
Tématem této bakalářské práce je získávání a výběru zaměstnanců v organizaci, jejíž cílem je analýza procesu získávání a výběru
zaměstnanců v organizaci a zhodnocení efektivity tohoto procesu. V teoretické části jsou popsány jednotlivé kroky procesu získávání a
výběru zaměstnanců zahrnující doporučené metody a postupy. V praktické části je představena společnost, ve které bylo provedeno
dotazníkové šetření a polostrukturovaný rozhovor. Na základě analýzy získaných informací a výsledků metod sběru dat byla navržena
doporučení, která mají za cíl tento proces zefektivnit.
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Výzkumné otázky
1. Probíhá proces náboru a výběru zaměstnanců efektivně a v souladu s teoretickými

východisky?
2. Jsou uchazeči spokojeni s procesem výběrového řízení do společnosti?
3. Jak uchazeči hodnotí zpracování webových stránek společnosti?
4. Obsahuje dle uchazečů inzerce pracovního místa veškeré nezbytné informace?

Dotazníkové šetření
Celkově bylo dotázáno 30 zaměstnanců, tedy 54 % z celkového počtu osob
zaměstnaných na pobočce společnosti Fast food. Dotazník vyplnilo všech třicet
dotazovaných respondentů čili návratnost byla 100 %.

Polostrukturovaný rozhovor
V března 2018 byl uskutečněn individuální rozhovor s vedoucí manažerkou
prodejny společnosti Fast food. Rozhovor se konal na adrese zkoumané restaurace
a trval přibližně 90 minut ve formě dialogu na základě předem vytvořených otázek.

Abstrakt

English summary
The topic of this bachelor thesis is the recruitment and selection of employees in the organization. The aim of the thesis is to analyse the
process of recruiting and selecting employees in organizing and evaluating the effectiveness of this process. The theoretical part
describes the individual steps of the process of recruiting and selecting employees, including recommended methods and procedures.
The practical part introduces a company that has been conducting a questionnaire survey and a semi-structured interview. Based on
the analysis of the acquired information and the results of the data collection methods, recommendations have been proposed to make
the process more efficient.

2018

Proces získávání a výběru zaměstnanců 
ve společnosti Fast food

Vyhodnocení dotazníkového šetření

• Uvádění pravdivé výše finančního ohodnocení a jeho navýšení
• Ucelení informací v popisu pracovní nabídky
• Jednostranné zabezpečování všech inzertních pracovních portálů
• Aktualizace popisu pracovního místa jednou ročně
• Inovace webových stránek společnosti
• Zavedení metody social networking
• Hodnocení životopisů a dokumentů o uchazeči alespoň dvěma osobami
• Telefonická domluva mezi náborovým specialistou a vedoucím manažerem při

sjednávání termínu pohovoru

Závěr

V rámci analýzy procesu získávání a výběru zaměstnanců bylo zjištěno, že je tento
proces ve společnost Fast food detailně propracován. S celkovým průběhem
výběrového řízení bylo spokojeno 90 % zaměstnanců. Ačkoliv byl získán tento
pozitivní výsledek, autor navrhuje jedno stěžejní doporučení. Společnost by měla
zvážit inovaci v procesu získávání a výběru ve společnosti, a to vzhledem k poklesu
počtu pohovorů o více než 70 % na zkoumané prodejně. V rámci tohoto zjištění
doporučuje autor provést analýzu počtu pohovorů na všech prodejnách společnosti a
dle těchto výsledků vyvodit závěr a zhodnocení efektivity této inovace.

Proces získávání a výběru zaměstnanců je jednou z hlavních činností společnosti Fast
food, jelikož je tento proces využíván v průběhu celého roku vzhledem k vysoké
fluktuaci zaměstnanců. Realizace uvedených návrhů by tak mohla tento proces
zdokonalit a usnadnit společnosti Fast food získávání a výběr nových zaměstnanců,
popřípadě přinést přilákání většího počtu uchazečů.
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