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Abstrakt 

Tato bakalářská práce popisuje procesy spojené s pracovním místem a se získáváním 

a výběrem zaměstnanců ve společnosti James Cook Languages s.r.o. Cílem této baka-

lářské práce je zanalyzovat procesy získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti 

James Cook Languages s.r.o., posoudit současnou situaci ve společnosti a případně 

vytvořit konkrétní návrhy na vylepšení stávajících procesů. Teoretická část je vypraco-

vána na základě odborné literatury, věnuje se procesu obsazování volného pracovního 

místa, konkrétněji pracovnímu místu, získávání zaměstnanců a procesu výběru za-

městnanců. Praktická část se zabývá vlastním kvalitativním výzkumem zkoumajícím 

pracovní místo lektora a procesy získávání a výběru lektorů ve společnosti James Cook 

Languages. Následně jsou výsledky výzkumu porovnány s teoretickými poznatky a 

jsou navrženy kroky k vylepšení procesů.  

 

Klíčová slova 

Náborový proces, získávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, lidské zdroje, uchazeč 

 

Abstract 

This bachelor thesis describes the processes related to employee recruitment and se-

lection at James Cook Languages s.r.o. company. The aim of this bachelor thesis is to 

analyse the processes of employee recruitment and selection at James Cook Lan-

guages s.r.o., to assess the current situation in the company and alternatively to create 

new proposals to improve current processes. The theoretical part is based on refer-

ences in literature and other sources and is dedicated to the processes of filling the 

job vacancies, acquiring employees and to the process of selecting employees. The 

practical part is dedicated to actual qualitative research which studies the job position 

of a teacher and the processes of a teacher´s recruitment and selection within the 

company James Cook Languages s.r.o. Subsequently, the results of the research are 

compared to the theoretical knowledge and there are measures designed to improve 

the processes. 

 

Key words 

Recruitment process, employees’ recruitment, employees’ selection, human re-

sources, candidate  
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Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje procesům získávání a výběru zaměstnanců. Oba dva 

procesy jsou velmi důležité, jelikož dostatek kvalitních pracovníků významně přispívá 

také k celkové prosperitě a atraktivitě společnosti a formuje značku zaměstnavatele. 

 

Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat procesy získávání a výběru zaměstnanců 

ve společnosti James Cook Languages s.r.o., posoudit současnou situaci ve společnosti 

a případně vytvořit konkrétní návrhy na vylepšení stávajících procesů. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část čerpá z odborné literatury. 

Nejdříve obecně seznamuje s procesem obsazování volného pracovního místa a ná-

sledně se hlouběji zabývá pracovním místem a procesy získávání a výběru uchazečů. 

Podrobně je popsán proces vytváření a analýzy pracovního místa, metody analýzy a 

přístupy k vytváření pracovního místa. Poté jednotlivé kroky získávání zaměstnanců, 

zdroje a metody získávání a následně moderní trendy v tomto procesu. Kapitola vý-

běru zaměstnanců se zaměřuje na předvýběr, metody výběru a také na novodobé 

trendy v procesu výběru zaměstnanců. 

 

Na počátku praktické části je charakterizován cíl práce, metodika a výzkumné otázky. 

Náplní kvalitativního výzkumu je vlastní analýza dat, rozhovory a vlastní pozorování. V 

další kapitole je stručně popsána společnost James Cook Languages s.r.o. a dále je 

práce zaměřena na pracovní místo lektora a proces získávání a výběru lektorů. Práce 

je ukončena zhodnocením výzkumu a současné situace ve společnosti, vyhodnocením 

výzkumných otázek a navržením konkrétních opatření ke zlepšení stávajících procesů. 
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1 Proces obsazování pracovního místa 

Pokud je obsazováno volné pracovní místo, myslí se tím pracovní místo, které bylo 

nově vytvořeno, anebo místo, které bylo uvolněno. K nově vytvořenému pracovnímu 

místu dochází například spolu s plánováním rozšíření některých činností ve společ-

nosti a uvolněné pracovní místo vzniká odchodem zaměstnance (Šikýř, 2016, s. 94). 

 

Šikýř (2016, s. 94) dále uvádí, že lze k obsazování volného pracovního místa využít mo-

delového postupu, který vychází z analýzy pracovního místa a obecně z plánování lid-

ských zdrojů, kde potřeba obsazení místa vznikne. Dalšími procesy tohoto modelu jsou 

získávání zaměstnanců, jejich výběr a následné přijímání zaměstnanců, kdy se z ucha-

zečů stává již zaměstnanec. Závěrečnou fází je adaptace zaměstnance. 

 

Pro účely bakalářské práce bude pozornost věnována pojetí pracovního místa a pro-

cesům získávání a výběru zaměstnanců. 

 

1.1 Tvorba a pojetí pracovního místa 

Pracovní místo je základní prvek struktury organizace, specifikující poslání a zařazení 

pracovníka a jsou pro něj definovány úkoly, pravomoci, formální vztahy a odpovědnosti 

pracovníka. Ne vždy musí být pracovní místo pouze pro jednotlivce (Palán, 2002, s. 

164). 

 

Pracovní úkol je zásadní charakteristika práce. Je složen z jedné a více operací a je cha-

rakterizován cílem (Koubek, 2011, s. 39).  

 

Také je důležité vysvětlit si pojmy pravomoc a odpovědnost. Palán (2002, s. 137) defi-

nuje odpovědnost jako sebeřízení. Odpovědný člověk má být schopný se sám motivo-

vat, sám se regulovat a dávat si dosažitelné cíle. Součástí odpovědnosti je i sebekon-

trola a držení se stanovených plánů.  

 

Šikýř (2016, s. 72) vysvětluje pravomoc jako možnost člověka dělat vlastní rozhodnutí 

a jednat na základě vlastního úsudku a bez pomoci jiných. Šikýř dále přiřazuje kaž-

dému pracovnímu místu také podmínky a požadavky. Podmínkami autor jmenuje ku-

příkladu, v jakou pracovní dobu má být pracovník na pracovišti, BOZP, vztahy na praco-

višti, jaké má pracovník kariérní možnosti i například odměnu za práci, kterou odvede. 

Požadavkem kladeným na zaměstnance může být myšlena například výše vzdělání, 

odborné dovednosti, ale také motivace k výkonu, či požadavek na specifické chování 

pracovníka. 

 

Tvorba a analýza pracovního místa je zásadní personální proces, který má svou kvali-

tou vliv na spokojenost zaměstnance i na efektivitu fungování ve společnosti obecně. 
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Tvorba pracovního místa je proces, kdy se definují úkoly, které má pracovník plnit a je 

potřeba zajistit uspokojení potřeb pracovníka i celé organizace. I v souvislosti s dalšími 

personálními činnostmi je tvorba a analýza pracovního místa klíčovým procesem (Kou-

bek, 2006, s. 40). 

 

Existuje více přístupů k vytváření pracovního místa, obvykle však většina autorů hovoří 

o dvou základních a těmi jsou přístup motivační a přístup mechanistický.  

 

Mechanistický přístup je považován za přístup klasický a charakterizuje jej úzká speci-

alizace (Dvořáková a kol., 2012, s. 133) a hluboká dělba práce (Šikýř, 2016, s. 75).  

 

U realizace tohoto přístupu je předpoklad, že se práce hodně opakuje, je nastaven 

striktně postup práce a také se například předpokládá bezporuchový provoz pracov-

ních zařízení. Klady tohoto přístupu jsou především nižší náklady, vyšší produktivita, 

nižší požadavky na kvalifikaci. Na druhé straně autor jmenuje také zápory tohoto pří-

stupu, mezi které řadíme monotónnost práce, sklon k chybování, nízká motivace na-

příklad z důvodu rutiny a v neposlední řadě také vysoké riziko úrazu (Šikýř, 2016, s. 76).  

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 133) říká, že dnes rysy tohoto mechanistického přístupu nese 

mnoho zaměstnání. 

 

Druhým nejčastějším přístupem k vytváření pracovních míst je tzv. motivační přístup, 

který se řadí mezi modernější. Tento přístup předpokládá, že je práce, která motivuje, 

nejlepším stimulem. Předpokladem motivující práce je složitost a rozmanitost. Vý-

znamným předpokladem tohoto přístupu je také to, že pracovníkovi přináší mož-

nosti učení, možnost rozhodovat se a příležitost dostat uznání. Abychom dosáhli již 

řečené složitosti, různorodosti a významnosti, využíváme rotace, obohacení a rozšíření 

práce (Dvořáková a kol., 2012, s. 133–134). 

 

Pochopitelně má i tento přístup své klady i zápory. Dle Šikýře (2016, s. 79) můžeme za 

přednost motivačního přístupu považovat například snížení monotónnosti, lepší roz-

voj schopností pracovníků, snížení fluktuace ve společnosti, atraktivnější práci a lepší 

možnost zastoupit zaměstnance. Do záporných rysů motivačního přístupu autor řadí 

ztížení procesu náboru zaměstnanců a obecně vyšší náklady na zaměstnance, napří-

klad kvůli zdlouhavějšímu a složitějšímu zaučování či kvůli odměňování, které se vzta-

huje k vyšší odpovědnosti, komplexnosti práce i namáhavosti. U některých zaměst-

nanců také může nastat situace, že je komplexnější práce a obecně změna a přidání 

odpovědnosti, dostává do stresu. 
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1.2 Analýza a metody analýzy pracovního místa 

„Analýza pracovních míst je proces zkoumání a zpracování údajů o pracovních místech 

a požadavcích pracovních míst na zaměstnance.“ Šikýř (2016, s. 80) 

 

Koubek (2011, s. 40) popisuje typy otázek, které by měly padnout při analýze pracov-

ního místa. Jmenujme si některé z nich:  

 

• Jak se jmenuje pracovní místo?  

• Kde se v organizační struktuře nachází?  

• Jaké úkoly se k němu vztahují?  

• Jaké je pořadí vykonávaných úkolů?  

• Jaké jsou fyzické požadavky na pracovní místo?  

• Jaká je požadována výše studia?  

• Jaká je požadována výše kvalifikace? 

Dle Dvořákové a kol. (2012, s. 142), Koubka (2011, s. 44) a Šikýře (2016, s. 80) je analýza 

pracovního místa důležitý proces, jehož výstupem jsou stěžejní dokumenty popis a 

specifikace pracovního místa. Tyto dokumenty následně pracovníci personálních od-

dělení využívají pro další personální procesy.  

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 142), Koubek (2006, s. 40) a Šikýř (2016, s. 80) myslí popisem 

pracovního místa dokument, který shromažďuje informace o daném místě, od názvu 

pracovního místa až k povinnostem, které je pracovník povinen plnit. Popisuje umís-

tění jednotky v organizaci, hierarchické vztahy a dále popisuje, jaké má pracovník pra-

vomoci, jakou a za co nese odpovědnost či jaké jsou podmínky.  

 

Foot a Hook (2002, s. 68) tvrdí, že by personalisté či manažeři měli být při výběru názvu 

pro pracovní místo opatrní, aby použitím některých slov nezvýšili uměle úroveň pra-

covního místa. 

 

Specifikací pracovního místa se myslí dokument, který je souhrnem požadavků, tedy, 

jaké má společnost požadavky na pracovníka nastupujícího na toto pracovní místo. 

Jsou tím například požadavky: Jak se má pracovník chovat, jak má vystupovat, jakými 

dovednostmi má pracovník disponovat či jakou má mít odbornou zkušenost. Dále se 

jedná o požadovanou výši vzdělání a také např. zdravotní způsobilost (Dvořáková a 

kol., 2012, s. 142). 

 

Bělohlávek (2016, s. 22) shrnuje do čtyř bodů, na co se má analýza pracovního místa 

soustředit: 

 

• Čeho má být dosaženo: Zde se stanovují cíle pracovníka, které se odvíjí od fi-

remních cílů.  
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• Co za činnosti vykonává: Zde se vypisují konkrétní činnosti, které pracovník vy-

konává a jejich rozsah. Je zde například popsáno, kolik času stráví pracovník na 

každé specifické činnosti. 

• Jaký chceme, aby pracovník byl: Zde jsou jmenovány kompetence, které se po 

pracovníkovi na tomto pracovním místě požadují. 

• Co může pracovník výkonem své práce způsobit: Jedná se o extrémní situace, 

pozitivní i negativní, které mohou nastat výkonem práce konkrétního pracov-

níka. 

Beze sporu můžeme tvrdit, že je tvorba a analýza pracovního místa základním proce-

sem, na kterém těží i ostatní personální činnosti, a to ve všech společnostech napříč 

velikostmi. Stýblo (2003, s. 39) vysvětluje, jak je samotný proces analýzy a následný 

dokument přínosný i v menších a středně velkých organizacích, nejen ve velkých a 

nadnárodních korporacích. Mezi důvody přínosů řadí například možnost vybrat ade-

kvátního uchazeče, plánovat potřeby v personálním řízení či možnost správně defino-

vat potřeby například kvalifikačních nedostatků. Stýblo (2003, s. 40) dodává, že pro kva-

litní analýzu, je nutné zajistit adekvátní množství údajů, které se k danému místu vzta-

hují. 

1.3 Metody analýzy pracovního místa 

Šikýř (2016, s. 82) a Dvořáková a kol. (2012, s. 142) popisují jako metody analýzy libo-

volného pracovního místa konkrétní možnosti zkoumání informací o pracovním místě 

(úkoly, podmínky), včetně požadavků na dané místo (kvalifikace).  

 

Jako výchozí metodu označují Šikýř (2016, s. 82), Bělohlávek (2016, s. 22), Dvořáková a 

kol. (2012, s. 143) i Stýblo (2003, s. 40) analyzování dokumentů, kterými mohou být or-

ganizační řády, různá schéma, předchozí popisy pracovních míst i právní legislativa. 

Tyto dokumenty nám poskytují primární představu o pracovních místech.  

 

Mezi další metody řadí Šikýř (2016, s. 83), Stýblo (2003, s. 40) i Dvořáková a kol. (2012, s. 

142) pozorování zaměstnanců při jejich výkonu. Další z možností je také dotazníková 

metoda či podrobný rozhovor s pracovníkem, který z vlastní zkušenosti pracovní místo 

popisuje. 

 

Koubek (2011, s. 46) doporučuje také dělat rozhovory s pracovníky, kteří pracovní místo 

opouštějí. Jejich náhledy na některé záležitosti nemusí být, dle autora, zkreslené. 

Šikýř (2016, s. 83), Bělohlávek (2016, s. 22) a Dvořáková a kol. (2012, s. 142) ještě dodá-

vají jako metodu i výkon práce samotným člověkem, který analýzu dělá, tedy analyti-

kem. 
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Bělohlávek (2016, s. 23) považuje za další možnost analýzy tzv. workshop, kde se nad 

danou pozicí sejde několik lidí, kterých se nějakým způsobem pozice týká, a následně 

diskutují nad kompetencemi vztahujícími se k pracovnímu místu. 

 

Dle Kocianové (2010, s. 48) se pro analýzu pracovního místa mohou také použít soupisy 

či hodnotící stupnice, podobné dotazníkům. U soupisů (kontrolních seznamů) pracov-

níci jednoduše označují na seznamu ty činnosti, které vykonávají. Zde se však považuje 

výsledek za zkreslený, pokud by bylo respondentů méně než třicet. Navíc brání, kvůli 

jednoduchým odpovědím typu ano nebo ne, do značné míry subjektivitě. Na hodnotící 

stupnici pracovník udává pracovní činnosti navíc hodnotu na různé škále, například má 

zakroužkovat odpověď dle stupnice 1–5. Stupnice může být sestavena na základě 

stráveného času nad touto činností, poté znamená 1 skoro žádný čas spotřebovaný na 

tuto pracovní činnost a 5, že všechen čas je využit právě na tuto činnost. 

 

Pro manažerské pozice je také možné analyzovat pracovní místo metodou, která vyu-

žívá záznamníku či deníků, které si sepisují pracovníci na této pozici během výkonu 

jejich práce, zpravidla za den. Popisují každou činnost, kterou vykonávají a k tomu na-

příklad i časový rozsah (Kocianová, 2010, s. 48). 

 

Každá metoda s sebou nese nějaké klady i zápory. Kupříkladu, analýza dokumentů 

dává dle Šikýře (2016, s. 83) snadný náhled na náplň pracovního místa, nemusí být však 

vždy aktuální a přesná. Proto nemůže být používána samostatně. I Koubek (2011, s. 46) 

jmenuje tuto metodu spíše jako doplněk k nějaké další metodě. Bělohlávek (2016, s. 

22) také dodává, že může teorie v dokumentech často odporovat praxi.  

 

U pozorování se Šikýř (2016, s. 83), Koubek (2011, s. 46) a Stýblo (2003, s. 40) shodují na 

náročnosti z pohledu času a na relativně malé přesnosti, obzvláště u složitých úkolů. 

Také je těžké pozorovat úkoly, které se plní jen občas. 

 

Vlastní výkon práce je opět velmi dobrý na vytvoření představy, nicméně u složité 

práce není reálné jej provést (Šikýř, 2016, s. 83). 

 

Dotazník je dle Koubka (2011, s. 46) metodou nejvhodnější, hovoří však stejně jako Ši-

kýř (2016, s. 83) o náročnosti nejen na přípravu dotazníku, ale také na následnou im-

plementaci. 

 

Mnoho specialistů a personalistů, včetně autora Šikýře (2016, s. 83), se shoduje, že ide-

ální pro analýzu pracovního místa je vhodná kombinace metod. Údaje o pracovním 

místě jsou následně úplné a je jich dostatek. To zajišťuje kvalitu vzniklých dokumentů. 
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2 Získávání zaměstnanců 

2.1 Pojetí a zdroje získávání zaměstnanců 

„Získávání zaměstnanců je personální činností, jejímž cílem je identifikovat, přitáhnout 

a najmout kvalifikovanou pracovní sílu“ (Dvořáková a kol., 2012, s. 145). 

 

Šikýř (2016, s. 95) představuje získávání jako primární část v procesu, kdy se obsazují 

pracovní místa. Cílem je získat, to znamená oslovit a přitáhnout dostatečné množství 

adekvátních uchazečů, kteří odpovídají popisu a specifikaci pracovního místa. Toto by 

mělo proběhnout za úměrný čas a s vynaložením adekvátních nákladů. I Kocianová 

(2010, s. 79) tvrdí, že se při tomto procesu musí vycházet z popisů a specifikací pracov-

ního místa, kde jsou definovány nejen povinnosti, úkoly či odpovědnosti, ale také po-

žadavky kladené na zaměstnance. 

 

Výsledek tohoto procesu je adekvátní množství uchazečů, kteří odpovídají stanove-

ným nezbytným požadavkům (Šikýř, 2016, s. 95). 

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 145) dodává, že je třeba, aby zaměstnavatel během získávání 

zaměstnanců zveřejnil o pracovním místě takové informace, které jsou správné, úplné 

a jasně definované. Dobré je také zmínit se o firemní kultuře. Poté si může uchazeč 

srovnat vše v hlavě a nic jej nepřekvapí. To přispívá k efektivitě procesu získávání a ná-

sledně obecně k prosperitě pracovněprávního vztahu. 

 

Horváthová, Bláha a Čopíková (2016, s. 119) hovoří o etických zásadách, které by se 

během procesu získávání i výběru měly dodržovat. Kromě toho, že má zaměstnavatel 

poskytnout pravdivé a přesné informace o pracovním místě, jak již tvrdila Dvořáková a 

kol.(2012, s. 145), dále nemá v inzerci diskriminovat, a to žádným způsobem a žádnou 

skupinu. Dále také musí uchazeče informovat, že s jeho daty zacházeno v souladu se 

zákonem. V neposlední řadě je slušné informovat každého uchazeče o průběhu řízení, 

i přesto, že je neúspěšný. 

 

Koubek (2011, s. 70) odlišuje v moderním pojetí termín získávání od termínu nábor. 

Nábor se dle autora vztahuje spíše k získávání ze zdrojů vnějších, zatímco moderní zís-

kávání se snaží v první řadě obsadit volná pracovní místa vnitřními zdroji. Také se mo-

derní získávání nezabývá pouze nálezem uchazeče, který odpovídá požadavkům, ale 

chce přinést mnohem více. Tím myslí pracovníka, který dokáže poskytnout společnosti 

přidanou hodnotu, například prostřednictvím udržení dobrých vztahů na pracovišti. 

Jako třetí důležitou hodnotu moderního získávání popisuje autor získání takového pra-

covníka, který se ztotožní s cíli a zájmy firmy. 
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Získávání je spolu s výběrovou fází klíčovou součástí staffingu, který představuje etapu, 

kdy se v organizaci formuje pracovní síla (Koubek, 2006, s. 117).  

 

Proces získávání je sestavený dle Šikýře (2016, s. 95) z těchto bodů: 

 

• Posoudit možnosti obsazení pracovního místa. 

• Stanovit požadavky, které klademe na uchazeče o volné pracovní místo. 

• Identifikovat z jakých zdrojů budeme získávat zaměstnance. 

• Určit metody získávání. 

• Stanovit, jaké dokumenty od uchazečů potřebujeme. 

• Formulovat a následně uveřejnit nabídky volného pracovního místa. 

• Zrealizovat předvýběr přihlášených uchazečů. 

2.2 Zdroje získávání zaměstnanců 

Bělohlávek (2016, s. 31–32) uvádí, že zaměstnance je možné získat z těchto zdrojů: 

  

• Pracovníci uvnitř organizace. 

• Headhunting. 

• Sociální sítě a ostatní média. 

• Odborný tisk. 

• Spolupráce s univerzitami a školami. 

• Přímý nábor. (Tím autor myslí získání uchazeče na doporučení stávajícího za-

městnance) 

Šikýř (2016, s. 97) říká, že je v mnoha případech efektivní kombinovat více metod zdrojů 

vnitřních i vnějších.  Armstrong (2002, s. 358) tvrdí, že by se primárně mělo přemýšlet 

o využití vnitřních zdrojů. Pakliže uvnitř firmy nejsou vhodní uchazeči, následují zdroje 

vnější. 

 

Bělohlávek (2016, s. 31) k této myšlence dodává, že je dobré nějakého současného za-

městnance do výběrového řízení zařadit i přesto, že tušíme, že nejspíš neuspěje. Dů-

vodem je, aby současní zaměstnanci viděli, že mají šanci i lidé z organizace, ne jen lidé 

zvenčí. 

 

„Mezi vnitřní zdroje získávání zaměstnanců patří zaměstnanci organizace uspoření 

v důsledku technického pokroku, uvolnění v rámci organizačních změn, připravení vy-

konávat náročnější práci, ochotni změnit práci apod. Mezi vnější zdroje získávání za-

městnanců patří nezaměstnaní na trhu práce, zaměstnanci jiných organizací, studenti 

a absolventi škol, ženy v domácnosti, důchodci, studenti, lidské zdroje v zahraničí 

apod.“ (Šikýř, 2016, s. 97). 
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Získávání zaměstnanců z vnitřních i vnějších zdrojů s sebou nese pochopitelně jak vý-

hody, tak nevýhody. Autoři Koubek (2011, s. 75) a Stýblo (2003, s. 55) jmenují mezi 

hlavní limity získávání z vnějších zdrojů: 

 

• Časovou náročnost, která je způsobena například delší přípravou či jednáním 

s kandidáty přicházejícími zvenku. 

• Finanční náročnost. 

• Obtížnost hodnocení způsobilosti pracovníka zvenku, které způsobuje riziko 

přijetí neadekvátního uchazeče. 

Na druhé straně autor Koubek (2011, s. 75) a Stýblo (2003, s. 55) vyzdvihují výhody zís-

kávání zaměstnanců z vnějších zdrojů, kterými mohou být:  

 

• Příchod talentovanějších uchazečů zvenku, kteří mají s větší pravděpodob-

ností širší rozptyl schopností a zkušeností. 

• Přínos nových pohledů, názorů a zkušeností zvenku do společnosti. 

• Často menší finanční i časová náročnost k získání vysoce kvalifikovaných ucha-

zečů zvenku. 

Kocianová (2010, s. 83), Koubek (2006, s. 121) a Stýblo (2003, s. 54) zmiňují některé vý-

hody získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů: 

 

• Pracovníka již známe a on zná nás a naši firemní kulturu a hodnoty. 

• Zvýšení pocitu jistoty práce ve společnosti. 

• Dobrý vliv na věrnost a motivaci i ostatních zaměstnanců. 

• Návratnost investic, které byly vloženy do rozvoje zaměstnanců. 

Kociánová (2010, s. 83) ještě k těmto výhodám přidává:  

 

• Možnost postoupit výše z aktuální pozice. 

• Držení se personální politiky. 

• Nízká finanční náročnost na získání pracovníka. 

• Pracovník přijatý z vnitřku firmy bývá zpravidla levnější. 

Co se týče nevýhod získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů, jmenují autoři Koubek 

(2006, s. 121), Stýblo (2003, s. 55) i Kociánová (2010, s. 83) společně tyto nevýhody: 

 

• Negativní vliv na morálku a soutěživost. 

• Povýšení pracovníků až na úroveň, na kterou nestačí. 

Kocianová (2010, s. 83) spolu se Stýblem (2003, s. 55) k nevýhodám dodávají:  

 

• Tzv. provozní slepotu – pracovníci, kteří pracují ve společnosti po dlouhou 

dobu, nejsou následně schopni přicházet s novými postupy apod. 
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Je dobré brát na vědomí, že sama nabídka volného pracovního místa může ovlivnit 

odezvu uchazečů. Tím se myslí způsob, jakým je nabídka zpracovaná, jaký je její obsah 

a jakým způsobem se informuje uchazeč. Dalším významným faktorem, který ovlivňuje 

odezvu uchazečů, jsou vnitřní a vnější podmínky. Vnitřními podmínkami myslí autor 

podmínky, které souvisí buď přímo s pracovním místem, nebo s celou organizací. Mezi 

vnější podmínky řadí autor např. ekonomické, demografické či sociální faktory (Kou-

bek, 2006, s. 118–119). 

2.3 Metody získávání zaměstnanců 

Šikýř (2016, s. 96) definuje metody tohoto procesu jako konkrétní možnosti, jak oslovit 

a přitáhnout uchazeče o zaměstnání. Výběr metody je závislý na mnoha faktorech, na-

příklad: 

 

• Na druhu pracovního místa, které se obsazuje. 

• Na výběru mezi vnitřními a vnějšími zdroji. 

• Jaké se k pracovnímu místu vztahují podmínky a jaké požadavky. 

• Jaké jsou na získávání vyhrazeny rozpočty. 

• Na pověsti organizace. 

• Na současné situaci na trhu práce. 

Autoři Dvořáková a kol. (2012, s. 147) a Šikýř (2016, s. 96) shrnují metody získávání ucha-

zečů: 

 

Z vnějších zdrojů: 

• Internetová inzerce, inzerování v rozhlase, televizi, tisku. 

• Spolupráce s personálními či vzdělávacími agenturami či s Úřadem práce. 

• Veletrh zaměřený na pracovní příležitosti. 

• Oslovení adekvátního jedince zvenku. 

Z vnitřních zdrojů: 

• Intranetová inzerce, firemní vývěska či nástěnka. 

• Umístění nabídky na stránkách firmy či rozeslání zprávy elektronicky. 

• Zaměstnanec firmy na doporučení. 

• Oslovení adekvátního jedince ze společnosti. 

Do reálných metod, které mohou využívat i malé a střední podniky, řadí Koubek (2011, 

s. 83–86) například:  

 

• Dotaz známého. 

• Doporučení stávajícího zaměstnance. 

• Vývěsky uvnitř či mimo firmu. 

• Letáky. 

• Spolupráce se vzdělávacími organizacemi, Úřady práce. 

• Inzerce skrze sociální sítě a sdělovací prostředky. 
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Inzeráty  

Získávání pracovníků využitím inzerce je zřejmě ta nejvyužívanější metoda. Inzerovat 

je možné prostřednictvím sdělovacích prostředků, např. tedy tiskem, rozhlasem či te-

levizí. Inzerci je možné zaměřit úzce, např. pouze na region, nebo naopak mezinárodně 

(Koubek, 2006, s. 129).  

 

Dle Foot, Hook (2002, s. 70) je inzerát možností, jak říci lidem co jim můžeme nabídnout 

a co my, jako zaměstnavatel, očekáváme od nich. Cíl takového inzerátu je vybrat z při-

hlášených tu nejlepší osobu pro dané pracovní místo. Není však solidní zúžit v inzerátu 

například lokalitu, jelikož tím přicházíme o kvalitní uchazeče, kteří by byli ochotni, se 

právě kvůli práci, přestěhovat do jiné lokality. 

 

Stýblo (2003, s. 56–57) říká, že inzerát musí firmě přinést adekvátní počet uchazečů, 

kteří jsou kvalifikovaní, a to, za co nejmenší náklady a v co nejkratším čase. Pro budo-

vání dobrého image firmy je důležité, aby byl inzerát působivý. Zároveň má být sesta-

ven tak, aby nesprávné uchazeče odradil a ty správné nalákal. Autor dodává, že nedíl-

nou součástí tohoto procesu je následná komunikace s uchazeči, a to nejen s těmi, 

které chceme pozvat dál, ale i s těmi, které odmítáme. 

 

Dle Bělohlávka (2016, s. 32) je jakousi zárukou, že najdeme opravdu odborníka, využít 

inzerce prostřednictvím odborných organizací. Myslí tím například inzerci v odborném 

časopise zaměřenou na úzký a žádoucí okruh lidí. 

 

Výhodou této metody je přilákané množství uchazečů, na druhé straně však stojí cena 

za inzerci, která je většinou vysoká (Koubek, 2006, s. 130). 

 

Moderní pojetí inzerce je níže v kapitole rozepsáno podrobněji. 

 

Doporučení současným zaměstnancem 

 

Tuto metodu považuje Dvořáková a kol. (2012, s. 148) i Stýblo (2003, s. 59) za účinnou 

a zároveň levnou. Pracovník již získal nějaké informace z neformální komunikace, tudíž 

ví, jakou má například očekávat firemní kulturu. 

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 148) tvrdí, že je pravděpodobnější, že zaměstnanci získaní 

tímto způsobem zůstanou ve společnosti déle. Bělohlávek (2016, s. 32) tvrdí, že za-

městnanci po žádosti někoho doporučit, většinou nepřivedou takového člověka, za 

kterého by se následně museli omlouvat či stydět. Výhodou této metody jsou také 

menší náklady, dodává Koubek (2006, s. 128). 

 

Dle Koubka (2006, s. 127) lze při této pasivní metodě získávání také stimulovat. To zna-

mená například odměnit zaměstnance, který doporučil adekvátního uchazeče. 
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Přímé oslovení vytipovaného člověka 

 

Tato metoda dle Koubka (2006, s. 128) chce po zaměstnancích, aby pozorovali, kdo 

v jejich okolí je v čem šikovný, jaké má nápady a tyto členy pak případně organizace 

osloví s nabídkou. Jasná výhoda této metody je ušetření nákladů za inzerování a zpra-

vidla dobrá odborná vybavenost oslovených. Za nevýhodu autor považuje zvýšení ri-

vality či nepřátelství s organizací, od které pracovníka „přetahujeme“. Také je časté, že 

uchazeč smlouvá o vyšších sazbách či lepších pracovních podmínkách, jelikož si uvě-

domuje svou důležitost a hodnotu. 

 

Tuto metodu používají pro získávání pracovníků malé společnosti, zejména ve svých 

počátcích. Také se používá pro náročné, ale i pro dělnické funkce. Často bývá tato me-

toda finální etapou jiné metody (Koubek, 2006, s. 128). 

 

Letáky  

 

Jedná se o metodu, která již v dnešní době není tak častá. Dle Koubka (2006, s. 129) se 

jedná o metodu aktivnější a dražší, která přinutí lidi všimnout si nabídky pracovního 

místa. Metoda je vhodná spíše pro uchazeče s nižší kvalifikací. 

 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

 

Tento případ je oboustranně výhodný. Školy prostřednictvím firem nabízejí pro stu-

denty praxe, stáže a kontakt s odborníky a firmy získávají prostřednictvím studentů 

hlubší teoretický základ a často také talentované jedince v řadách absolventů (Bě-

lohlávek, 2016, s. 32). 

 

Koubek (2006, s. 130) jmenuje za výhodu této metody to, že škola dělá společnosti ja-

kýsi předvýběr, tím, že doporučuje konkrétní studenty, kteří jsou pro pracovní místo 

vhodní a adekvátní. Společnost má také alespoň základní přehled o jeho znalostech i 

schopnostech. Za jasnou nevýhodu autor dále jmenuje to, že je student společnosti 

často k dispozici pouze sezónně, čímž značně komplikuje situaci s obsazením pracov-

ního místa.  

 

Vývěsky 

 

Stýblo (2003, s. 60) říká, že vývěsky můžeme nalézt nejen v prostorách společnosti, ale 

také mimo ni. Vždy se musí zvážit vhodnost jejího umístění. Uvnitř prostor společnosti 

se umisťuje tam, kde se shromažďuje velký počet lidí. Existují také vychytávky, kterými 

se podporuje viditelnost vývěsky, a to je například umístění vedle zrcadla. 

 

Jde o levnou metodu získávání zaměstnanců a získávají se tak především pracovníci 

pro manuální či administrativní práce (Dvořáková a kol., 2012, s. 147). 
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Za nevýhodu této metody můžeme považovat omezený příliv uchazečů. K vývěsce se 

dostane zpravidla jen blízké okolí organizace. Dobrá příležitost je umístit vývěsku tam, 

kde si ji pročítají absolventi škol (Koubek, 2006, s. 129). 

 

Uchazeči se nabízejí sami 

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 148) uvádí případ, kdy se uchazeči hlásí sami neohlášeně a 

nečekaně a jejich zájem není podložený žádnou konkrétní zveřejněnou inzerovanou 

nabídkou. Většinou nepřináší společnosti přidanou hodnotu. 

 

Dle Koubka (2006, s. 127) se jedná o pasivní metodu získávání pracovníků, kdy společ-

nost zaujímá uchazeče svou politikou, platem, pověstí či něčím jiným tak, že se hlásí 

sami. Výhoda této metody jsou především ušetřené náklady na inzerci, nicméně má 

také své nevýhody. Uchazeči většinou nemají jasnou představu o tom, co organizace 

požaduje a jsou často nevyužitelní, což organizaci zabírá zbytečně čas.  

 

Spolupráce s úřady  

 

Jde o výhodnou metodu získávání pracovníků, je totiž zcela zdarma v rámci státní po-

litiky zaměstnanosti. Dá se říci, že společnosti také dělají jakýsi předvýběr uchazečů. 

Nicméně, pracovníků je jen omezený počet a zpravidla se jedná o osoby s nižší kvalifi-

kací (Koubek, 2006, s. 131). 

 

Spolupráce s personálními agenturami 

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 147–148) rozlišuje spolupráci s personálními agenturami 

podle toho, na jakém segmentu trhu působí, to znamená, na jaké pracovní pozice se 

specializují. Dále se rozlišují dle ceny za službu. Tyto agentury mohou zastřešovat 

zprostředkování práce, vyhledání a výběr pracovní síly, tzv. headhunting nebo také 

outplacement.  
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2.4 Moderní trendy v získávání zaměstnanců 

E-recruitment  

 

Šikýř (2016, s. 97–98) říká, že za modernizaci procesu získávání považujeme v dnešní 

době obecně e- recruitment. Toto tzv. elektronické získávání pracovníků využívá inter-

netu, webů a elektronické komunikace. Autor například hovoří o webových stránkách, 

kde se většinou objevují sekce Kariéra či Kariérní stránky. Zde se kromě veškerých in-

formací o kariéře v dané společnosti také inzerují volná pracovní místa. V případě zá-

jmu uchazeče je možné jednoduše reagovat vyplněním online formuláře dostupného 

přímo v této sekci. Zaměstnavatel využívá tohoto typu získávání kvůli efektivitě a také 

se rovnou dozvídá jistou schopnost technologické gramotnosti uchazeče. Elektronic-

kou poštu využívají lidé ke komunikaci, například když se ucházejí o danou pozici.  

 

Šikýř (2016, s. 97–98) dále hovoří o takzvaném social networkingu, který slouží jako 

nový prostředek komunikace s potenciálními uchazeči přes internet. Je založený na 

tvorbě a prohlubování sociálních sítí a virtuálních skupin lidí, které mají společné zá-

jmy. 

 

Sociální sítě 

 

Sociální sítě přinášejí elektronickému získávání pracovníků nové příležitosti. Skrze tyto 

sítě probíhá v první řadě informování potenciálních uchazečů o pracovním místě, dále 

však také vyhledání a následné oslovení uchazečů prostřednictvím jejich veřejných 

profilů (Šikýř, 2016, s. 98).  

 

Jedná se kupříkladu o profily na profesní síti LinkedIn, či profily na známém Facebooku. 

Mezi další sociální sítě můžeme jmenovat Instagram či Twitter. 

 

Je evidentní nárůst významu sociálních sítí. I vysoký management ve společnostech 

přikládá náboru prostřednictvím sociálních sítí velkou důležitost. Do budoucnosti bu-

dou muset věnovat personální oddělení této oblasti opravdu velkou pozornost (Hor-

váthová, Čopíková, Bláha, 2016, s. 302).  

 

„LinkedIn je největší internetová sociální síť zaměřená na profesionály v nejrůznějších 

oborech z celého světa“ (Horváthová, Čopíková a Bláha, 2016, s. 302). 

 

Již 84 % společností v dnešní době využívá možností sociálních médií pro účely získá-

vání pracovníků do organizací. Od roku 2011 stoupl počet společností využívající soci-

ální sítě pro tyto účely o více než polovinu. Pro nábor zaměstnanců využívají společ-

nosti nejvíce síť LinkedIn, kterou v dnešní době používá přes milion Čechů. Ve více než 

80 % je síť využívána i pro účely získávání/oslovení pasivních uchazečů o práci. Dále 

zaměstnavatelé využívají také Facebook, případně také Instagram (Doskočilová, 2017). 
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Inzerce na sociálních sítích 

 

Kadlec (2015) vysvětluje, jak pověřené osoby na LinkedIn vyhledávají uchazeče, které 

následně oslovují. Autor jmenuje různé možnosti, jak najít toho správného pracovníka. 

Je možné cílit klíčovými slovy, kterými jsou většinou nějaké „hard skills“, dále je možné 

cílit podle školy, podle společnosti nebo podle LinkedIn skupin. 

 

Facebook je sociální sítí známou po celém světě. I z pohledu získávání zaměstnanců 

hraje důležitou roli. Bělohlávek (2016, s. 32) říká, že získávání prostřednictvím Facebo-

oku je spíše pro mladší generaci, která je zároveň technologicky gramotná.  

 

Využívání sociálních sítí se, dle autora Šikýře (2016, s. 98), na druhé straně, potýká s pro-

blematikou ochrany dat a sdílených údajů a dále také s ochotou a motivací lidí využívat 

právě k těmto účelům internet. Koubek (2006, s. 133–134) jmenuje za hlavní výhody 

využívání internetu a sítí v procesu získávání především nízkou cenu a detailnější in-

formace.  

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 147) do výhod tohoto online získávání řadí oslovení širokého 

okruhu a zároveň velkého množství uchazečů. Za nevýhody jmenuje autorka to, že 

kontakt již není osobní a že přibývá práce s tříděním uchazečů, jelikož velké množství 

jich bývá nevhodných.  

 

HR Marketing a Employer Branding 

 

Hovorka (2016) tvrdí, že základem pro přilákání kvalitních pracovníků je vybudování 

dobré značky zaměstnavatele, tedy Employer Branding. Autor rozlišuje mezi těmito 

dvěma termíny, které se často zaměňují. Employer Branding, neboli značka zaměstna-

vatele, je pro firmu základní filozofií, popisuje mise a vize společnosti, její firemní kul-

turu a to, za čím si společnost jde. HR marketing je nástroj, který je k Employer Bran-

dingu, tedy k budování značky zaměstnavatele, potřeba. HR marketing je souhrn růz-

ných aktivit a prostředků, které uchazečům o zaměstnání ukazují, jaká společnost, jako 

zaměstnavatel, je. Mezi nástroje HR marketingu mohou patřit inzeráty, které jsou atrak-

tivně napsané, aby přilákaly uchazeče. Také mohou být nástrojem různé náborové 

kampaně či stránky Kariéry na webových stránkách společnosti. 

 

Koubek (2006, s. 150) vysvětluje, že je HR marketing využitím marketingovým přístupů, 

akorát v oblasti HR, tedy lidských zdrojů. Personální marketing usiluje o to, aby se vy-

tvořila a následně udržela v organizaci pracovní síla, která má vliv na tvorbu dobré po-

věsti zaměstnavatele. Jedná se o způsob, jak nalákat pozornost uchazečů na zaměst-

navatelovy výhody a kvality. 

  



 21 

Headhunting 

 

Termín headhunting, nazývaný také lovením talentů, je též v dnešní době velmi známý. 

Bělohlávek (2016, s. 31) říká, že služby společností, zabývající se headhuntingem, jsou 

i přes vysokou cenu hojně využívány, a to proto, že disponují údaji o velkém množství 

potenciálních zaměstnanců. Firma by měla headhunterské organizaci poskytnout 

možnost seznámit se co nejdokonaleji s pracovním místem a organizací a headhun-

terská agentura by měla přebírat na svou zodpovědnost případný neúspěch zaměst-

nance, který se rozhodne odejít kvůli nespokojenosti či nenaplněnosti.  

 

Online inzerce 

 

Autoři Armstrong a Taylor (2016, s. 279) říkají, že v dnešní době je již v popředí online 

recruitment, tedy i online inzerce. Inzerát musí splnit tyto cíle: Zajistit přilákání kandi-

dátů, upoutat pozornosti, vzbudit zájem v uchazečích prostřednictvím atraktivity a 

vést uchazeče k odpovědi. Autoři tvrdí, že se kandidáti staví skepticky k některým vý-

razům v inzerátech, kterými jsou například, že mzda se odvíjí od věku nebo od získa-

ných zkušeností. Lákající je zmínit v inzerátu například možnost růstu. 

 

Dalšími termíny, které v novodobém a moderním získávání různí autoři jmenují, jsou 

robotizace a big data. 

2.5 Požadované dokumenty od uchazečů 

Dvořáková a kol. (2012, s. 138) uvádí, že spolu se žádostí o zaměstnání přikládá ucha-

zeč i svůj životopis. Tyto dokumenty postačí k představení uchazeče a jsou vhodné. 

Představení uchazeče spočívá v tom, že uchazeč ukazuje, jak je schopný oslovit za-

městnavatele, jak dokáže charakterizovat své způsobilosti a jakým způsobem směřuje 

svůj profesní profesní rozvoj. Dále může uchazeč také zasílat dotazník, různé diplomy, 

vysvědčení či certifikáty, tedy jejich kopie, dále také reference či přehled publikačních 

činností. 

 

Využití referencí či jiných posudků z předchozích pracovišť nastává dle Kocianové 

(2010, s. 100) až při fázi výběru. 

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 139) dále popisuje, že díky žádosti je možné posoudit ver-

bální schopnosti uchazeče, ale není možné posuzovat jeho motivaci ani jeho osobnost. 

Je neetické doptávat se na tyto informace bývalého zaměstnavatele. Žádostí by měl 

být dopis, který je věcný a upoutává pozornost a zájem potenciálního zaměstnavatele 

a má odpovídat požadavkům pozice, na kterou se uchazeč hlásí. Životopis poukazuje 

na osobní i profesní rozvoj, má být sestaven logicky, systematicky a má být přehledný. 
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Kocianová (2010, s. 99) dodává, že společnosti očekávají obdržení strukturovaného ži-

votopisu, prostřednictvím kterého lze vidět, kromě jiného, soupis vzdělání a získané 

praxe seřazený chronologicky od nejaktuálnějšího.  

 

Kocianová (2010, s. 100) dále popisuje motivační dopis, který je jakýmsi průvodním do-

pisem k informacím o uchazeči. Tento dopis by měl odrážet zájem uchazeče o dané 

pracovní místo a bez velkého přechvalování shrnout jeho způsobilost. 

 

Šikýř (2016, s. 100) uvádí, že obsahem těchto dokumentů, které jsou od uchazeče po-

žadovány, jsou osobní data, která využíváme k identifikaci uchazeče, k jejich kontakto-

vání, dále k posouzení uchazečovy způsobilosti a dále ke splnění povinnosti vyplývající 

ze zvláštních právních předpisů. Osobní údaje, které jsou neadekvátní, neoprávněné či 

je diskriminační je požadovat, od uchazečů nepožadujeme a nijak s nimi nenaklá-

dáme. 
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3 Výběr zaměstnanců 

3.1 Předvýběr a pojetí procesu výběru zaměstnanců 

Předvýběr 

 

Dle Koubka (2006, s. 156) má proces výběru zaměstnanců za úkol vybrat z uchazečů, 

kteří po získávání a předvýběru pokročili až sem, toho, který bude pravděpodobně nej-

vhodnější. Takovým uchazečem je ten, který bude pravděpodobně nejlépe splňovat 

požadavky pracovního místa, který zapadne dobře do týmu či organizace i ten, který 

se se společností či týmem identifikuje a bude napomáhat k vytváření firemní kultury. 

Také by měl být dle autora flexibilní a mít potenciál k rozvoji. 

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 150) dodává, že cílem procesu výběru má být, kromě jiného, 

vybrání takového uchazeče, který bude pro společnost pracovat žádoucí dobu. 

Kocianová (2010, s. 99) uvádí, že základní možností pro výběr nebo předvýběr ucha-

zečů je analýza jeho dokumentace.  

 

Pojetí procesu výběru zaměstnanců 

 

Pro účely výběru správného a motivovaného zaměstnance hovoří Šikýř (2016, s. 104) o 

pozitivním přístupu. Tím myslí autor přístup, kdy na uchazeči nehledáme to, co nespl-

ňuje za požadavky či vlastnosti, ale naopak se snažíme vyhledávat to pozitivní, tedy 

naopak to, co splňuje. Autor dále vysvětluje, že k výběru nám pomohou různá kritéria, 

která shrnují požadavky organizace a požadavky podle právních předpisů, jako je na-

příklad bezúhonnost. 

 

Koubek (2006, s. 156–157) ke kritériím dodává, že je nutné ověřit platnost neboli vali-

ditu stanovených kritérií a to, jak jsou kritéria spolehlivá. Samotnému výběru pracov-

níka musí předcházet právě výběr těchto kritérií a metod, které budou sloužit k posu-

zování. Také je nutné mít na paměti, že je výběr záležitostí dvou stran, tedy zaměstna-

vatele a potenciálního zaměstnance, nikoli pouze zaměstnavatele. Proto na tuto sku-

tečnost musíme myslet i při jednání s uchazeči, abychom zabránili tomu, že se ideální 

uchazeč rozhodne nenastoupit. 

 

V souvislosti s výběrem zaměstnanců hovoří autoři Matějka a Vidlař (2007, s. 61–63) 

také o diskriminaci. Od roku 1990 se o diskriminaci v pracovním prostředí hovoří více a 

více. Myslí se tím projevy nějakého znevýhodňujícího chování, které se dotýká zaměst-

nání. Nejčastější typy diskriminace v České republice jsou z pohledu věku, pohlaví, 

zdravotního stavu či sexuální orientace. 
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I v tomto procesu se setkáváme s různými trendy. Modernizují se výběrové metody, ale 

také některé požadavky uchazeče na zaměstnavatele. Červenková (2016) mluví napří-

klad o flexibilitě, tedy o flexibilní pracovní době, kterou dnes zaměstnanci považují za 

stěžejní. Také si uchazeči velmi zakládají na firemní kultuře nebo na získání zkušeností. 

Technologie v personálních procesech ovlivňuje výběr takovým způsobem, že jsou po-

užívaná různá automatizovaná řešení, přičemž zavedení je často náročné. To je úzce 

spojené s trendem interního vzdělávání v těchto oblastech, které budou muset firmy 

začít zavádět. Autorka dále zmiňuje také prediktivní analytiky, které se postupně, 

kromě náborového procesu, používají i v dalších procesech personálního řízení. Příkla-

dem takové analytiky je předvídání nemocnosti v různém období a řešení zástupu. 

 

Předvýběr 

 

Foot, Hook (2002, s. 85) specifikují pojem předvýběr. Tímto termínem autoři myslí pro-

ces redukce uchazečů. Zpravidla se totiž na dané pracovní místo přihlásí uchazečů 

více, než s kolika je reálné vést přijímací rozhovor. 

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 151) doplňuje, že je předvýběr proces, kde dochází k rozboru 

uchazečových materiálů. Mezi tyto dokumenty patří s jistotou životopis, dále také 

osobnostní dotazník, vysokoškolské diplomy, různé posudky či reference. Zkoumá se, 

zda uchazeč zapadne do kolektivu, zda je způsobilý k výkonu práce a jaká je uchaze-

čova motivace k výkonu. Účelem je zúžit uchazeče na skupinu nejvhodnějších. 

3.2 Metody výběru zaměstnanců 

Bělohlávek (2016, s. 32) říká, že mezi obvyklé metody spadá dotazník a interview 

s uchazečem, dále však autor jmenuje další metody výběru, které taktéž umožňují spo-

lečnosti odhalit a vybrat kvalitního uchazeče. 

 

Dotazník  

 

Dotazník je dle Bělohlávka (2016, s. 32) metoda, která se soustředí na takové údaje, 

jako jsou: vzdělání, získaná praxe či schopnosti. Koubek (2006, s. 164) uvádí, že je do-

tazník vždy jako vhodná metoda a že se dokládá následně zpravidla ke spisu pracov-

níka. Je to zdroj informací a existuje jich mnoho variant, společnosti si tvoří i své vlastní. 

 

Assessment centrum  

 

Kolman, Chýlová, Michálek a Glosíková (2010, s. 85) popisují metodu AC jako kombinaci 

výběrových metod. Bývá to např. kombinace interview, testů a zkoušek. Šikýř (2014, s. 

105) říká, že je AC kromě výběrové metody také metodou vhodnou pro hodnocení či 

vzdělávání pracovníků. Autor říká, že tato metoda široce posuzuje nejen výkon, ale také 

potenciál rozvoje. Zpravidla se dle autora jedná o skupinu osmi až deseti uchazečů a 
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pěti až sedmi hodnotitelů, kterými mohou být interní zaměstnanci, nebo také externí 

personalisté či psychologové.  

 

Hroník (2012, s. 70) popisuje jak je, a to nejen v AC, významná metoda pozorování. Pri-

márně dělí pozorování na volné, systematické a nepozorované.  

 

Dle Hroníka (2012, s. 70) se volné pozorování vyznačuje tím, že nejsou jasně stanovena 

kritéria pozorování a cíl pozorování je formulovaný obecně. Při takovém pozorování se 

využívá Základní pozorovací schéma, a jelikož nemá jasně strukturovaný scénář, je 

nutná přítomnost profesionálních pozorovatelů. Toto volné pozorování nesmí být za-

měňováno s pozorováním náhodným, které probíhá náhodnými diváky a bez přípravy. 

V souvislosti s AC je takový typ pozorování využíván například během přestávek, nikoli 

v průběhu. Systematické pozorování se dále dělí na částečně či plně standardizované.  

 

U částečně standardizovaného systematického pozorování je možné komparovat zá-

znamy různých assessorů, počet kritérií stanovených pro pozorování situace však zpra-

vidla nepřekračuje počet sedm. Pozorování, které je částečně standardizované umož-

ňuje dělat záznamy i registrovat chování, které nebylo vymezeno v kritériích. Plně stan-

dardizované pozorování se vyznačuje tím, že zde není možnost odchylky od daných 

kritérií pro pozorování. Záznamové listy by měly ideálně následně projít statistickým 

zhodnocením. Škály na pozorovacích listech jsou vyjádřené buď číselně, nebo slovně 

a úkolem pozorovatele je ve škálách zaškrtávat, přičemž kritérií je více než sedm. Ta-

kové pozorování umožňuje komparaci různých charakteristik, čí konzistentnost (Hro-

ník, 2012, s. 70). 

 

Nepozorované pozorování je dle Hroníka (2012, s. 71) takové pozorování, které může 

být jak systematické, tak volné a které probíhá například o přestávkách či jej vykonává 

pozorovatel, který je utajený.  

Pozorování je charakterizována dle Hroníka (2012, s. 71) několika fázemi, počínaje fází 

přípravnou a dále fází vlastního pozorování. Následuje interpretování pozorování a 

zpětná vazba.  

 

AC je metoda, u které Armstrong a Taylor (2015, s. 292) jmenují za výhody to, že se 

testuje několik uchazečů najednou, že je zajištěná objektivita a že dochází také k in-

terakci mezi uchazeči. Za nevýhody považují autoři, například Kolman, Chýlová, Michá-

lek a Glosíková (2010, s. 85), Šikýř (2014, s. 105) či Armstrong a Taylor (2015, s. 292) ča-

sovou a finanční náročnost.  

 

Dle Dvořákové a kol. (2012, s. 153) jde u AC o komplexní hodnocení uchazečova jed-

nání.  
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Hodnocení životopisu  

 

Hodnocení životopisu je dle Šikýře (2016, s. 105) základní metodou v procesu výběru, 

která může sloužit i k fázi předvýběru. Pomocí této metody se posuzuje splnění poža-

davků uchazeče o zaměstnání.  

 

Matějka a Vidlař (2007, s. 39) říkají ve zkratce, jak by životopis měl vypadat. Měl by mít 

správnou strukturu, samozřejmě má obsahovat informace, které jsou pravdivé a kom-

pletní a v neposlední řadě, by měl budit atraktivní dojem.  

 

Dvořáková a kol.(2012, s. 152) tvrdí, že personalisté kladou větší důležitost analýze ži-

votopisu nežli dotazníkům. Autorka shrnuje, že má být životopis stručný, logický a 

v přehledné struktuře. Dále autorka popisuje, na co vše se během hodnocení životo-

pisu uchazeče zaměřujeme. Je tím například ukončení studia, délka pracovních po-

měrů či hledání záměru při změnách prací. 

 

Testy schopností zahrnují dle Bělohlávka (2016, s. 32) například inteligenční testy, 

testy na kreativitu či paměť. Aby člověk mohl s těmito testy efektivně nakládat, je za-

potřebí psychologického vzdělání. Odborné testy jsou oproti tomu, dle autora, zamě-

řené na teoretické znalosti napříč odvětvími. Ať již se jedná o testy z oblasti ekonomiky, 

či testy z oblasti techniky. Do výkonových testů řadí autoři Matějka a Vidlař (2007, s. 87–

88) Amthaerův test, Bourdonův test či test numerický. Testy osobnosti jsou dle těchto 

autorů např. Eysenckův dotazník či Freiburský dotazník. Do projektivních testů řadíme 

Lüscherův či Rorschachův test či kresbu stromu. 

Psychodiagnostika 

 

Hroník (2012, s. 16) hovoří obecně o online testingu, o kterém tvrdí, že má do budoucna 

dobrou perspektivu a že výsledky budou, spolu s růstem počtu lidí, kteří online testing 

absolvují, umožňovat v budoucnu velmi dobré srovnání člověka v rámci skupiny nebo 

populace. 

 

Kocianová (2012, s. 19) říká, že je psychodiagnostika psychologickou disciplínou, která 

identifikuje a rozpoznává různé psychické vlastnosti, vztahy a různé psychologické 

stavy.  

 

Autoři Foot, Hook (2002, s. 111) charakterizují psychometrické testování těmito znaky:  

• Jsou profesionálně vytvořené. 

• Mají ověřenou validitu a reliabilitu. 

• Výsledek je srovnávaný s normami. 
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Pro kompetentní řešení psychodiagnostiky je, dodává Matějka a Vidlař (2007, s. 89), 

třeba zajistit objektivitu, standardizaci, platnost neboli validitu a spolehlivost neboli 

reliabilitu. 

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 155–159) popisuje psychodiagnostiku jako případ propojení 

informačních technologií s personálním řízením. Jedná se například o testy verbálního, 

numerického myšlení, logického myšlení, testy na paměť, kompetenční či motivační 

dotazníky. Je zřejmé, že vůči těmto nástrojům stále ještě u některých osob přetrvává 

skeptický přístup. Psychodiagnostiku považují často tyto osoby za neosobní, na dru-

hou stranu je nutné zmínit, že toto řešení minimalizuje Haló efekt a snižuje počet chyb 

v administrativě. Velikou výhodou psychodiagnostiky je možnost přizpůsobit testo-

vání potřebě personalisty či manažera. Psychodiagnostika má umožnit dobře identifi-

kovat uchazečovy nejen slabé, ale i silné stránky. Využívá se v procesu získávání ucha-

zečů, slouží často například k předvýběru, či jako prostředek HR marketingu a také se 

využívá následně k rozvoji zaměstnance. 

 

Autorka dále vysvětluje, že dotazníky, které jsou sestaveny odborníkem, dokáží perso-

nalistovi či manažerovi říci mnoho dat. Dozvídají se tak o zájmech, postojích či hodno-

tách uchazeče. Dříve byla s dotazníkem spojena časová náročnost, nyní je však tato 

záležitost již minulostí, vysoké predikční validity dnes dosáhneme i s dotazníkem s ča-

sovou náročností patnácti minut. Mezi velké výhody řadí autorka například to, že je 

možné dotazovat mnoho lidí najednou, k dotazníkům je snadný přístup a je velmi jed-

noduchá administrativa.  

 

Dvořáková a kol. (2012, s. 159) popisuje dotazník jako autonomní popis sama sebe, kde 

není kandidát časově omezen a odpovědi nejsou správné ani špatné. Testy jsou zamě-

řené pouze na jednu oblast, například na numerické myšlení a odpovědi jsou zde buď 

správné, nebo špatné a zpravidla jsou nějak časově omezeny.  

 

Vzorky práce jsou metoda, kdy uchazeč o práci jednoduše předvádí danou činnost, 

která je součástí pracovní pozice, na kterou se uchazeč hlásí. Je to metoda, která dobře 

ukazuje schopnost uchazeče vykonávat danou činnost, nicméně mezi její limity patří 

například to, že znevýhodňuje nezkušené uchazeče, kteří v sobě ale nosí potenciál (Bě-

lohlávek, 2016, s. 33). 

 

Mezi další metody můžeme např. dle autorů Bělohlávka (2016, s. 33), Armstronga (2002, 

s. 373) a Šikýře (2014, s. 105) zmínit reference. Armstrong a Taylor (2015, s. 293) a Kol-

man, Chýlová, Michálek a Glosíková (2010, s. 85) říkají, že reference mají zásadní vý-

znam v závěrečné fázi po pohovoru, kde je cílem organizace zjistit spolehlivá a faktická 

data o potenciálním zaměstnanci. 
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Výběrový rozhovor  

 

Výběrový rozhovor je metoda výběru uchazečů, kterou zahrnuje do výběrového řízení 

téměř každý zaměstnavatel (Foot, Hook, 2002, s. 87). 

 

Rozhovor popisuje Šikýř (2016, s. 105) jako metodu výběru, kde dochází k osobnímu 

setkání manažera či personalisty s uchazečem. Autor jmenuje za ideální postup začít 

úvodní částí, kde je uchazeč přivítán a je jmenován hlavní harmonogram pohovoru. 

Dále nastává etapa o zaměstnavateli, kde jsou jmenovány také podmínky práce a in-

formace o pracovním místě obecně. Navazující etapou je prostor pro uchazeče a jeho 

představení, kde je důležité ověřit jeho schopnosti a také motivaci k tomu práci vyko-

návat. Předposlední fází je prostor pro otázky a odpovědi, kde je důležité ověřit vše 

klíčové pro výkon práce a následuje závěr. 

 

Bělohlávek (2016, s. 32) říká, že se během této metody zaměřujeme nejen na verbální 

či neverbální komunikaci uchazeče, ale také na různá odborná témata. Autor klade dů-

raz na připravenost a strukturu rozhovoru.  

 

Dle Armstronga a Taylora (2015, s. 287) je efektivní individuální rozhovor tváří v tvář, 

tedy rozhovor typu jeden uchazeč a jeden zástupce zaměstnavatele. Existují pohovory 

strukturované, polo-strukturované nebo nestrukturované. Mezi výhody výběrového 

rozhovoru patří jmenovaná možnost uchazečova realistického pohledu na pracovní 

místo, osobní kontakt, odhadnutí zapadnutí do firemní kultury, možnost klást otázky 

zkoumající zkušenosti apod. Mezi nevýhody řadíme například to, že mnoho lidí neumí 

pohovory správně vést nebo to, že se často pohovorem spěje k subjektivnímu hodno-

cení uživatele. Navíc tato metoda nemusí vždy zajistit dostatečnou validitu a reliabi-

litu. 

 

O nedostatečné validitě přijímacího rozhovoru hovoří i autoři Foot, Hook (2002, s. 87), 

kteří tuto nízkou validitu dávají za vinu tomu, kdo pohovor vede. Dále autoři specifikují 

pojem Haló efekt, ke kterému také často dochází během pohovoru. Jde o situaci, kdy 

může uchazeč udělat velmi dobrý dojem hned na začátku setkání například prostřed-

nictvím pěkného vzhledu a celkové atraktivity. To následně může ovlivnit vnímání 

ostatních záležitostí. Stejně to platí i opačně, kdy je na základě prvního negativního 

dojmu ovlivněn zbytek pohovoru. Dle autorů platí, že si většina personalistů či mana-

žerů, kteří pohovor vedou, udělají názor během první krátké chvíle a pak ho již nemění. 

V neposlední řadě také hovoří o tendenci sympatizovat s lidmi, kteří jsou nám nějakým 

způsobem podobní. Autoři shrnují, jak takové chyby omezit. Zamezení může být způ-

sobeno například vyšším počtem tazatelů, vyškolenými tazateli nebo také například 

strukturovanými pohovory. 

 

Strukturovaný rozhovor má dle Armstronga a Taylora (2015, s. 287–288) jasný rámec, 

předem připravené otázky a má informace o uchazeči nejen ověřit, ale také některé 
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doplnit. Šikýř (2014, s. 104) doplňuje ke strukturovanému rozhovoru, že je jasně dáno i 

pořadí otázek a jsou stanovené modelové odpovědi. Časová kapacita pro takový po-

hovor je většinou 30–90 minut. Nestrukturovaný výběrový rozhovor je takový rozhovor, 

který nevyžaduje žádnou předchozí přípravu, probíhá nahodile a bez zvláštní přípravy. 

Pouze se držíme cíle, který byl pro tento rozhovor stanoven. 

 

Matějka a Vidlař (2007, s. 50) klade důležitost předchozí přípravě před zahájením roz-

hovoru.  

 

I Koubek (2006, s. 170) uvádí, že si strukturovaný i polostrukturovaný pohovor vyžaduje 

přípravu a řízení se stanoveným postupem. Dále autor jmenuje, v čem příprava spo-

čívá. Například je potřeba vycházet z analýz pracovních míst, aby se přesně stanovily 

veškeré požadavky na pracovníka. Dále je třeba formulovat otázky a případně k nim 

také modelové odpovědi, které je nutné, aby sestavil člověk, který velmi dobře zná pra-

covní místo a jeho povahu. 

 

Skutečný charakter a upřímnost uchazeče je možné také odhalit vnímáním nonverbál-

ních projevů uchazeče. V průběhu je třeba sledovat, jak je uchazeč nervózní, jak pohy-

buje ústy, jak mění výrazy, jak hýbe očima a například, co dělá s rukama. Tyto projevy 

jsou souborem signálů, které vysílá uchazeč personalistovi (Matějka a Vidlař, 2007, s. 

50).  

 

Jiřincová (2010, s. 96) doplňuje, že probíhá neverbální komunikace prostřednictvím 

gest, pohyby a postoji těla, mimikou, hlasem a intenzivně také pohyby očí. 

 

CBI je zkratka competency based interview. Autor Kessler (2006, s. 23) popisuje poho-

vor založený na kompetencích jako rozhovor, kde tazatel používá behaviorálně zamě-

řené otázky, aby mohl lépe posoudit kandidáta na základě kritických kompetencí, které 

identifikoval zaměstnavatel. Rozhovor je vysoce strukturovaný a má stanovené klíčové 

otázky. Modelový postup takového rozhovoru je identifikovat kompetence pro každou 

klíčovou pozici. 
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4 Cíl a metodika 

Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat procesy získávání a výběru zaměstnanců 

ve společnosti James Cook Languages s.r.o., posoudit současnou situaci ve společnosti 

a případně vytvořit konkrétní návrhy na vylepšení stávajících procesů.  

 

Pro výzkum byly stanoveny tyto výzkumné otázky: 

 

• VO1: Využívá společnost k získávání lektorů efektivně možností, které se jí na-

bízejí? 

• VO2: Napomáhá společnosti v procesech získávání a výběru zaměstnanců do-

kumentace vztahující se k pracovnímu místu? 

• VO3: Přináší akce Coffee and Cake společnosti užitek v podobě více získaných 

uchazečů za adekvátní náklady? 

• VO4: Zajišťuje společnost od prvního kontaktu až po závěrečnou fázi výběru pro 

uchazeče dostatečnou informovanost?  

• VO5: Inzeruje společnost na správných místech, atraktivním způsobem a zmi-

ňuje veškeré potřebné informace?  

• VO6: Splňuje výběrový rozhovor účely procesu výběru a je správně vedený? 

Metody zvolené k výzkumu byly kvalitativní, jednalo se o vlastní analýzu dat, pozoro-

vání dvou stěžejních akcí a rozhovory s HR manažerkou, s HR specialistkou a s pěti vy-

branými lektory, kteří ve společnosti pracují.  

4.1 Rozhovory 

Data získaná z rozhovorů s HR manažerkou a HR specialistkou umožnila náhled na pro-

cesy získávání a výběru a na procesy a činnosti spojené s pracovním místem lektora 

z pohledu vedení. Prostřednictvím rozhovorů s lektory byly získány informace z dru-

hého úhlu pohledu, tedy z pohledu uchazeče, který se hlásil na pozici lektora a zažil 

proces získávání i následného výběru na vlastní kůži.  

 

Rozhovory probíhaly v zasedacích místnostech v sídle společnosti v únoru 2018. Roz-

hovoru s HR manažerkou a HR specialistkou bylo věnováno přibližně osmdesát minut 

a rozhovorům s lektory přibližně jedna hodina. Rozhovory byly polostrukturované, což 

znamená, že otázky i cíl rozhovoru byly stanoveny, ale v průběhu rozhovoru docházelo 

ke změně pořadí otázek a taktéž k doplňování otázek či ke změně formulací otázek 

v závislosti na situaci.  
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Otázky 

 

V přípravné fázi byly otázky jednoduše a srozumitelně zformulovány tak, aby jim byl 

každý schopen porozumět. Žádné z kladených otázek nebyly choulostivé ani se žád-

ným způsobem nedotýkaly soukromí. Všechny otázky byly otevřené nebo poloote-

vřené. Jak již bylo řečeno, pořadí otázek a formulace se mírně měnila v závislosti na 

situaci. Část rozhovoru byla zaznamenávána v průběhu a část byla doplněna po roz-

hovoru.  

 

Otázky se zaměřovaly na hlavní kroky a mezníky v procesech získávání a výběru. Pro-

střednictvím otázek byla zjištěna data o pracovním místě lektora, dále také o akci Coffe 

and Cake, o sociálních sítích a o získávání lektorů obecně. Dále se otázky také soustře-

dily na výběrové metody minulé a současné.  

 

Rozhovory s lektory byly tyto procesy také zkoumány a navíc byly zjišťovány zkušenosti 

lektora s jednotlivými postupy a procesy v náborovém procesu. 

Pomocí rozhovorů byly získány důležité informace pro výzkum a pro následné zhod-

nocení procesů získávání a výběrů lektorů ve společnosti James Cook Languages.  

Otázky k rozhovoru s HR specialistkou se nachází v příloze č.1, k rozhovoru s HR mana-

žerkou v příloze č. 2 a k rozhovoru s lektory v příloze č.3. 

4.2 Pozorování 

Pozorování akce Coffee and Cake 

 

V tomto případě je předmětem pozorování průběh akce Coffee and Cake, které se mo-

hou zúčastnit libovolní zájemci o pozici lektora zdarma a nezávazně. Po jejím zrealizo-

vání mohou teprve učinit rozhodnutí, zda se o pozici skutečně ucházet, či nikoli.  

 

Pozorování probíhalo v prostorách společnosti, v březnu roku 2018, a bylo přímé. 

Všichni uchazeči byli obeznámeni s tím, že bude probíhat pozorování jako součást vý-

zkumu k bakalářské práci a souhlasili. V přípravné fázi proběhlo vyhotovení pozorova-

cího schéma a následoval průběh vlastního pozorování. K zaznamenávání výsledků 

sloužilo vytištěné pozorovací schéma, které tvoří přílohu č. 5. 

 

Hlavními kritérii k pozorování byly Prostor, Komunikace a Struktura. Tato kritéria byla 

dále rozvětvena, aby bylo zřejmé, jakým konkrétním aspektům byla u daného kritéria 

věnována pozornost. Jednotlivým kritériím bylo následně uděleno hodnocení pro-

střednictvím známky 1–5 (hodnocení dle hodnotící stupnice), které bylo aritmetickým 

průměrem známek dílčích částí. Na konci této metody byl na základě záznamu z po-

zorování zhodnocen průběh akce, což bylo cílem pozorování.  
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Hodnotící stupnice 

 

Tabulka 1 Hodnotící stupnice 

Známka Slovně Vysvětlení 

1 Výborný Procesy a postupy jsou na-

prosto v souladu s teore-

tickými poznatky 

2 chvalitebný Zcela v pořádku, jsou evi-

dovány pouze malé ne-

srovnalosti v souladu s li-

teraturou 

3 dobrý Jsou evidovány některé 

významnější odchylky od 

daných standardů uvede-

ných v literatuře 

4 dostatečný Existují zásadní chyby, 

které se neshodují s před-

poklady uvedenými v lite-

ratuře 

5 nedostatečný Existuje mnoho prvků 

v procesech a postupech, 

které jsou významně od-

chýleny od teoretických 

předpokladů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pozorování výběrového rozhovoru 

 

Předmětem druhého pozorování byl průběh výběrového rozhovoru s uchazeči, tedy 

s potenciálními lektory. Pozorování probíhalo v prostorách společnosti, v březnu roku 

2018, v malé zasedací místnosti v sídle společnosti a bylo přímé. Uchazeči souhlasili 

s přítomností pozorovatele.  
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V přípravné fázi bylo vytvořeno pozorovací schéma a následoval průběh vlastního po-

zorování. K zaznamenávání výsledků sloužilo vytištěné pozorovací schéma, které 

v této práci tvoří přílohu č. 4. Ve schéma jsou vymezena i dílčí kritéria, kterým byla 

v rámci tří hlavních kritérií (Prostor, Komunikace a Struktura) také věnována pozornost, 

a která byla jednotlivě ohodnocena. Jejich aritmetickým průměrem vyšlo zhodnocení 

těchto tří hlavních kritérií. Procesy byly známkovány na stupnici 1–5, s použitím již uve-

dené stupnice.  

 

Pozorováním byl naplněn cíl, kterým bylo prozkoumat proces výběrového rozhovoru.  

 

Respondenti 

 

Respondenti lektoři byli do výzkumu zařazeni na základě určitých podmínek. Aby 

mohly být použité metody porovnávány, muselo všech pět vybraných lektorů, absol-

vovat stejné metody výběrového řízení. Další podmínkou byl termín přijetí, který byl 

stanoven od začátku roku 2018 a to z toho důvodu, aby byla jejich zkušenost poměrně 

čerstvá. S výběrem lektorů k rozhovorům napomohly HR specialistka a HR manažerka, 

které zároveň vybraly takové lektory, které již měli zkušenost i s jinými výběrovými ří-

zeními a snadněji tak uvidí srovnání.  

 

Dále byly vedeny rozhovory s HR manažerkou a HR specialistkou. S HR manažerkou 

probíhala komunikace ihned na začátku plánování bakalářské práce, přičemž právě 

ona doporučila využít pro získání dalších a detailnějších informací, právě podporu HR 

specialistky.  
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5 Charakteristika společnosti 

V průběhu rozhovoru s HR manažerkou byly zjištěny následující informace o společ-

nosti James Cook Languages. 

 

James Cook Languages s.r.o. je společnost poskytující firemní jazykové vzdělávání. Kli-

entelou jsou malé, střední i velké české i mezinárodní společnosti. Službami, které tato 

společnost poskytuje, jsou jazykové kurzy, odborné kurzy, překlady, studium v zahra-

ničí či například tlumočení. Nejčastějšími jazykovými kurzy jsou kurzy angličtiny, něm-

činy, češtiny, francouzštiny, španělštiny či ruštiny. Již od roku 2006 je společnost nejú-

spěšnější mezi svými konkurenty v oboru. 

 

Společnost James Cook Languages působí na trhu již od roku 1999, kdy ji současní jed-

natelé Ondřej Kuchař a Jakub Štefeček založili. Nadále se díky úspěchům společnost 

posouvá dále, rozrůstá se, obohacuje své portfolio o nové kurzy, jazyky i o nové klienty. 

Pobočky má v tuto chvíli v České republice, na Slovensku a v Polsku. 

 

Vizí této jazykové společnosti je být moderní a úspěšnou společností a stát se lídrem 

ve střední Evropě, který tuto službu poskytuje. Misí James Cook Languages je poskyto-

vat kvalitní služby a zároveň rozvíjet dovednosti svých klientů v oblasti cizích jazyků. 

Dalším posláním je přispívat k úspěšnosti kurzů a k dobrému dojmu a spokojenosti 

svých klientů. Jednou z hodnot firemní kultury je touha být stále lepší a zároveň ucho-

vat týmového ducha. Profesionalita je také významnou firemní hodnotou. 

5.1 Společnost jako zaměstnavatel 

Aby společnost naplnila svou vizi a stala se lídrem ve střední Evropě, musí prosperovat. 

Obecně je pro tyto účely velmi prospěšné, aby zanechávala dobrý dojem a měla vybu-

dované dobré jméno a pověst. Společnost James Cook Languages si je vědoma této 

skutečnosti a o dobrou značku zaměstnavatele usiluje. S tím souvisí také HR marke-

ting, jehož prostřednictvím, jak plyne z literatury, dokáží firmy získávat velké množství 

uchazečů. 

 

Z rozhovoru s HR manažerkou vyplynulo, že se společnost o budování značky snaží 

především dobrou zkušeností klientů, uchazečů a obecně návštěvníků webových strá-

nek či například sociálních sítí. Návštěvníkem může být kdokoli z široké veřejnosti, 

může jím být jakýkoli potenciální zaměstnanec či klient. Společnost se snaží návštěv-

níkovu zkušenost se společností ovlivnit například aktivitou na sociálních sítích, sdíle-

ním poutavého obsahu prostřednictvím svých webových stránek, kariérních stránek a 

dále také zveřejňováním poutavých videí umístěnými na těchto stránkách. Video, které 

láká potenciální uchazeče do společnosti, je vytvořeno přímo pro účely HR marketingu.  
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Cílem společnosti je šířit o sobě takové informace, které odráží jejich misi, vizi a firemní 

kulturu. Značka zaměstnavatele má odrážet špičkovou kvalitu odvedených služeb, 

profesionální přístup celého personálu a poskytování kvalitního zázemí svým zaměst-

nancům.  

 

Pro účely budování dobré značky zaměstnavatele také společnost prezentuje na svých 

webových stránkách například charitativní organizace, se kterými spolupracuje. 

Obsah na sociálních sítích, zahrnující různé kvízy či tematické fotografie, je sdílený 

zpravidla dvakrát do týdne, tudíž nepřekročí míru, která by byla pro návštěvníka obtě-

žující. Obsah příspěvků je zajímavý a stručný a vztahuje se ke službám a zájmům spo-

lečnosti. O těchto nástrojích k budování značky zaměstnavatele bude pojednávat ka-

pitola o sociálních sítích, která v souvislosti s tím, hovoří i o získávání uchazečů. Budo-

vat dobrou značku zaměstnavatele je cílem i prostřednictvím inzerce, o které bude 

také pojednávat samostatná kapitola. 

 

Rozhovorem s HR specialistkou bylo zjištěno, co svým lektorům společnost James 

Cook Languages nabízí. Je tím stabilní zázemí, podpora a péče, profesionální přístup a 

zároveň přátelská atmosféra v celém týmu. Lektor dostává ve společnosti možnost 

růstu, jak osobního, tak profesního. Společnost mu k růstu napomáhá právě prostřed-

nictvím špičkové péče a podpory od zkušenějších kolegů. Dle délky spolupráce a kva-

lity odučených hodin motivuje společnost lektory také prostřednictvím platu.  

 

Tyto uvedené bonusy a možnosti pro lektora zároveň tvoří konkurenční výhody spo-

lečnosti. Počet přihlášených uchazečů na volné pozice ve společnosti neustále roste, 

jak hovoří vnitropodnikové statistiky.  

  



 37 

6 Proces obsazování pracovního místa 

lektora 

6.1 Pracovní místo 

Pozice lektora je ve společnosti James Cook Languages velice důležitá a tvoří základní 

přidanou hodnotu.  Nejen společnost, ale také široká veřejnost vnímá potřebu jazyko-

vého vzdělávání, a proto aktuálně dochází k neustálému obsazování této pozice no-

vými pracovníky. Takto to vyplynulo z rozhovoru s HR manažerkou.  

 

Během rozhovoru s HR specialistkou bylo zjištěno, že dokumenty popis a specifikace 

pracovního místa pro lektora ve společnosti fyzicky neexistují. 

 

HR manažerka v rozhovoru popsala minimální časovou kapacitu lektora, kvalifikační 

předpoklady, klíčové požadavky na lektora, hlavní náplň práce lektora, bonusy i vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti. Všechny tyto aspekty by měla dokumentace obsahovat.  

Z teoretické části vyplývá, že je žádoucí, aby takové dokumenty v podniku existovaly i 

pro účely dalších činností v podniku, proto skutečnost, že dokument neexistuje, může 

značně ztížit situaci. 

 
Tabulka 2 Vyhodnocení kapitoly Pracovní místo 

Proces Klady Zápory Ohodnocení 

Dokumenty popis a specifi-

kace pracovního místa 

 
Neexistují 

5 

Podklady a prostředky k ana-

lýze pracovního místa 

Existuje mnoho 

interních doku-

mentů obsahují-

cích data vhodná 

k analýze pracov-

ního místa a k ná-

slednému vzniku 

dokumentace 

 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.2 Proces získávání 

Společnost v procesu získávání zaměstnanců etapu identifikace potřeb obsazení pra-

covního místa, vzhledem k situaci na trhu a vzhledem k poptávce po výuce cizích ja-

zyků, vynechává. Pozice lektora se v tuto chvíli obsazuje neustále, nikoli nárazově. Bě-

hem rozhovoru s HR specialistkou bylo popsáno, že se společnost snaží jít spolu s 

trendy v procesu získávání, chce volit moderní postupy a efektivně využívat dostup-

ných možností. 

 

V případě společnosti James Cook Languages probíhá, dle získaných informací, získá-

vání většinou ze zdrojů vnějších, ve výjimečných případech proběhlo i ze zdrojů vnitř-

ních. K získávání z vnějších zdrojů společnost využívá především inzerce a spolupráce 

s organizací TEFL. Uchazeč má mnoho možností, jak se o společnosti dozvědět a jak ji 

kontaktovat, jelikož je jejím úmyslem být vidět na mnoha různých místech. Právě tím 

se dostává potenciálním uchazečům do povědomí. Společnost využívá k těmto úče-

lům nástrojů a možností internetu, který nabízí dostupné a efektivní řešení, jak poten-

ciální uchazeče lákat.  

 

Z odpovědí z rozhovorů se zaměstnanci vyplynulo, že jeden lektor se dozvěděl o spo-

lečnosti přes známého, tři lektoři prostřednictvím organizace TEFL, kde absolvovali ja-

zykové kurzy a společnost zde měla prezentaci a jeden lektor prostřednictvím portálu 

jobs.cz. Všichni uchazeči odpověděli, že na ně společnost nechala velmi dobrý první 

dojem a po navštívení webových stránek se dobrý dojem jen potvrdil. Lektoři vyzdvi-

hují atraktivitu i obsah webových stránek společnosti. 

 

Sociální sítě 

 

Význam sociálních sítí v dnešní době nepochybně stoupá a to nejen pro účely získá-

vání uchazečů. Společnost má založený profil na sociální síti Facebook, profesní síti 

LinkedIn, Youtube a Twitter. Tyto sítě, respektive vytvořené profily na těchto sítích, dá-

vají společnosti rozsáhlé možnosti. Jedná se například o možnost sdílení obsahu vzta-

hujícího se ke společnosti, navazování spojení, ale taktéž k inzerci či k přímému oslo-

vení adekvátních uchazečů.  

 

Existují také další sítě, které jsou pro tyto účely využívány v České Republice i v cizích 

zemích, na nichž společnost James Cook Languages svůj profil založený nemá. 

Na svém profilu na síti Facebook má společnost celkem přes 1000 příznivců, kteří sle-

dují sdílený obsah společnosti a obecně její aktivitu. Na prvotní dojem návštěvníka je 

zveřejněné na profilu úvodní video, které se ihned po otevření profilu samovolně 

spustí. Video je zacílené na oslovení lektorů. Profilovou fotkou společnosti je její logo. 

Ihned pod těmito dvěma poutači se nachází možnost pro kontaktování a sjednání 

schůzky a selekce služeb, u kterých se zpravidla objeví i cena. V postranním panelu 

jsou kontaktní údaje, telefonní číslo, odkaz na webové stránky a adresa. 
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Síť Youtube také navštíví velké množství uchazečů, jelikož i v České republice i v cizích 

zemích, je to síť velmi populární. Na profilu se společnost prezentuje různými videy a 

sledovanost se liší dle zaměření videa. Obecně je aktivita společnosti na této síti slabší 

nežli například na síti Facebook. 

 

Na síti LinkedIn funguje společnost také a to, dle získaných informací od HR specia-

listky, především pro účely prezentace společnosti, získávání uchazečů a navazování 

nových spojení. Příspěvky sdílené na této síti jsou zpravidla stejné, jako ty na síti Face-

book. Společnost nevyužívá možnosti oslovování adekvátních uchazečů prostřednic-

tvím této sítě. 

 

Aktivita na sociálních sítích je úměrná, zveřejnění příspěvků souvisejících se službami 

nebo zájmy společnosti, probíhá maximálně dvakrát do týdne. 

 

Rozhovory se zaměstnanci bylo zjištěno, jaký dojem zanechávají webové stránky na 

návštěvnících. Lektoři odpovídali pozitivně. Design webových stránek, včetně kombi-

nace modrých barev, působí velice dobře. Dva lektoři také oceňují interaktivní prvky na 

stránkách, konkrétně byla zmíněna lodička plující po vlnách, které vyznačují historické 

mezníky. Co se týče obsahu, všichni odpověděli, že nalezli veškeré potřebné informace 

(vyjímaje mzdy, ke které odkazovala jiná otázka, popsána níže). 

 

Rozhovory se zaměstnanci dále posloužily k prozkoumání informovanosti uchazečů. 

Z odpovědí plyne, že lektoři dodatečně navštěvují sociální sítě, kde očekávají, že nalez-

nou různé fotografie a očekávají zde menší formálnost. Čtyři z pěti lektorů dohledávali 

informace konkrétně na síti Facebook, jeden z lektorů následně hledal na Instagramu, 

bohužel však neúspěšně a tři lektoři šli bez váhání na síť Youtube, kde shlédli několik 

videí vztahujících se ke společnosti. 

 

Spolupráce s agenturami 

 

Dále z odpovědí HR specialistky vyplývá, že společnost nevyužívá služeb personálních 

agentur ani headhuntingu. V poměru s cenami služeb, které mají zpravidla tyto agen-

tury nastavené velmi vysoké, se společnost rozhodla, že služeb nevyužije. Pro vyšší 

efektivitu využívá jiných možností. Společnost James Cook Languages spolupracuje 

s organizací TEFL, díky které má možnost získávat čerstvé absolventy těchto kurzů. 

Velmi intenzivně cílí své snahy právě na ně. Dále také spolupracuje s univerzitami a 

účastní se veletrhů typu Career Days. 

 

Dále HR specialistka specifikovala, že na absolventy cílí především takovým způsobem, 

že vždy po ukončení měsíčního kurzu, pořádá v jejich prostorách prezentaci o své spo-

lečnosti a zve je na akci zvanou Coffee and Cake, o které pojednává samostatná kapi-

tola níže. 
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Webové stránky 

 

Webové stránky jsou často prvním místem, kde se potenciální lektor se společností 

seznamuje, proto velmi záleží na prvním dojmu. HR specialistka na otázku k získávání 

dodala, že má společnost zpracované rozsáhlé webové stránky obsahující velký objem 

informací a že je v nedávné době obohatila o několik interaktivních prvků, které udělaly 

stránky modernější a atraktivnější. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány.  

 

Na úvodní straně informuje společnost o službách, o působení společnosti a o referen-

cích. Z úvodní strany se může návštěvník kliknutím jednoduše dostat do detailnějších 

sekcí. O společnosti má návštěvník možnost se dočíst v sekci O nás, kde společnost 

věnuje velkou pozornost nejen bližšímu popisu společnosti a informaci o jejím růstu, 

ale také jmenování konkurenčních výhod. Pro osobitější přístup jsou u konkrétních 

osob, které jsou v této kategorii jmenovány, uvedené jejich fotografie vyfocené v pro-

storách společnosti, tedy ve Florentinu v Praze. V záložce Služby se mohou návštěvníci 

komplexně informovat o produktech a kurzech, které jim společnost nabízí.  

 

Sekce, které budou pro účely výzkumu popsány detailněji, jsou Lektoři a Kariéra. Infor-

mace pro lektory jsou zahájeny čtyřmi klíčovými body lákající lektory k práci pro spo-

lečnost, kterými jsou Stabilita, Motivující ohodnocení, Renomé a Péče.  

 

Níže uvedené informace k náboru sdělují, že si společnost zakládá na přijetí pouze kva-

lifikovaných lektorů se zkušenostmi s vyučováním a jmenují klíčové požadavky, které 

musí uchazeč splňovat: Znalost jazyka po praktické i teoretické stránce je požadována 

velmi striktně, dále také spolehlivost a loajálnost, zkušenosti s vyučováním, ukončené 

vysokoškolské vzdělání, získané jazykové certifikáty, flexibilita v čase, výborná komu-

nikace a pozitivní a proaktivní přístup.  

 

Na druhé straně společnost vyzdvihuje Péči o lektora a metodiku Coach and Practise, 

jejíž rámec je zde stručně vymezen.  

 

Stránka dále informuje, že je uchazeč povinen projít dvěma pohovory. Je zde uvedeno, 

že první slouží k předání základních informací o společnosti a k představení uchazeče 

a druhým je ukázková hodina, kde uchazeč hraje roli vyučujícího. Na základě získaných 

dat z výzkumu, konkrétně z rozhovoru s HR manažerkou, je však tato informace 

chybná, jelikož výběrový rozhovor má současně pouze jedno kolo a jediný případ, kdy 

probíhají kola dvě, je výběrový rozhovor prostřednictvím Skype. 

 

Kariérní stránky  

 

V rámci rozhovoru s HR specialistkou byly o inzerci na kariérních stránkách zjištěny ná-

sledující informace. Společnost si je vědoma, jakou roli v dnešní době sehrávají Kariérní 

stránky při získávání uchazečů a dbá na jejich atraktivitu a obsah. Kariéra v prvním 
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kroku rozděluje návštěvníky do skupin uchazečů o interní pozice a uchazeče o lektor-

ské pozice. Poté, co dojde k zúžení na lektorskou pozici, se první dominantou na 

stránce objeví video, které, jak již bylo řečeno, je zaměřeno především na seznámení 

s prostory a s pozicí lektora a bylo vytvořeno za účelem nalákání potenciálních ucha-

zečů.  

 

Uchazeč má také možnost dostat se prostřednictvím této stránky jedním kliknutím na 

nejčastěji kladené dotazy nebo na důvody, proč spolupracovat právě s James Cook 

Languages. Kariérní stránky společnost využívá k účelům zveřejňování svých volných 

pracovních pozic, proto jsou níže specifikovány v kapitole Inzerce. 

 

Inzerce 

 

Obecně je, dle literatury, cílem získávání, přilákání dostatečného množství adekvátních 

uchazečů včas a s přiměřenou finanční náročností. Společnost se proto snaží efektivně 

inzerovat tak, aby tento cíl byl naplněn. Následující data byla získána z rozhovoru s HR 

manažerkou. 

 

Cílem společnost je, aby z jejich inzerátů sršela prosperita a zároveň přátelská atmo-

sféra. Jelikož je inzerce také nástrojem, který odkazuje na image firmy, zmiňuje spo-

lečnost ty nejzásadnější aspekty odhalující firemní kulturu a hlavní hodnoty společ-

nosti. Společnost nevyužívá inzerci v rozhlase, televizi, v tisku ani v rádiu, využívá e-

recruitmentu.  

 

Inzeráty na inzertních portálech  

 

Inzerce prostřednictvím inzertních portálů na internetu společnost využívá jako nejin-

tenzivnější způsob získávání uchazečů. Vystavování inzerátů probíhá jak na českých 

portálech, tak na portálech mezinárodních, jak tomu charakter pozice napovídá. 

 

Na českém trhu se nejvíce osvědčil portál jobs.cz, kde inzeruje společnost všechny své 

volné pozice. Tento portál je velmi častým cílem návštěvníků internetu, kteří hledají 

práci. Také uvedené statistiky na stránkách jobs.cz dokazují vysokou návštěvnost.  

 

Dále se také využívá portálů flek.cz a inwork.cz. Takovou možnost volí společnost pře-

devším proto, že náklady na vystavení volné pozice jsou zde poměrně nízké.  

 

Mezi mezinárodní portály, které společnost využívá k inzerci, patří například expats.eu, 

který dle získaných informací přináší statisticky každý měsíc velké množství uchazečů. 

Dalšími portály jsou tefl.org.uk a tefl.com. 

 

HR manažerka dále v rozhovoru doplnila informace o využívání inzertních portálů v mi-

nulosti. Z její odpovědi plyne, že na konci minulého roku bylo vyřazeno ze seznamu 
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několik inzertních portálů, které firma vyhodnotila jako neefektivní. Poměr nákladů za 

vystavené inzeráty a počtu kvalifikovaných přihlášených uchazečů, se společnosti ne-

jevil efektivně. Často docházelo k situaci, že na portálech jako: Jenprace.cz, jobangels, 

learntefl.com či tesall.com nerespektovali přihlášení uchazeči dané kvalifikační poža-

davky. V jiném případě byl počet uchazečů velmi nízký a ve srovnání s administrativní 

činností a náklady vynaloženými na inzerci se projevila taková inzerce jako nepřínosná.  

Inzeráty na portálech českých i mezinárodních obsahují stejné klíčové informace jako 

ty na kariérních stránkách.  

 

Informaci, kterou však inzerát na inzertních portálech postrádá, je odkaz na webové 

stránky, které tvoří hlavní zdroj informací pro uchazeče.  

 

Inzerát v sekci Kariéra 

 

Pod aktuálně obsazovanými lektorskými pozicemi můžeme nalézt mnoho nabídek, li-

šících se vyučovaným jazykem a místem výkonu práce.  Po otevření konkrétní pozice 

následuje krátký souhrn informací o náplni práce lektora, o klientele a o následné 

adaptaci. Níže je bodově vymezeno, co společnost nabízí a co požaduje po uchazeči.  

 

Náborový proces je zde stručně shrnutý do čtyř bodů:  

• Životopis 

• Zkontaktování 

• Pohovor (kde je součástí také metodická ukázka výuky) 

• Výsledek výběrového řízení.  

Zde je informace o jednokolovém výběrovém rozhovoru správná. Ve spodní části in-

zerátu nechybí informace o zázemí. Následně, pokud chce uchazeč projevit prostřed-

nictvím kariérních stránek zájem o pozici, má možnost vyplnit ve spodní části inzerátu 

krátký formulář se svými osobními údaji a nahrát svůj životopis, případně další přílohy. 

Důležitým poznatkem, získaným jak vlastní analýzou dat, tak z rozhovoru s lektory, je 

skutečnost, že velice důležitá informace v inzerátech umístěných jak na portálech, tak 

na kariérních stránkách chybí. Je to informace o mzdě a o minimální požadované ča-

sové kapacitě lektorů. 

 

Na základě položených otázek v rozhovoru se zaměstnanci vyplynula následující data:  

Všichni lektoři odpověděli, že nejvíce hledají nabídky volné pozice lektorů na portále 

Jobs.cz, který považují za nejvyužívanější. Jeden z pěti lektorů se o pozici dozvěděl 

přes známého a žádné jiné zdroje volných pozic lektora již nehledal.  

 

Tři lektoři, kteří nalezli pozici na inzertním portále Jobs.cz postrádali informaci o časo-

vých kapacitách a rozhodli se dohledat informace na kariérních stránkách či v informa-

cích o pozici na webových stránkách. Informaci nedohledali. Dva z celkových pěti lek-

torů postrádali v popisu pozice taktéž informaci o mzdě. Všichni z nich dohledávali in-

formaci na webových stránkách a nenalezli.  
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Z rozhovoru také vyplynulo, že lektoři vyjímaje těchto nedostatků, hodnotí jmenované 

informace v inzerátu jako dostačující a inzerát na ně působí dobře. Jako konkrétní vý-

hoda inzerátu společnosti oproti jiným, byla jmenována například sálající přátelská at-

mosféra. 

 

Coffee and Cake 

 

Tabulka č. 3 je vytvořená na základě pozorovacího schématu, které je v příloze č. 5. 

Kritéria byla ohodnocena na základě hodnotící stupnice (viz výše). 

 
Tabulka 3 Vyhodnocení pozorovacího schématu k akci Coffee and Cake 

Hlavní kritéria Dílčí faktory   Hodnocení 

Prostor 

Komfort 

Občerstvení, Ovzduší 

a osvětlení, Hluk, Pr-

votní navození atmo-

sféry 1 

Vzhled místností 

Uspořádání a vyba-

vení, Místo pro účast-

níky 

Komunikace 

Úvodní představení 

Sdělení harmono-

gramu, Verbální a ne-

verbální komunikace 

1 Styl komunikace bě-

hem akce 

Verbální a neverbální 

komunikace, Obsa-

hová část 

Ukončení 

Verbální a neverbální 

komunikace, Obsa-

hová část 

Struktura 

Návaznost 
Návaznost jednotli-

vých částí 

1 Časová kapacita Time management 

Připravenost 

Připravenost materi-

álů, Připravenost ve-

doucích osob 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z odpovědí od HR specialistky byly získány některé obecné informace k této akci. Pře-

vážně však byly informace o průběhu získány vlastním pozorováním. V rámci spolu-

práce s organizací TEFL, má společnost možnost realizovat, v konečné fázi kurzů TEFL, 

prezentaci pro absolventy, kde představí svou společnost a vyjmenuje základní infor-

mace o možnostech spolupráce i o základních požadavcích na pozici. Při této příleži-

tosti pozve zájemce o bližší informace a o návštěvu prostor na akci Coffe and Cake. 
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Tato akce se koná každé druhé pondělí v měsíci od 13:00 hod. Účastnit se této akce 

mohou i uchazeči, kteří se o ní dozvědí na webových stránkách, nedochází však 

k žádné propagaci, jelikož je většinou kapacita zaplněna uchazeči z TEFL kurzů.  

 

Hlavní důvod, proč se uchazeči Coffee and Cake účastní, je skutečnost, že je akce ne-

závazná. Pokud uchazeč není dostatečně rozhodnutý, zda se chce o pozici ucházet 

nebo zda chce absolvovat přijímací pohovor, ale rád by poznal firmu blíže, je pro něj 

tato akce vhodná. Cílem této akce je přesvědčit návštěvníky k ucházení se o pozici lek-

tora. 

 

Rozhovorem s HR manažerkou vyplynulo, že si Coffee and Cake vyžaduje přiměřené 

přípravy a není zásadním zásahem z pohledu financí.  

V průběhu pozorování byla ohodnocena veškerá kritéria, včetně podrobných dílčích 

kritérií. 

 

Z pozorování vyplývají následující informace: Hlavní osobou, která akcí provází je 

Recruiterka Olga. Dále jsou přítomni dva lektoři, jeden Senior lektor a jeden Key lektor. 

Každý z týmu těchto tří zaměstnanců seznamuje návštěvníky s jinými oblastmi. Recru-

iterka má na starosti především organizační záležitosti týkající se rozvrhu, dále shrnuje 

klíčové požadavky či případně zodpovídá dotazy ohledně mzdy a průběhu výběrového 

řízení. Senior lektor se s Key lektorem navzájem doplňují v tématech jejich režimu, vý-

uky či metodiky Coach and Practise. Jelikož chce společnost zaujmout návštěvníky co 

nejvíce, přichází na akci říci několik slov také majitel společnosti Ondřej Kuchař.  

 

V průběhu celé akce je návštěvníkům od společnosti poskytnuté lehké občerstvení 

v podobě kávy, čaje a vody a velkého koláče. Hluk v zasedací místnosti nebyl evidován, 

osvětlení i ovzduší bylo standardní a příjemné. Prvotní atmosféra byla navozena pří-

jemně, ze strany vedení byly „prolomeny ledy“ prostřednictvím jednoduchých témat k 

navázání konverzace. Místnost, ve které akce probíhala, byla čistá a moderně vyba-

vená. Každý uchazeč měl své místo s dostatečným prostorem. Celé kritérium bylo na-

prosto v pořádku a bylo ohodnoceno hodnocením 1. Ihned na začátku akce je sdělen 

harmonogram a přibližná časová kapacita dvou hodin. Zde je započítána také rezerva, 

jelikož délka se odvíjí převážně od pokládaných dotazů ze strany účastníků. Po celou 

dobu všichni organizátoři akce hovoří jazykem formálním a nepoužívají žádné ne-

vhodné prvky neverbální komunikace. Z pohledu obsahové části sdělují, dle předem 

připravených bodů, informace vztahující se k pracovnímu místu a dávají prostor k do-

tazům v celém průběhu, v případě, že by uchazeče zajímala některá další data.  

 

Následuje také prohlídka prostor společnosti, kterou provází doplňující výklad o lek-

cích lektora, o jeho přípravě i o možnosti využívání prostor. Uchazeči dostávají tímto 

způsobem možnost seznámit se se skutečným prostředím společnosti. V celém prů-

běhu akce nebyl nalezen prostor pro zlepšení a vše bylo v pořádku a v souladu. Co se 
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týče struktury akce, jednotlivé části na sebe navazovaly, nebylo nesystematicky pře-

skakováno z jednoho tématu na druhé a po každé jednotlivé části byl dán prostor pro 

dotazy. Časová kapacita byla sdělena s dostatečnou rezervou a přípravu organizátorů 

této akce lze hodnotit výhradně pozitivně. Každý z nich měl na papíře vyznačené body 

k projednání a ke zmínění tak, jak jdou za sebou v harmonogramu akce. Z rozhovoru 

se zaměstnanci vzešlo, že dva z lektorů se akce nezúčastnili, zbylí tři byli s akcí nadmíru 

spokojeni a hodnotili ji i celou organizaci velmi pozitivně. Uvolněná atmosféra v nich 

vyvolala chuť získat místo lektora. Lektoři zmínili, že i jejich kolegové si akci velmi vy-

chvalovali.Fáze získávání ve společnosti James Cook Languages končí tím, že uchazeč 

projevuje zájem o danou pozici a personalista zpracovává přijatou reakci.   

 

Tabulka 4 Vyhodnocení kapitoly Získávání 

Jednotlivé procesy Klady Zápory Ohodnocení 

Sociální sítě 

Nepřesycený, 

vhodný a atrak-

tivní obsah. Do-

statečné infor-

mace. Využívané 

sítě. 

Neexistující profily 

na jiných populár-

ních sítích. Propojení 

inzerce a sociálních 

sítí. 

2 

Inzerce 

Vhodné portály, 

atraktivita, po-

skytnuté infor-

mace 

Chybějící údaj o 

mzdě a o minimální 

časové kapacitě. Ne-

uvedený odkaz na 

webové stránky 

2–3 

Spolupráce s orga-

nizacemi 

Spolupráce s 

TEFL a Univerzi-

tami 

- 1 

Coffee and Cake 

Přilákání ucha-

zečů, přiměřená 

náročnost akce, 

Prostor, Komuni-

kace i Struktura 

- 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3 Proces výběru 

Proces výběru znamená pro společnost těžký úkol vybrat na volnou pozici lektora nej-

vhodnějšího uchazeče. Aby byl průběh v souladu s literaturou, musí být zkoumány, 

kromě odborných faktorů, také osobnostní charakteristiky, to, jak je uchazeč flexibilní 

a jaký je jeho potenciál.  

 

Společnost všechny tyto faktory bere v úvahu ve výběrovém procesu. 

 

Předvýběr 

 

Dle předpokladů z odborné literatury, fáze předvýběru začíná standardně analýzou 

získaných životopisů a usuzuje se, zda má uchazeč projít do dalšího kola, či nikoli. 

 

Jak probíhá fáze předvýběru ve společnosti James Cook Languages bylo zjištěno me-

todou rozhovoru s HR specialistkou. Dle získaných informací je ve společnosti James 

Cook Languages analýza životopisu hlavní náplní předvýběru. Kritéria pro předvýběr 

vyplývají z požadavků na lektora. U uchazeče musí být splněné kvalifikační podmínky, 

kterými je studium či dokončení vysoké školy a certifikace či praxe, které společnost 

striktně dodržuje. Je to především kvůli tomu, že je členem Asociace Vysokých škol, 

která tuto podmínku pro své kurzy udává. S touto Asociací je spjato přibližně osmdesát 

procent kurzů společnosti James Cook Languages. 

 

Další hlavní kritéria, kterými jsou především osobnostní požadavky, požadavky na vy-

stupování a komunikaci, jsou zkoumána během výběrového rozhovoru. Je nutné, aby 

uchazeč dokázal splnit také požadavek na časové kapacity, tedy obsazení alespoň de-

seti lekcí. O minimální časové kapacitě však uchazeč neví. Téma časových možností se 

otevírá k diskuzi na výběrovém rozhovoru. 

 

Jak již bylo řečeno, z výsledků výzkumu plyne, že se uchazeči o minimální časové ka-

pacitě dozvídají pozdě, což je nevyhovující jak pro uchazeče, tak pro společnost, která 

by zveřejněním minimálních časových možností dříve, ušetřila svůj čas i náklady. 

 

Informace o zařazení do výběrového řízení 

 

HR specialistka během rozhovoru popsala, co následuje po fázi předvýběru. V návaz-

nosti na předvýběr je každý uchazeč informován o dalším průběhu výběrového řízení, 

takže i ti, kteří ve fázi předvýběru neuspějí a nejsou pozváni na výběrový rozhovor, jsou 

o svém nezařazení do výběrového procesu vždy informováni prostřednictvím emailu. 

Takový postup je v souladu s literaturou. 

 

Ti, kteří prošli fází předvýběru, obdrží, spolu s emailem, který informuje o jejich zařazení 

do výběrového procesu, k vyplnění online formulář, který je třeba ze strany uchazeče 
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vyplnit a zaslat zpět. Tyto instrukce jsou zmíněny v e-mailu, který uchazeč obdrží. 

V tomto dotazníku jsou k vyplnění osobní údaje, které slouží k případnému vytvoření 

smlouvy. Dále zde uchazeč vyplňuje své časové možnosti a například zájem o studium 

dalších jazyků.  

 

Po obdržení vyplněného formuláře zkontaktuje personalista telefonicky uchazeče a 

poté zasílá souhrnný e-mail se všemi informacemi, včetně map, sloužících pro lepší 

orientaci. 

 

Metody výběru 

 

Z literatury vyplývá, že má společnost několik možností, jakých metod k výběru ucha-

zečů použít. HR manažerka k tomuto tématu v rozhovoru uvedla mnoho informací. 

Z rozhovoru plyne, že aktuálně společnost praktikuje pouze výběrový rozhovor, který 

se osvědčil jako nejefektivnější. Metody jako Assessment Centrum, testování znalostí 

či psychodiagnostické testy již nevyužívá. Psychodiagnostiku do svého výběrového 

procesu společnost nezařazuje, jelikož mají zkušenost s tím, že klíčové kompetence 

odhalují prostřednictvím výběrového rozhovoru. Navíc, využití například jazykových 

testů, postrádá smysl, jelikož o znalosti jazyka dostatečně vypovídají získané certifi-

káty.  

 

V minulosti se společnost pokoušela po dobu půl roku aplikovat metodu AC, nebyla 

však z jejich pohledu efektivní. Důvodem byly jak časová, tak finanční náročnost. Navíc 

taková akce nebyla v očích uchazečů vnímána pozitivně. Takto to ukázal firemní prů-

zkum v minulém roce. Vývojem vznikla z Assessment Centra již jmenovaná akce Coffee 

and Cake, která narozdíl od AC, zvala uchazeče k nezávaznému porozhlédnutí se po 

společnosti, kde uchazeči nevykonávají žádné úkoly, ale mají možnost dostat odpo-

vědi na jejich dotazy a shlédnout, jak některé záležitosti ve společnosti fungují. Mode-

lovou situaci, která byla také náplní AC a která dávala uchazečům za úkol vést imagi-

nární výuku, vykonávají uchazeči dnes během výběrového rozhovoru. 

 

Výběrový rozhovor a jeho průběh 

 

V tuto chvíli je pohovor jedinou výběrovou metodou ve společnosti a prošel si dlouhým 

vývojem. Z rozhovorů s HR specialistkou byly získány následující informace k výběro-

vému rozhovoru. Bylo zjištěno, že se personalista drží cíle získat o uchazeči na pozici 

lektora co nejvíce informací, které jsou pro výkon práce stěžejní, nemá však striktně 

předpřipravené pořadí otázek a formulaci některých otázek v průběhu pohovoru mění 

či doplňuje, v závislosti na situaci a vývoji rozhovoru. S sebou na pohovor vždy nosí 

vyplněný formulář, který obdržel od uchazeče, kde se nachází osobní údaje, časové 

možnosti a jiné informace, které se na pohovoru otevírají. Dále má s sebou persona-

lista papír se zadáním a instrukcemi k modelové situaci a pro ukázku nosí knihu Coach 

And Practise.  
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Dalším průběhem rozhovoru s HR specialistkou bylo zjištěno, že v minulosti měl výbě-

rový rozhovor dvě výběrová kola, přičemž první kolo bylo vedeno jedním personalistou 

a pojednávalo především o sdělování základních informací a údajů a o komunikaci. 

Druhé kolo probíhalo s jiným personalistou a bylo převážně o modelové situaci. Nyní 

zavedla společnost pouze jednokolové výběrové rozhovory za účelem časových úspor. 

Jediný případ, kdy probíhá dvoukolový rozhovor, je prostřednictvím Skype. Pokud je 

uchazeč, v době podání přihlášky, v cizí zemi, a uvažuje o přesunu, preferuje takovou 

formu výběrového rozhovoru. V tomto případě platí, že druhé kolo s potenciálním lek-

torem vede druhý personalista. 

 

Aby byl splněn cíl práce a mohly být procesy získávání a výběru dobře prozkoumány, 

bylo další realizovanou metodou pozorování výběrového rozhovoru. 

 

Tabulka 5 Vyhodnocení pozorovacího schématu z výběrového rozhovoru 

Hlavní 

kritéria Dílčí faktory     

Hodno-

cení 

Prostor 
Komfort 

Občerstvení, Hluk, 

Ovzduší a Osvětlení, 

Prvotní dojem   
2 

Vzhled míst-

nosti 

Uspořádání a vyba-

vení, Místo pro ucha-

zeče   

Komuni-

kace 

Úvodní před-

stavení 

Sdělení harmono-

gramu, Verbální a ne-

verbální komunikace   

1– 
Průběh roz-

hovoru 

Verbální a neverbální 

komunikace   

Obsahová část 

Sdělení informací ze 

strany HR, Zjištění in-

formací o uchazeči, 

Modelová situace 

Ukončení 

Prostor pro dotazy, 

Sdělení dalšího po-

stupu   

Struktura 

Návaznost 

Návaznost jednotli-

vých částí   

2 
Časová kapa-

cita Time management   

Připravenost 

HR Pokládané otázky   

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Cílem pozorování bylo zanalyzovat proces výběrového rozhovoru. Zápis do pozorova-

cího archu byl realizován částečně v průběhu pozorování, formou známek a pozná-

mek. 

 

Pro kritérium komfortu bylo zkoumáno občerstvení, hluk, ovzduší a osvětlení a prvotní 

dojem. Po příchodu uchazeče do kanceláří jej uvítá recepční a dovede ho do prosklené 

malé buňky, kde jej usadí, nabídne nápoj a odchází. Světlo i teplota jsou standardní, 

nedopadají sem přímé sluneční paprsky, tudíž nebývá problém s neúnosným horkem. 

Pokud by tento problém nastal, je v buňce také malá klimatizace. Buňka je prosklená 

a tato skla izolují buňku od hluku velmi dobře. Celková atmosféra prvního dojmu, ještě 

bez přítomnosti personalisty, je příjemná, jelikož uchazeč neprojevuje extrémní 

známky toho, že by se cítil nekomfortně. Rozrušenost či nervozita je v přiměřené míře 

vzhledem k povaze akce pochopitelná, není však vlivem společnosti podpořena. 

 

Vzhled místnosti zkoumal detailněji uspořádání a vybavení místnosti a místo pro 

uchazeče. Místo pro uchazeče je u stolu s dostatečným prostorem na nohy a s výhle-

dem na open-space. Tímto výhledem může být uchazeč často rozrušen, jelikož bylo 

zpozorováno, že místy sleduje očima pohyb osob v open-space. Vybavením této malé 

zasedací místnosti je malý stůl se dvěma židlemi, tabule a několik fixů, což je pro účely 

rozhovoru dostačující. 

 

Po krátké chvíli, kdy je uchazeč usazen, přichází personalista. Při uvítání je personalista 

milý, usmívá se a snaží se uvolnit atmosféru a samotného uchazeče poznámkou k po-

časí či k jeho cestě do sídla společnosti. Takové chování personalisty je v souladu s li-

teraturou a napomáhá k formování dobrého prvního dojmu uchazeče. Následuje úvod 

k výběrovému rozhovoru, kde proběhne seznámení uchazeče s harmonogramem po-

hovoru. Společnost dodržuje správný harmonogram, jak vyplývá z literatury. Verbální i 

neverbální komunikace je taktéž v pořádku a v souladu s literaturou. 

 

V průběhu rozhovoru je zkoumána nejen obsahová část, tedy způsob zjišťování infor-

mací od uchazeče a sdělování informací ze strany personalisty, ale také verbální a ne-

verbální komunikace a průběh modelové situace. Rozhovor je zahájen představením 

společnosti. Dále personalista představuje hierarchii lektorů, možnost poradenství a 

následně přibližně deset minut věnuje přiblížení praxe, do čehož spadá představení 

výuky, klienta a jejich metody vyučování. Knihu o metodě Coach and Practise, zároveň 

personalista nabízí k prolistování.  

 

Dále se personalista věnuje popisu prostor a místu výuky a vyzdvihuje lektorovo zá-

zemí v podobě moderně vybavených prostor s veškerým příslušenstvím potřebným 

k výuce. Dále uvádí informace k odměně za práci a popisuje, jaká je základní sazba lek-

tora za hodinu a na základě kterých faktorů se může navyšovat. Obsahová část, kdy 

personalista předával informace uchazeči, byla v pořádku. Dle literatury byly řečené 

všechny potřebné informace. 
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Personalista mluví formální jazykem, hovoří pomalu, zřetelně vyslovuje a často se us-

mívá v průběhu celé komunikace. Bylo zpozorováno, že personalista během svého 

mluvení používá některé prvky neverbální komunikace. Tyto prvky mohou uchazeče 

znepokojit, jelikož mohou signalizují nezájem personalisty. 

 

V závěru je uchazeči poskytnutý prostor k dotazům a přichází prostor pro jeho sebe-

prezentaci, o kterou je požádán.  

 

Během uchazečovy introdukce zapisuje personalista do svého formuláře poznámky. 

Do slov uchazeče vstupuje, nepřerušuje je však hrubě, a doptává se na některé infor-

mace, které ho zajímají. Personalista se snaží, aby výsledkem celého rozhovoru bylo 

kompletní seznámení obou stran, jejich požadavků a představ o spolupráci, což je 

v souladu s literaturou. Otázky kladené uchazeči v této části byly sice smysluplné, ale 

nahodilé. Z literatury plyne, že připravenost otázek, například otázek zkoumajících klí-

čové kompetence, přináší maximální užitek k získání informací od uchazeče. 

 

V další fázi přechází obě strany od komunikace do části praktické. Uchazeč se dle in-

strukcí stává na patnáct minut lektorem jím vybraného tématu a personalista žákem, 

který se snaží probíranou látku pochopit. V této části je pro společnost velmi důležité 

rozpoznat uchazečovy schopnosti učit, vysvětlovat, upoutat pozornost a používat nej-

různější předměty a pomůcky k oživení a zapamatování problematiky. Personalista má 

v návaznosti na tuto skutečnost připravený papír s vypsanými klíčovými prvky, které 

hodnotí, jako je například styl výkladu, dynamika výkladu, použití pomůcek, dávání pří-

kladů k uchopení gramatické problematiky, přičemž taková příprava je, jak plyne 

z předpokladů z literatury, velmi efektivní. Personalista jako žák, pokládá během ukáz-

kové hodiny dotazy, dělá chyby a tím způsobem prověřuje další vlastnosti a schop-

nosti lektora, například schopnost opravit chyby žáka či dovysvětlit problematiku dal-

šími příklady. Personalista zapisuje své poznatky do připraveného formuláře, na zá-

kladě kterého následně dává zpětnou vazbu. 

 

Po přibližně patnácti minutách této výuky dochází ke zhodnocení a zpětné vazbě. Per-

sonalista začíná pozitivně a následují záležitosti ke kritice. Personalista je velmi milý a 

podává zpětnou vazbu profesionální a vhodnou formou. Začíná tím, co se uchazeči 

povedlo a pokračuje kritikou. Následně sděluje další postup a dává prostor k dotazům.  

HR specialistka doplnila některá data o dalším průběhu. Z výzkumu vyplývá, že pokud 

je personalista přesvědčený, že je uchazeč vhodným adeptem, oznámí mu již po 

zpětné vazbě, že bylo výběrové řízení úspěšné a že je přijat. Pokud je i uchazeč ote-

vřený navázání spolupráce, domluví si organizační schůzku.  

 

Pokud si personalista úspěchem uchazeče není jistý, rozloučí se s ním a sdělí mu, že 

bude výsledkem obeznámen po vyhodnocení výběrového řízení. Pokud personalista 

po konzultaci s kolegy nakonec rozhodne, že lektora přijme, obeznámí jej telefonicky. 
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Když je zájem oboustranný, výběrový proces je u konce a přichází první krok adaptač-

ního procesu. V opačném případě, kdy se společnost rozhodne, že uchazeč není vhod-

ným adeptem, obešle jej s touto zprávou e-mailem do dvou pracovních dnů.  

 

V rámci kritéria struktury výběrového rozhovoru byla zkoumána časová kapacita, ná-

vaznost a připravenost HR. Časová kapacita přibližně osmdesáti minut v průběhu stan-

dardní pracovní doby je dle literatury adekvátní a je dodržena. Navazování jednotli-

vých částí bylo přesným odrazem předpokladů v literatuře a k připravenosti persona-

listy existují výtky, vztahující se převážně k připraveným otázkám k výběrovému roz-

hovoru, jak již bylo výše jmenováno. 

 

Rozhovorem s HR manažerkou se ukázalo, co je nejčastějším důvodem k odmítnutí 

pozice ze strany uchazeče. Důvodem, proč uchazeči, o které společnost James Cook 

Languages měla zájem, nenastoupí, je, jak vyplývá z firemních statistik, nejčastěji to, 

že nejsou spokojeni s nabídnutým ohodnocením a že nedokáží naplnit minimální ča-

sovou kapacitu požadovanou pro výkon na pozici lektora. Dále z rozhovoru plyne, že 

se v návaznosti na přijetí, koná organizační schůzka, což je sděleno uchazeči prostřed-

nictvím telefonické komunikace poté, co potvrdí, že je zájem o pozici i na jeho straně. 

Tato schůzka slouží především k podpisu dokumentů a k organizaci rozvrhu. 

  

Z rozhovorů s lektory vyplynuly další informace: Všichni lektoři zhodnotili výběrový roz-

hovor až na drobné nedostatky pozitivně.  

 

Co se týče informovanosti, zde byly odhaleny jisté nedostatky. Dva z pěti lektorů uvedli, 

že se o některých detailech spolupráce na výběrovém rozhovoru nedozvěděli. Jmeno-

vány nebyly podmínky spolupráce či případné sankce při nedodržení. Všechny tyto in-

formace se dozvěděli až na organizační schůzce.  

 

Všichni lektoři se během výběrového rozhovoru cítili komfortně, nicméně dva z nich 

uvedli, že jim plně nevyhovovala místnost, ve které rozhovor probíhal, jelikož prosklená 

zasedací místnost poskytuje výhled na celý open-space a na procházející zaměst-

nance. Jedním z uvedených důvodů nespokojenosti s komfortem bylo to, že výhled 

značně ovlivňuje uchazečovu soustředěnost, což bylo také vypozorováno, a druhým 

důvodem od druhého lektora bylo to, že má uchazeč pocit, že ho zaměstnanci sledují. 

Tento lektor také poznamenal, že by situaci bylo možné vyřešit posazením uchazeče 

zády k open-space, kde dosud seděl personalista. 

 

Atmosféra, která panovala na výběrovém rozhovoru, byla lektory hodnocena pouze 

kladně. Za konkrétní faktory, které v průběhu hodnotili pozitivně, bylo přátelské jednání 

personalisty a občasné uvolnění atmosféry v podobě vtipného zážitku. Co se týče pro-

fesionálního přístupu, všichni lektoři odpověděli, že byl maximálně zachován. V prů-

běhu celého výběrového rozhovoru bylo znatelné, že je profesionalita jedna z hlavních 

hodnot společnosti. 



 52 

Všichni lektoři uvedli, že k žádné zásadní mystifikaci nedošlo. Dva z tázaných lektorů 

zmínili, že byli pouze zmatení, když se dočetli, že má být výběrový rozhovor dvoukolový 

a následně jim bylo řečeno, že je modelová situace součástí jednoho rozhovoru.  

Interaktivní cvičení neboli modelovou situaci, hodnotili všichni lektoři pozitivně. 

Všichni zmínili, že byla přínosná a dva uvedli, že zároveň velmi oceňují zpětnou vazbu, 

kterou dostali.  

 

Stručné zhodnocení kapitoly:  

 

Prostřednictvím výzkumu, metodami rozhovorů a pozorování, byly získány cenné in-

formace k analýze výběrového procesu, která je spolu s analýzou dalších procesů cí-

lem této bakalářské práce. 

 

Níže jsou v tabulce č. 6 zhodnoceny jednotlivé procesy, přičemž, k hodnocení je pou-

žita výchozí hodnotící stupnice: 

 

Tabulka 6 Zhodnocení kapitoly Výběru 

Proces Klady Zápory Ohodnocení 

Předvýběr 

Analýza životopisů- 

základních podmínek 

k navázání spolupráce 

Nelze třídit ucha-

zeče již na základě 

minimálních časo-

vých kapacit 

2 

Výběrový 

rozhovor 

Profesionalita, infor-

movanost, atmosféra. 

Harmonogram, Komu-

nikace. Efektivní mo-

delová situace 

Výhled uchazeče na 

open-space. Nepři-

pravené otázky per-

sonalisty, chybná 

informace o dvou-

kolovém rozhovoru. 

Prvky neverbální 

komunikace. Ne-

sdělení veškerých 

podmínek spolu-

práce 

2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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7 Shrnutí a interpretace dat 

Po zrealizování výzkumu prostřednictvím kvalitativních metod byl získán dostatek dat 

k analýze procesů. Společnost volí dobré postupy a efektivní metody a obecně lze hod-

notit zkoumané procesy kladně. I přesto byly odhaleny některé nedostatky, které si 

vyžadují opravu.  

 

Níže jsou výsledky výzkumu shrnuty v tabulce č. 7 a ohodnoceny dle výchozí hodnotící 

stupnice: 

 

Proces obsazování volné pozice lektora 

Tabulka 7 Celkové zhodnocení 

Pracovní místo Dokumenty popis a specifi-

kace pracovního místa 

Podklady a prostředky k ana-

lýze pracovního místa 

3 

Získávání Sociální sítě 

Inzerce 

Spolupráce s organizacemi 

Coffee and Cake 

1–2 

Výběr Předvýběr 

Výběrový rozhovor 

2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zodpovězení výzkumných otázek: 

 

Výzkumná otázka VO1:  

 

Využívá společnost k získávání lektorů efektivně možností, které se jí nabízejí? 

Společnost využívá k získávání lektorů mnoho nástrojů. Především využívá inzerování 

volných pracovních míst na inzertních portálech. Všechny tyto portály jsou populární 

a navštěvuje je měsíčně velké množství uchazečů. V porovnání přihlášených adekvát-

ních uchazečů s náklady na inzerci, se vyplatí zde inzerovat. Dále má společnost na 

svých webových stránkách sekci Kariéra, která taktéž inzeruje volné pozice. Dle litera-

tury je tato sekce v současné moderní době pro získávání uchazečů důležitá. Společ-

nost zvolila adekvátní možnosti inzerce k získávání lektorů. 

 

K získávání potenciálních lektorů ale také značně přispívá aktivita společnosti na soci-

álních sítích. Příspěvky jsou atraktivní a vhodné a obecně existují jen malé výtky. 

 

Společnost nevyužívá sociální sítě ke zveřejňování volných pracovních míst. Pokud se 

společnosti otevírá možnost sdílet prostřednictvím inzertních portálů volnou pozici i 
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na těchto sítích, byla by škoda této možnosti nevyužít. Navíc má společnost také mož-

nost prezentovat se i na jiných sociálních sítích. V České republice i v cizích zemích jsou 

například atraktivní i sítě jako Instagram či Google+ a mnohdy svou popularitou předčí 

sítě jako Facebook. Navíc, na čím více místech se společnost objevuje, tím více se do-

stává ve vyhledávačích do popředí. 

 

Výše jmenovanými způsoby aktivit si společnost buduje dobré jméno a pověst spo-

lečnosti, což k získávání uchazečů významně napomáhá. Obecně jsou postupy, které 

společnost uplatňuje v získávání, v souladu se vzorovými postupy moderní doby vy-

plývající z literatury. 

 

Výzkumná otázka VO2:  

 

Napomáhá společnosti v procesech získávání a výběru zaměstnanců dokumentace 

vztahující se k pracovnímu místu? 

 

Společnost nemá vyhotovenou dokumentaci vztahující se k pracovnímu místu, což je, 

dle poznatků nabytých z literatury, chybným krokem. Tyto dokumenty mají existovat 

ve společnosti nezávisle na tom, jak velká je, a hlavním důvodem pro jejich existenci 

je to, že napomáhá v dalších procesech personálního řízení.  

 

Výzkumná otázka VO3:  

 

Přináší akce Coffee and Cake společnosti užitek v podobě více získaných uchazečů za 

adekvátní náklady? 

 

Výzkumem bylo zjištěno, že je tato akce velikým přínosem pro společnost a uchaze-

čům, kteří váhají, zda se o pozici ucházet, pomáhá v následném rozhodování. Tím se 

ušetří čas nejen uchazečům, ale taktéž společnosti. Navíc, náklady, které musí společ-

nost jednou měsíčně na tuto akci vymezit, nejsou pro společnost závratné, dle získa-

ných informací. Na základě výsledků z výzkumu lze akci hodnotit výhradně pouze po-

zitivně.  

 

Výzkumná otázka VO4:  

 

Zajišťuje společnost od prvního kontaktu až po závěrečnou fázi výběru pro uchazeče 

dostatečnou informovanost?  

 

Uchazeč je ihned při návštěvě webových stránek, na které odkazují například i sociální 

sítě, seznámen kompletně se společností. Na sociálních sítích informuje společnost 

návštěvníky jen stručně, jelikož není jejím úmyslem profily těmito informacemi přehl-

tit. Navíc, sociální sítě slouží více k jiným účelům než k informování. Je tedy dobře, že 
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se v hlavním panelu odkazuje na webové stránky, kde uchazeč nalezne veškeré po-

třebné informace. 

 

Během dalších kroků v procesech získávání a výběru je uchazeč o veškerém průběhu 

informován, před samotným konáním výběrového rozhovoru jsou mu zaslány přesné 

požadavky a mapa, kam má dorazit. Prodlevy informování uchazeče po konání výbě-

rového rozhovoru jsou adekvátní, reakce ze strany HR přichází nejpozději do dvou dnů. 

Pokud se jedná o vhodného uchazeče, informuje jej již na pohovoru.  

 

Co se týče pravdivosti informací, společnost své uchazeče ničím neklame. Jediný pří-

pad, kdy se k uchazeči dostane nesprávná informace, je po přečtení webových stránek, 

kde v sekci výběrového řízení získává informaci o dvoukolovém pohovoru bez jakého-

koli dodatku. Ze získaných informací plyne, že standardně je výběrový rozhovor jedno-

kolový. Taková informace je důležitou záležitostí ke zlepšení. 

 

Výzkumná otázka VO5:  

 

Inzeruje společnost na správných místech, atraktivním způsobem a zmiňuje veškeré 

potřebné informace?  

Jak již bylo zmíněno v první výzkumné otázce, společnost zvolila pro inzerci správné 

portály, které statisticky přináší velké množství adekvátních uchazečů. Co se týče 

atraktivity, kromě níže jmenovaných nedostatků, je inzerát společnosti hodnocen po-

zitivně. 

 

Portál Jobs.cz je v České Republice nejpopulárnější a navštěvuje ho velmi vysoké pro-

cento lidí hledajících práci. Proto se společnosti, i přes vysoké náklady na tuto inzerci, 

vyplatí zde vystavovat své inzeráty i nadále. Inzerce na portálech, které nepřinášejí 

velké množství uchazečů, ale zároveň neznamenají velkou finanční zátěž či jsou do-

konce zdarma, jsou strategickým krokem, jelikož platí, že na čím více místech bude 

společnost viděna, tím více se dostává do povědomí dalšímu okruhu lidí.  

 

Nejeví se efektivně inzerovat na portálech, které statisticky přináší velmi malé množ-

ství uchazečů, či větší množství nekvalifikovaných uchazečů a zároveň je cena inzerce 

velmi vysoká. Bylo tedy správným krokem zrušit takovou inzerci. 

 

Mezinárodní portály, například TEFL, mají již zacílení na vhodné uchazeče a tím šetří 

společnosti čas i náklady. Proto jsou takové portály pro společnost vysoce efektivní. 

Za nedostatek je považováno, že ve všech inzerátech chybí údaje o mzdě, přičemž ani 

v jiných sekcích na webových stránkách tato informace zmíněná není. Některé para-

metry mzdu mění, ale není jich takové množství, aby nebylo možné uvést minimálně 

alespoň rozmezí s poznámkou, které parametry se mzdou pohybují. Tato chyba může 

zapříčinit ztrátu vhodného lektora, pro kterého je informace o mzdě důležitá. Další in-
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formací, která uchazečům v inzerátech chybí je informace o minimální časové kapa-

citě, která je pro zahájení spolupráce nutná. Tento faktor se otevírá ve společnosti až 

při plánování a realizaci výběrového rozhovoru, což je, dle získaných informací, pozdě. 

Firma by zmíněním této informace v inzerci ušetřila jak čas uchazečů, tak čas a náklady 

své. V inzerátech není uvedený odkaz na webové stránky, což lze také hodnotit nega-

tivně, pokud jsou webové stránky největším zdrojem informací pro uchazeče. 

 

Pro maximální užitek v souvislosti s inzerovanými pozicemi, by společnost měla na-

pravit jednotlivé výše uvedené výhrady. 

 

Výzkumná otázka VO6:  

 

Splňuje výběrový rozhovor účely procesu výběru a je správně vedený? 

 

Výběrový rozhovor je standardní metodou využívanou ve výběrovém procesu a záro-

veň neznamená pro společnost extrémně vysoké náklady na jeho realizaci. Většina kri-

térií byla naprosto v pořádku. Interaktivní ukázka napomáhá personalistům k před-

stavě o výuce uchazeče, tedy i k ověření klíčových požadavků, na lektora kladených. 

Uchazeč má dostatečný prostor pro to kdykoli položit dotazy, atmosféra je příjemná, 

uchazeč má komfort a co se týče informovanosti, uchazeč by měl mít po absolvování 

výběrového rozhovoru dostatečný náhled na pozici lektora.  

 

Personalista sice působil i komunikoval profesionálně a řečené záležitosti na sebe na-

vazovaly, nicméně, otázky na papíře připravené neměl a dotazoval se pouze na zá-

kladě své dlouhodobé zkušenosti. Skutečnost, že je personalista řádně připravený a 

využívá strukturovaného rozhovoru, napomáhá, dle získaných poznatků z literatury, k 

efektivitě této výběrové metody. Je žádoucí být na výběrový rozhovor připravený co 

nejlépe, což, v tomto případě, ještě nachází ze strany personalisty prostor pro zlepšení.  

Buňka, ve které probíhá tento výběrový rozhovor, je prosklená a výhled na open-space, 

mnohdy nemusí být uchazečům příjemný. Budí dojem, že uchazeče všichni sledují a 

že si jej mohou prohlédnout. Napravit tuto chybu by nemělo být náročným krokem. 

Také některá neverbální gesta, která dělá personalista v průběhu pohovoru, mohou 

budit v uchazeči špatný dojem a bylo by vhodné se na ně zaměřit, nicméně celkový 

dojem z pohovoru to nepřehluší. Na základě získaných informací z výzkumu je možné 

usoudit, že je metodou efektivně zvolenou.  

 

Při dvoukolovém rozhovoru, který dříve probíhal, byla zajištěna, díky přítomnosti dvou 

různých personalistů, vyšší objektivita na hodnocení uchazeče a zamezovalo se Haló 

efektu. Nabízí se zde otázka, zda nezajistit přítomnost dvou personalistů, nebo ideálně 

HR manažerky, alespoň částečně, na výběrový rozhovor i nyní. 

 

Skypový výběrový rozhovor, který probíhá ve dvou kolech, bych ponechala ve formě, 

ve které byl dosud. 
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8 Návrhy a doporučení 

Tato kapitola je zaměřena na nedostatky vyplývající z výzkumu. Obecně lze hodnotit 

zkoumané procesy ve společnosti James Cook Languages s.r.o. kladně, nicméně, i 

přesto jsou stanovena některá opatření, která povedou ke zlepšení současné situace 

v těchto procesech. 

 

Dokumentace k pracovnímu místu 

 

V první řadě bych společnosti doporučila vytvořit dokument popis a specifikace pra-

covního místa, který bude společnosti napomáhat i v jiných personálních činnostech. 

Po vytvoření takové dokumentace je možné ji využít také při personálním plánování, 

při řízení pracovního výkonu lektora nebo při odměňování a vzdělávání lektorů. Cel-

kově tyto dokumenty odráží všechny informace k pracovnímu místu lektora, které se-

hrává ve společnosti stěžejní roli. Proto je žádoucí mít takovou dokumentaci vytvoře-

nou. 

 

Nejjednodušeji dosáhne společnost vytvoření dokumentů analýzou pracovního místa, 

konkrétně vhodnou kombinací metod. Doporučila bych využít metody analýzy doku-

mentů v kombinaci s rozhovory se zaměstnanci. Ve společnosti existuje mnoho inter-

ních dokumentů, které odkazují na předpoklady a klíčové požadavky na lektora či na 

bonusy, které lektorovi společnost poskytuje. Například kvalifikační předpoklady jsou 

udány ve smlouvách s TEFL, jelikož je s touto organizací propojeno velké množství 

kurzů. K rozhovoru se zaměstnanci bych zvolila takové lektory, kteří ve společnosti pra-

cují již dlouhou dobu, a proto dokáží posoudit pracovní místo realisticky a hloubkově. 

 

Sociální sítě a zvýšení povědomí o společnosti 

 

To, že společnost využívá ke své prezentaci sociální sítě je v dnešní době, dá se říci, 

žádoucí. Facebook, LinkedIn a Youtube jsou sítě populární, které navštěvuje každý den 

velké množství návštěvníků. Video, které prezentuje pozici lektora a je nastaveno jako 

úvodní strana profilu na síti Facebook, bych vyzdvihla a ponechala, jelikož je atraktivní 

a cílí na potenciální lektory. Založením profilů na dalších sociálních sítích však může 

získat společnost další uchazeče. Proto je mým konkrétním návrhem využít ke své pre-

zentaci a například i k budování značky zaměstnavatele populární síť Instagram. Na 

této síti má svůj profil více než 700 milionů uživatelů, s velkou pravděpodobností mezi 

nimi může být i mnoho potenciálních lektorů pro společnost.  

 

Pokud by na Instagramu začala společnost využívat například jednotný hashtag 

#jsmetymjcl a zároveň jej využívali také zaměstnanci u svých fotografií, zobrazilo by 

se uchazeči při hledání pod tímto hashtagem velké množství fotografií. Jakmile ucha-

zeč bude mít možnost nahlédnout na více neformálních fotografií i konkrétních lidí, je 



 58 

šance, že se mu takto nenuceně firemní kultura zalíbí a bude mít pocit, že zná společ-

nost víc. Tím, že i zaměstnanci mohou napomáhat tímto způsobem k vytváření jména 

společnosti a šíření povědomí o společnosti na sociální síti, a tím, že je to v dnešní době 

velice populární, navrhuji zavést tento krok. 

 

Dalším doporučením je, využívat sociálních sítí také více za účelem přilákání potenci-

álních uchazečů, jelikož dosud se společnost soustředí spíše na využívání sociálních 

sítí jako prostředku marketingové komunikace se zákazníky. Vyzdvihla bych video, 

které je vytvořeno za účely získávání uchazečů a navíc podporuje autenticitu tím, že je 

točené přímo v prostorách společnosti a ukazuje skutečné zaměstnance Na všech so-

ciálních sítích by také bylo vhodné sdílet pracovní nabídky, už jen z toho důvodu, že je 

to v dnešní době velmi jednoduché. Mnoho inzertních portálů nabízí možnost sdílení 

volné pozice na sociálních sítích jedním kliknutím 

 

Inzerce 

 

Jak již bylo řečeno, společnost využívá k inzerci vhodných inzertních portálů i kariér-

ních stránek. Z výzkumu však vyplynulo, že v popisu pracovní pozice některé stěžejní 

informace chybí.  

 

Doporučuji do inzerátů dopsat minimální časovou kapacitu, jelikož dojde k ušetření 

nákladů i času ze strany společnosti. Pokud uchazeč automaticky třídí volné pracovní 

pozice dle svých časových možností a nebude schopný naplnit požadovanou kapacitu 

ze strany společnosti James Cook Languages, nepodá ani přihlášku a zbytečně se ne-

zahájí výběrový proces. 

 

Co se týče mzdy či odměny za práci, existuje samozřejmě několik faktorů, které ji ovliv-

ňují. Závisí nejen na počtu odpracovaných hodin, ale také například na zkušenostech 

lektora. Proto není jednoduché specifikovat konkrétní odměnu za práci. Nicméně, pro 

tyto případy je na inzertních portálech možnost udat rozpětí odměny a k tomu vysvět-

lení, od kterých faktorů se odměna odvíjí. Doporučila bych rozpětí mzdy s dodatečným 

vysvětlením do inzerce přidat. 

 

Dalším návrhem je umístit do inzerce odkaz na webové stránky. Uchazeči se tak odkáží 

jednoduše na zdroj největšího objemu informací. Vyzdvihla bych, že odkaz na sociální 

sítě na inzerci je a to v podobě ikonek v horní části inzerátu. Dále, jak již bylo řečeno 

v předchozím návrhu, inzerát by z portálů mohl být sdílen na sociálních sítích. Pokud 

má společnost takovou možnost, byla by škoda ji nevyužít. 

Pokud by společnost také chtěla podporovat svou Corporate Identity, je možné vytvo-

řit na jobs.cz profil v layoutu společnosti. 
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Webové stránky 

 

Webové stránky jsou velice atraktivní, obsahují i některé interaktivní prvky, které budí 

velice dobrý dojem. Jedinou výtku tvoří mylná informace o dvoukolovém výběrovém 

rozhovoru, kterou doporučuji opravit.  

 

Výběrový rozhovor 

 

Výběrový rozhovor je efektivně zvolenou metodou k naplnění cíle procesu výběru. Této 

metodě lze vytknout pouze menší nedostatky, nutné je ale zmínit, že většina zkouma-

ných kritérií v rozhovoru je v souladu s literaturou, tedy efektivně zavedená. 

  

Konkrétními výtkami je připravenost personalisty, který nemá předem připravené 

otázky, a tak může snadno dojít k tomu, že na nějakou důležitou informaci nebo dotaz 

zapomene. Navíc, z literatury vyplývá, že strukturovaným rozhovorem se napomáhá 

efektivitě rozhovoru, a to taktéž prostřednictvím předem připravených otázek. Otázky 

by, kromě předchozí přípravy, měly být také vytvořeny tak, aby zkoumaly klíčové kom-

petence. 

 

Objektivita byla více zajištěna, když byl rozhovor realizován dvěma osobami, nicméně, 

z pohledu času, který sehrává také velkou roli, bych situaci, že je rozhovor veden jen 

jedním personalistou, ponechala. Z mého pohledu bych doporučila, aby se částečně, 

například pouze modelové situace, účastnila také HR manažerka. Touto cestou bych 

zajistila větší objektivitu a zároveň zachovala úsporu času jednoho personalisty navíc. 

Navíc, je možné, že by přítomnost HR manažerky mohla na uchazeči zanechat dobrý 

dojem. 

 

Jelikož byly dalšími výtkami nevhodná gesta personalisty, doporučila bych, aby se za-

měřil na své neverbální vyjadřování a následně se tato nevhodná gesta pokusil zredu-

kovat. Na uchazečích mohou zanechávat neprofesionální dojem. 

 

Poslední záležitostí, negativně hodnocenou, byl prostor, kde se výběrový rozhovor 

koná. Jelikož společnost nemá k dispozici jiné, takto malé, zasedací místnosti a tím pá-

dem nelze prostor změnit, posadila bych uchazeče zády k výhledu na open-space, aby 

jej nerozptylovali zaměstnanci procházející kolem a zároveň neměl pocit, že jej někdo 

sleduje. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zanalyzovat procesy získávání a výběru zaměstnanců ve společ-

nosti James Cook Languages s.r.o., posoudit současnou situaci ve společnosti a pří-

padně vytvořit konkrétní návrhy na vylepšení stávajících procesů. 

 

Výzkumnými metodami stanovenými pro tuto práci byl výzkum zrealizován a byl spl-

něn cíl bakalářské práce. Hlavními metodami pro výzkum byly rozhovory a vlastní po-

zorování. Celé pozorovací archy, které byly podkladem pro pozorování, tvoří přílohy 

této práce. U obou pozorování byla sledována základní tři kritéria, která vymezovala 

průběh obou akcí. Byl to prostor, ve kterém akce probíhá, komunikace v průběhu akcí 

a struktura obou akcí. Polostrukturované rozhovory byly vedeny s HR specialistkou, HR 

manažerkou a s vybranými lektory a sloužily k získání podrobných informací o proce-

sech.  

 

Po výzkumu bylo možné prozkoumat jednotlivé kroky v procesech týkajících se pra-

covního místa a získávání a výběru uchazečů. Výzkumné šetření bylo realizováno v ja-

zykové společnosti James Cook Languages s.r.o. v Praze od února do dubna roku 2018.  

Po analýze procesů byly odhaleny některé nedostatky v procesech obsazování vol-

ného pracovního místa, konkrétně tedy v procesech pracovního místa a v procesech 

získávání a výběru. Tyto nedostatky jsou podrobně rozebrány v kapitole Shrnutí a in-

terpretace dat, která zároveň odpovídá na výzkumné otázky, které byly stanoveny na 

počátku praktické části bakalářské práce. Další kapitola již jmenuje konkrétní návrhy 

na vylepšení, přičemž některé jsou náročnější na nápravu a některé si vyžadují pouze 

malou časovou kapacitu. 

 

Mezi hlavní body ke zlepšení patří obsah inzerátů, které postrádají základní informace 

vymezující pracovní místo lektora. Mzda by zde měla být jmenována v adekvátním roz-

mezí a k tomu by měla být přidána informace, co mzdu ovlivňuje. Minimální časové 

kapacity stačí pouze zmínit, přičemž detailně je možné je probrat na výběrovém roz-

hovoru. Dále je nevyhnutelné, aby společnost vytvořila dokumentaci k pracovnímu 

místu, která následně napomáhá i v jiných procesech personálního řízení. Tato náprava 

sice vyžaduje více času, nicméně, efektivní kombinací metod k analýze pracovního 

místa lektora, které jsou konkrétně navrženy v kapitole návrhů k vylepšení, bude cíl za-

jištěn a dokument vytvořen. Také by se měl personalista u výběrového rozhovoru, dle 

jmenovaných návrhů, více soustředit na předchozí přípravu otázek. 

 

Přínos této bakalářské práce je v podobě návrhů na opravu některých prvků v proce-

sech získávání a výběru, které úzce souvisí s pozicí lektora ve společnosti. Po těchto 

nápravách budou procesy získávání a výběru lektorů ve společnosti James Cook Lan-

guages s.r.o. více efektivní. 
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Příloha 1 Rozhovor s HR specialistkou 

Co nabízíte svým lektorům? 

Disponuje společnost zpracovanými dokumenty Popis a specifikace pracovního 

místa? Pokud ano, jaké informace jsou zde obsažené a pokud ne, proč je tomu tak? 

Jak probíhá získávání lektorů ve společnosti? 

Doplněná: Využíváte síť LinkedIn pro oslovování vytipovaných uchazečů, resp. lektorů? 

Doplněná: Vyjímaje sdílení obsahu, nabízí sociální sítě i další možnosti. Víte o nějakých 

jiných funkcích, které by společnost mohla využít? Jakým způsobem se stavíte napří-

klad k inzerci či k navazování spojení na sociálních sítích? 

Doplněná: Jakým způsobem na tyto absolventy cílíte? 

Jak obecně hodnotíte inzerci na kariérních stránkách? Využívá i společnost možností 

kariérních stránek? 

Jakým způsobem probíhá výběrový rozhovor? 

Co to je akce Coffee and Cake a jak probíhá? Kde vnímáte přínos akce Coffee and Cake? 

Jak probíhá předvýběr lektorů ve společnosti? 

Doplněná: Jakým způsobem jsou zkoumána další kritéria, osobnostní požadavky a ča-

sové kapacity?  Doplněná: Probíhá jejich ověření ve fázi předvýběru? 

Co nastává po rozhodnutí společnosti o zařazení uchazeče do výběrového procesu?  

Jak probíhá u personalisty příprava na výběrový rozhovor s potenciálním lektorem? 

Doplněná: Jakým vývojem si výběrový rozhovor prošel? Jaké byly důvody případných 

změn? 

Co volí společnost za postup po výběrovém rozhovoru? Jak se uchazeč dozví o výsled-

cích a o dalším postupu ve výběrovém řízení? Co následuje, pokud se obě strany do-

hodnou na spolupráci?  
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Příloha 2 Rozhovor s HR manažerkou 

Co je vizí a misí společnosti James Cook Languages? 

Snažíte se o budování dobré značky zaměstnavatele? Co by měla značka odrážet? 

Jakou roli hraje lektor ve společnosti? Jak často obsazujete volné pracovní místo lek-

tora? 

Jaké požadavky má splňovat lektor? Jaké kvalifikační požadavky a jaké klíčové kompe-

tence se od něj očekávají? 

Jaká je hlavní náplň práce lektorů a jaké mají vztahy nadřízenosti a podřízenosti 

k ostatním zaměstnancům? 

Jakých možností inzerce využíváte a z jakého důvodu? Pokud inzerujete na interneto-

vých  inzertních portálech, na jakých konkrétně a z jakého důvodu? 

Byly některé portály na inzerci využívány v minulosti? Pokud ano, proč byly pro součas-

nost zrušeny? 

Jak velkou „zátěž“ představuje akce Coffee ad Cake pro společnost? Je finančně ná-

ročná či vyžaduje hodně času na přípravu? Jaká je efektivita této akce v porovnání s vy-

naloženým úsilím? 

Jaké metody pro výběr lektorů realizujete? Byly v minulosti využívány některé další 

metody? Pokud ano, z jakých důvodů byly zrušeny? 

Víte, na základě získaných zpětných vazeb od uchazečů, jaký je nejčastější důvod, proč 

uchazeči nenastoupí, případně, proč nastoupí do konkurenční společnosti? 
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Příloha 3 Rozhovor s lektory 

Kde jste se o společnosti James Cook Languages dozvěděl/a ? 

Jaký na vás zanechala společnost první dojem? 

Jak na vás působily webové stránky společnosti? Vytkl/a byste případně něco konkrét-

ního, co vám nevyhovovalo? 

Vyhledával/a jste si o společnosti nějaké další informace? Pokud ano, kde? Hledal/a 

jste je někde, kde jste je následně nenacházel/a? 

Kde nacházíte nejvíce nabídek práce svého oboru a jak na vás tyto nabídky působí 

v porovnání s nabídkami společnosti James Cook Languages?  

Pokud jste nalezl/a volnou pozici přes inzerát, na jakém konkrétním portále? Jak na vás 

působil inzerát? Co byste vyzdvihl/a, co se vám naopak nelíbilo? 

Pokud jste se zúčastnil/a akce Coffee and Cake, jak se vám líbila? Pomohla vám právě 

tato akce v rozhodování? Byla dle vás v pořádku organizace této akce? 

Jak hodnotíte výběrový rozhovor? 

• Dozvěděl/a jste se veškeré důležité informace na výběrovém rozhovoru? 

• Cítil/a jste se komfortně?  

• Jaká panovala atmosféra?  

• Byl zachován profesionální přístup?  

• Překvapila vás nějaká řečená informace, například, že neodpovídala tomu, co 

jste se dočetl/a? 

• Bylo vám dobře vysvětleno, co se po Vás požaduje během interaktivního cvi-

čení? Hodnotíte takové cvičení jako přínosné? 

• Máte pocit, že jste během absolvování výběrového rozhovoru měl/a dosta-

tečný prostor pro dotazy? 
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Příloha 4 Pozorovací schéma 

Předmět pozorování: Výběrový rozhovor 

Datum a čas pozorování: 5.3.2018 v 10:00 hod. 

Místo pozorování: sídlo společnosti James Cook Languages : Florentinum 

Účastníci pozorování: Karolína Králová, Anna Wilińská, uchazeč o pozici lektora 

Pomůcky: notebook, tužka, papír, diktafon 

Očekávaná časová kapacita: 90 minut 

Souhlas všech účastníků: ano 

 

  

Prostor

Komfort

Občerstvení

Ovzduší a 

osvětlení

Hluk

Prvotní dojem

Vzhled

místnosti

Uspořádání a 

vybavení 

místnosti

Místo pro 

uchazeče

Komunikace

Úvodní 

představení

Sdělení 

harmonogramu

Verbální a 

neverbální 

komunikace

Průběh 

rozhovoru

Verbální a 

neverbální 

komunikace

Obsahová část

Sdělení 
informací ze 

strany HR

Zjištění 

informací o 

uchazeči

Modelová 

situace

Ukončení

Sdělení dalšího 

postupu

Prostor pro 

dotazy

Struktura

Návaznost
Návaznost 

jednotlivých částí

Časová 

kapacita
Time 

management

Připravenost Pokládané otázky
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Příloha 5 Pozorovací schéma 

Předmět pozorování: Akce Coffee and Cake 

Datum a čas pozorování: 12.3.2018 ve 13:00 hod. 

Místo pozorování: Sídlo společnosti James Cook Languages, Florentinum 

Účastníci pozorování: Karolína Králová, Olga Al Robai, Senior lektor, Key lektor 

Pomůcky: notebook, tužka, papír, diktafon 

Očekávaná časová kapacita: 120 minut 

Souhlas všech účastníků: ano 

  

Prostor

Komfort

Občerstvení

Ovzduší a osvětlení

Hluk

Prvotní navození 

atmosféry

Vzhled místnosti

Uspořádání a 

vybavení místnosti

Místo pro účastníky

Komunikace

Úvodní 

představení

Sdělení 

harmonogramu

Verbální a neverbální 

komunikace

Styl komunikace 

během akce

Verbální a neverbální 

komunikace

Obsahová část

Ukončení

Verb. a neverbální 

komunikace

Prostor pro dotazy

Struktura

Návaznost Návaznost jednotlivých 

částí

Časová kapacita Time management

Připravenost
Připravenost 

vedoucích osob
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Karolína Králová 

V Praze dne: 04. 05. 2018 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


