
Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání a výběru zaměstnanců. 

Přínosem práce je předložení návrhů a doporučení pro získávání a výběr 

zaměstnanců. Cílem práce je porovnání koncepcí interního a externího zabezpečení 

potřebných zaměstnanců. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a 

metody procesu získávání a výběru zaměstnanců. Praktická část charakterizuje 

vybranou organizaci, popisuje proces získávání a výběru v dané organizaci a 

zároveň vyhodnocuje výsledky dotazníku. V závěru jsou obsaženy doporučení na 

zlepšení získávání a výběru zaměstnanců.

Abstract
The bachelor’s thesis deals with issues of recruitment and selection of employees. 

The primary benefit of this thesis is the submission of proposals and 

recommendations for the recruitment and selection of employees. The aim compares 

the internal and external concept of getting enough employees. The theoretical 

element defines the basic concepts and methods of the process of the recruitment 

and selection of employees. The practical part characterizes the chosen IT 

organization, describes the process of acquisition and selection in the organization, 

and evaluates the results of the questionnaire. In conclusion, the thesis will provide 

instructions on how to improve the recruitment and selection of employees.

Analýza dotazníku
Výzkumné otázky:

• Lidé dávají přednost tomu, když je osloví potenciální zaměstnavatel než personální 

agentura.

• Více než polovina respondentů má špatnou zkušenost s personální agenturou.

• Většina lidí, kteří mají zkušenosti s personální agenturou, má profil na 

www.linkedin.com.
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Závěr
Hlavním cílem bakalářské práce bylo porovnání koncepcí interního a externího 

zabezpečení potřebných zaměstnanců s využitím dotazníkového šetření, které 

zjišťovalo, co preferují samotní zaměstnanci. Dílčím cílem bylo potvrzení či 

vyvrácení výzkumných předpokladů, které byly předem stanoveny.

Pro analýzu současného stavu ve vybrané společnosti a jejich interního a 

externího zabezpečování potřebných zaměstnanců bylo použito studium interních 

dokumentů a dále pozorování samotného chodu firmy. Dále bylo jako šetření 

mimo firmu použito dotazníkového šetření. Toho se účastnilo celkem 102 osob, 

vzor dotazníku je součástí příloh bakalářské práce. Byly stanoveny tři 

předpoklady, z čehož se dva potvrdily a jeden nikoliv. Na základě dat získaných z 

kvantitativního výzkumu pak byly vytvořeny výhody a nevýhody externího 

získávání a výběru zaměstnanců. Na základě pozorování v dané firmě pak byly 

určeny výhody a nevýhody interního získávání a výběru zaměstnanců.

Po vyhodnocení dotazníku autorka sestavila seznam doporučení pro danou 

společnost. Jako hlavní doporučení bylo navrženo rozvíjení stávajícího 

recruitment oddělení, dále zmenšení potřeby využívání personálních agentur a 

vypracování podrobných kariérních plánů pro jednotlivé zaměstnance. V 

neposlední řadě také stále pracovat na udržování aktuálních webových stránek s 

velice dobře propracovanou kariérní sekcí, které jsou významnou vizitkou firmy.
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Byl byste raději, kdyby by vás oslovila přímo firma, 
která by vás chtěla zaměstnat než personální 

agentura?
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Myslíte si, že je přímý kontakt se zaměstnavatelem 
lepší než skrze agenturu?
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