní cestu.  

7.1 Náborový spot 

Při hledání inspirace jsem narazila na několik výrobních firem, které měly face-

bookový profil docela zajímavý. Zaujali mě především náborové spoty, které natočili 

samotní zaměstnanci. Hovořili ve videu o práci ve firmě, jestli je baví, jak vypadá pro-

středí a jaké jsou vztahy na pracovišti. Náborový spot byl delší než 4 minuty a natočené 

to bylo velmi amatérsky. Shlédnutí náborového spotu mě přivedlo k myšlence: „Proč 

také nenatočit náborový spot, který bude zaměřený na automechaniky juniory?“. Ná-

borový spot by zacílil na věkovou skupinu 18+ konkrétně na mladé automechaniky.  

Po schválení nápadu vedením jsem poptala několik firem, které se zabývají grafikou a 

natáčením především reklamních spotů. Od května 2017 probíhalo výběrové řízení, 

kdy se do finále dostaly tři firmy: 

- Firma A: byla velká a tvořila videa, reklamy např. pro firmu Alza. 

- Firma B: byla méně známá, ale jejich tvorba mě na stránkách oslovila. 

- Firma C: byla firma mladých lidí, kteří začínali s focením a natáčením matu-

ritních plesů a dopracovali se až k natočení videa pro Majáles 2016.  

Těmto třem firmám jsme zadali zadání, kdy musely do týdne vymyslet scénář videa, 

aby video bylo krátké, poutavé a vtipné. Abychom se vyvarovali chybám, kterých jsem 

si všimla u jiných náborových spotech.  Dále nám museli ke scénáři připojit orientační 

rozpočet. 

Nejlepší scénář za optimální finance vytvořila grafická firma C, tedy Danesa, s.r.o. Začali 

jsme s nimi od června 2017 intenzivně spolupracovat.  

Během léta jsme vytvořili a ladili scénář. Firma Danesa, s.r.o. poptala herce do videa, 

personál potřebný k natáčení, prohlédla si prostory Auto Jarov a zajistila veškeré vyba-

vení. 
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Náborový spot se natáčel v neděli v červenci 2017 celý den na dílně Audi. Do měsíce 

grafická firma sestříhala a vytvořila tříminutový náborový spot. Během týdne jsme vy-

řešili veškeré připomínky a náborový spot se ukázal původně skeptickému vedení 

firmy. Naštěstí je video oslovilo a zajímalo je, jaký dosah video bude mít. Grafická firma 

nám pomohla s propagací na Facebooku a video se strategicky vypustilo v září 2017, 

kdy absolventům skončily prázdniny a očekávali jsme tedy, že se budou více zajímat o 

pracovní příležitosti. 

Vedení společnosti, které nebylo na začátku optimistické, ale i přesto nám dali volnou 

ruku, bylo velice překvapeno, jak se video povedlo, a hlavně jaké reakce vyvolalo u naší 

automobilové konkurence.  

Náborový spot je na Youtube.com a na kariérní stránce na Facebooku, kdy jej během 

14 dnů vidělo přes 50 000 lidí.  

Celkové výdaje za tvorbu scénáře spotu, grafické zpracování, natočení a personál byly 

40 000 Kč + 10 000 Kč propagace na sociálních sítích. Celkově jsme firmě Danesa, s.r.o. 

zaplatili 50 000 Kč. Myslím si, že investice to byla nezbytná a rozhodně se vyplatila. 

Odezvy na video byly velmi pozitivní, i když se našel samozřejmě někdo, komu se ná-

pad nelíbil.  

7.2 Kariérní stránky 

Kariérní stránka společnosti Auto Jarov představovala jednu sekci na oficiálních 

webových stránkách společnosti. Pustili jsme se tedy i s týmem lidí z Danesy do zlep-

šení kariérní stránky na Facebooku a vytvoření úplně nové kariérní stránky, která bude 

sloužit pouze k náboru pracovníků. 

KARIÉRNÍ STRÁNKA NA FACEBOOKU 

Předtím než se mohl vytvořit a spustit náborový spot, bylo potřeba kariérní stránku na 

Facebooku vylepšit. Měla jsem své určité vize, které by se mi na stránce líbily, například 

fotky zaměstnanců a jejich příběhy nebo hezké fotky z prostředí firmy. Lidé z Danesy 

sdíleli mé nadšení, a tak začal čtyřměsíční projekt, který zahrnoval fotografování za-

městnanců, nové fotografie salonů, dílen a různých zákoutí společnosti Auto Jarov. Cíl 

byl jasný: „Vytvořit z naší zastaralé kariérní stránky, stránku úplně novou a lepší.“ Po-

stupně jsme na Facebookových stránkách sdíleli fotografie, kdy jsme se snažili vyzvat 

uchazeče k reakci viz obrázek 1. 
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Obrázek 1 Příspěvek na kariérní stránce Facebook – Audi R8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Facebook Auto Jarov – Kariéra 

Tato fotka oslovila přes sedm tisíc lidí, vyvolala diskuzi a možná i díky tomuto příspěvku 

jsme tento krásný model Audi R8 prodali velice rychle. 

Podobné příspěvky jsme zveřejňovali každý týden, abychom získali co nejvíce fa-

noušků. Čím více fanoušků tím větší dosah příspěvky mají. Momentálně má naše 

stránka 515 fanoušků. V září 2017 jsme tedy spustili náborový spot, který, jak jsem již 

uvedla výše, vidělo k dnešnímu dni bezmála 100 000 lidí.  

Počáteční náklady na rekonstrukci Facebookových stránek byly 20 000 Kč. Tato částka 

zahrnuje placenou propagaci, která je 5 000 Kč, plánování příspěvků a tvoření grafiky 

pro tuto stránku. 

KARIÉRNÍ STRÁNKA 

Kariérní stránky mohou mít různé podoby. Zpravidla menší firmy, které mají omezený 

rozpočet, mají sekci „kariéra“ na oficiálních webových stránkách, kde mimo kariéry, 

jsou základní informace o firmě, čím se zabývají a jaké výrobky či služby nabízejí. Tato 

podoba je v dnešní době už nedostačující.  

Ve firmě Auto Jarov byla pouze kariérní sekce na oficiálních webových stránkách, která 

nebyla dobře viditelná a uchazeč se k této rubrice musel složitě proklikat. Proto jsem 

se od svého nástupu do firmy snažila přesvědčit personální ředitelku, že kariérní 

stránky jsou v dnešní době nezbytné.  
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Po spuštění náborového spotu, který měl veliký úspěch jsme se s členy z Danesy do-

mluvili, že nám pomůžou založit úplně novou kariérní stránku, která bude oddělená od 

současného webu Auto Jarov a bude zaměřená pouze na nábor pracovníků. 

V října 2017 jsem zadala týmu požadavky, které nesmějí na kariérních stránkách chy-

bět: 

- úvodní zajímavá stránka, viz obrázek 2, 

- sekce lidé a prostředí, aby si potenciální uchazeči mohli prohlédnout, jak to 

ve firmě vypadá a s kým se můžou ve firmě potkat. 

Každý měsíc do těchto dvou rubrik přidávám nové příspěvky, a především příběhy na-

šich zaměstnanců. 

Obrázek 2 Úvodní stránka kariérního webu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kariérní stránka: https://autojarovkariera.cz/  

- akce, do této části přidávám fotografie s komentáři, jakých akcí jsme se zú-

častnili nebo jaké akce pořádáme (např. dny otevřených dveří, vánoční ve-

čírek, teambuilding…), 

- a nejdůležitější částí webu je určitě rubrika volných pracovních pozic, které 

denně aktualizuji. Snažím se popis pracovních pozic na našich stránkách po-

jmout trochu netradičně, než je tomu na pracovních portálech. 

V příloze 4 přikládám příklad, jak vypadá job description na kariérním webu Auto Jarov, 

s.r.o. 

https://autojarovkariera.cz/
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Pod popisem pracovního místa je poté formulář, který uchazeč vyplní. Formulář je při-

ložen v příloze 5. 

V prosinci 2017 byla stránka naprogramovaná a graficky zpracovaná. V lednu 2018 se 

stránka testovala a opravovaly se chyby. Na začátku dubna tohoto roku jsme úspěšně 

spustili kariérní web „To si zařídím!“ a již nám chodí žádosti o práci. 

Náklady na vytvoření kariérní stránky byly 70 000 Kč. Je to cena za práci, naprogramo-

vání a také za focení fotografií, které zde mohu zveřejňovat. 

7.3 Výdaje na inzerci 

Získávání a výběr zaměstnanců představuje pro firmu velmi významný náklad. 

Při zavedení nových metod získávání pracovníků ve společnosti Auto Jarov, s.r.o. zají-

malo vedení společnosti, jak vysoké náklady byly na inzerci v roce 2017. 

Z grafu 4 můžeme vidět o kolik tisíc nám v roce 2017 vzrostly výdaje za inzerci. Je to 

právě z důvodu spolupráce s novými firmami a placenou propagací na Facebooku, kte-

rou zajišťuje firma Danesa, s.r.o. 

Oproti roku 2016 spolupracujeme se třemi novými firmami:  

- Danesa, s.r.o. která nám pomohla s náborem na sociálních sítích a s tvorbou 

náborového spotu a kariérních stránek, 

- s deníkem Metro, 

- a s personální agenturou Ottima,s.r.o. 

Oproti roku 2016 jsme ušetřili za inzerci na portálu jobs.cz 51 946 Kč. Je to tím, že jsme 

spustili inzerování na Facebookových sítích a ušetřené peníze jsme investovali právě 

do firmy Danesa,s.r.o. 
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Graf 4 Výdaje za inzerci v roce 2016/2017dle poskytovatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorem dle interních informací firmy (2018) 

Celkově jsme v roce 2017 zaplatili za inzerci přes půl milionu korun, a to je přes 200 00 

Kč více než v roce 2016. Hlavním důvod je ten, že jsme v roce 2017 opět navýšili počet 

zaměstnanců, čímž jsme museli značně posílit náborové aktivity. Rovněž se nám 

oproti předchozímu roku mírně navýšila fluktuace, především u lidí do jednoho roku 

ve firmě. A v neposlední řadě jsme začali více využívat sociální sítě a vytvořili jsme no-

vou kariérní stránku. 

7.4 Výsledky aplikovaných metod 

Po pár týdnech po spuštění náborového spotu jsme zaznamenali více reakcí na 

pracovní pozici automechanika. Vytvořila jsem jednoduchý dotazník, který měl za cíl 

zjistit, jak se o nás uchazeči dozvěděli a co je vedlo k tomu zaslat nám životopis. Do-

tazník je přiložen v příloze 6 a obsahuje sedm uzavřených otázek a jednu otázku ote-

vřenou. U dvou otázek byla možnost zaškrtnout více odpovědí. 

Odpovědi jsem sbírala od října 2017 do března 2018. Na dotazník odpovědělo 23 re-

spondentů. Z toho jich 18 přijalo nabídku. Zbylých pět uchazečů nabídku práce nepři-

jalo. Nejhlavnější důvody byly: 

- jednomu uchazeči nevyhovovala pracovní doba, 

- dva uchazeči odpověděli, že dostali lepší pracovní nabídku, 

- jeden z nich uvedl, že mu nevyhovuje finanční ohodnocení, 
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- jeden respondent uvedl, že přijal nabídku, kterou má blíže domovu. 

Je nutné podotknout, že 18. automechaniků jsme přijali během pěti měsíců, kdy nám 

přirozenou fluktuací někteří automechanici odešli a kvůli narůstajícím zakázkám jsme 

navýšili kapacity dílen, a tím i začali opět poptávat více automechaniků. 

Graf 5: Věkové rozpětí uchazečů 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorem dle výsledků dotazníkového šetření (2018) 

Z grafu 5 je vidět, že nejvíce uchazečů, kteří reagovali na inzerát, bylo ve věku 18-25 let. 

Nejméně bylo uchazečů starší 36 let. Důvodem bude, že lidé v tomto věku již mají sta-

bilní zaměstnání a mění ho jen ze závažných důvodů. Naopak lidi ve věku 18+ jsou po 

škole a snaží se získat co nejvíce zkušeností.  

Nejvíce nás zajímalo, jestli se nám podařilo oslovit mladé lidi. Z grafu 6 vidíme, že ucha-

zeči ve věku 18-25 letech vyhledávají pracovní nabídky především na sociálních sítích, 

méně poté na pracovních portálech. 
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Graf 6 Vyhodnocení otázky, kde se o nás uchazeč dozvěděl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorem dle výsledků dotazníkového šetření (2018) 

Naopak uchazeči ve věku 26+ stále nejvíce využívají pracovní portály jako jobs.cz nebo 

vyhledávají pracovní příležitosti přímo na webových stránkách společnosti.  

Naší firmě, ale šlo o to, abychom přes sociální sítě a přes náborový spot oslovili mladé 

automechaniky, a to se nám podařilo.  

Zajímavý fakt, který je znázorněn v grafu 7, a který mi vyšel z dotazníkového šetření je 

ten, že mladé automechaniky především zajímají benefity, které firma nabízí a dostup-

nost z domova. Co automechaniky zajímá méně, je to, zdali se jedná o stabilní společ-

nost nebo jaké značky vozidel by případně opravoval. 

To, že je na trhu práce nedostatek automechaniků také odpovídá fakt, že pouze 5 au-

tomechaniků ve věku 18-25 let má rádo automobily. Z toho vyplývá, že si většina do-

tázaných ve věku 18–25 let nezvolila obor automechanika kvůli zálibě, ale zřejmě kvůli 

neznalosti či přání rodičů. 
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Graf 7: Co zaujalo uchazeče na inzerované nabídce práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorem dle výsledků dotazníkového šetření (2018) 

Starší uchazeče zajímají benefity, preferují stabilitu společnosti a náplň práce. Ucha-

zeči starší 26 let často opouštějí své současné zaměstnání právě kvůli malému množ-

ství benefitů nebo kvůli tomu, že firmy jsou malé a bojí se o její další budoucnost. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zlepšit nábor ve společnosti Auto Jarov, s.r.o., 

která se potýkala s nedostatek mladých automechaniků a zajistit dlouhodobější přísun 

těchto automechaniků. Jak je uvedeno výše, v dnešní době je velmi náročné najít kva-

litní a kvalifikované pracovníky, když se trh práce potýká s velikým nedostatkem pra-

covníků, a to především v technických oborech. Proto je velice důležité zvolit správné 

metody pro získávání těchto pracovníků. 

Společnost Auto Jarov, s.r.o. využívala klasické metody získávání pracovníků. Pro vnější 

zdroje to jsou metody inzerce v tisku, internetu, spolupráce se školami a personálními 

agenturami. Pro vnitřní zdroje to jsou nástěnky, intranet a informační email. Tyto me-

tody získávání pracovníků v dnešní době, kdy vládnou především sociální sítě, již ne-

stačí. Protože společnost chtěla zacílit především na automechaniky juniory kvůli je-

jich flexibilitě a nižším nákladům, museli jsme vymyslet, jak na tuto skupinu lidí lépe 

zacílit. Cílem bylo, dostat se do podvědomí okolí, že ve společnosti Auto Jarov, s.r.o. 

nabízíme pracovní příležitosti na pracovní pozici automechanik junior. Kdy důležité 

bylo zmínit, že uchazeči nepotřebují žádnou praxi, kterou požadují v jiných automobi-

lových servisech.  

Navrhla jsem tedy personální ředitelce zavést modernější metody získávání konkrétně 

začít inzerovat a více využívat kariérní Facebook společnosti, více oslovovat střední od-

borné školy a navazovat s nimi spolupráci. Jelikož společnost již spolupracuje s něko-

lika školami, navrhla jsem, že bychom se mohli více zúčastňovat dnů otevřených dveří 

středních odborných škol a veletrhů vzdělávání, které jsou určené pro žáky 8. a 9. tříd 

základních škol. Myslím si, že cílit na žáky středních škol je už pozdě, ale motivovat žáky 

základních škol ke studiu technických oborů, konktrétně obor automechanika, by 

mohlo být lepší a efektivnější řešení. Dalším opatřením bylo vytvořit úplně novou kari-

érní stránku, která bude oddělená od oficiálních stránek společnosti a vytvoření nábo-

rového spotu, jako úplně nový způsob, jak oslovit mladé automechaniky. A neméně 

zajímavým opatřením bylo vytvoření nového náborového spotu, který nám přilákal ne-

jen nové zaměstnance, ale pozitivně oslovil i mnoho našich zákazníků. 

Po zavedení opatření jsem vytvořila dotazníkové šetření, které jsem dávala uchazečům 

o práci na pozici automechanika při osobním rozhovoru. Chtěli jsme zjistit, zdali nová 

náborová kampaň a má opatření zafungovala tak, jak jsme doufali. Zjistili jsme se, že 

nám každý měsíc přišlo více reakcí na inzeráty než před aplikováním nových metod 

náboru. Výsledkem dotazníkového šetření bylo zjištění, že nám na inzerci reagovali 

uchazeči ve věku 18-25 let, tedy automechanici junioři a také, že se o naší nabídce 

dozvěděli ze sociálních sítí. Toto zjištění nám potvrdilo, že aplikování nových metod 

získávání, a i finanční a časová investice se vyplatila a kampaň zacílila tak, jak jsme 

chtěli.   
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Zacílit na automechaniky juniory se nám povedlo a již nyní máme plný stav autome-

chaniků na každé dílně. Můžu tedy říci, že aplikování nových metod náboru bylo 

úspěšné a cíl mé bakalářské práce byl splněn. 

Nyní se těším až v září zjistíme, kolik žáku základních škol jsme při veřejných akcích 

oslovili a kolik z nich si vybralo perspektivní obor automechanika.  

V nejbližší době nás čeká soutěž na Facebookových kariérních stránkách, do které se 

mohou zapojit všichni fanoušci stránky. Soutěž by měla opět probudit podvědomí o 

společnosti Auto Jarov a tím přilákat nové uchazeče o zaměstnání. 

Vzhledem ke všem výše uvedeným informacím se domnívám, že cíl mé bakalářské 

práce byl splněn. 
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ANO

NE

Facebook

viděl jsem náborový spot

jobs.cz

jobdnes.cz

kariérní stránky Auto Jarov

jinde, doplňtě kde:

benefity

ubytování

náplň práce

mám rád automobily

stabilní společnost

Automechanik

Autotronik

Autoklempíř

Karosář

Lakýrník

18-25 let

26-35 let

36-45 let

46 let a více

žena

muž

8. Pokud  uchazeč nepřijal nabídku, jaký byl hlavní důvod?

7. Pohlaví:

1. Znal(a) jste společnost Auto Jarov?

Dotazník pro uchazeče o práci na pozici Automechanik

2. Odkud jste se o naší nabídce práce dozvěděl(a)?                   

(Je možné zašktnout více odpovědí.)                            

3. Co Vás na nabídce zaujalo?                                                                  

(Je možné zašktnout více odpovědí.)

5. Váš věk

4. Jste vyučen(a) v oboru
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