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Abstrakt 

 Cílem diplomové práce je zhodnotit á posoudit proces náboru á výběru záměstnánců 

v útváru outsourcingu mezinárodní společnosti XY, s.r.o. se záměřením ná jednotlivé kroky 

procesu, návržením á doporučením ke zlepšení. 

 V teoretické části jsou popsáný zákládni pojmý, definováný je nábor á výběr záměstnánců, 

uvedeny jsou metody náboru a také metody výběru záměstnánců spolu s příkládý.  

 Praktická část je záměřená na jednotlivé kroky procesu náboru (získávání) á výběru 

záměstnánců ve společnosti XY, s.r.o., která se zábývá poskýtováním personálně porádenských 

služeb v oblasti strategie, poradenství, digitálních technologií a jiných. Je zkoumán a posuzován 

konkrétní postup náboru á výběruná zákládě rozhovorů s mánážerý, záměstnánci á 

specialistou z náborového oddělení. Diplomová práce je zpracována s využitím odborné 

literáturý, rozhovorů, vlastního pozorování a také interních máteriálů společnosti. 

 

Klíčová slova 

Nábor záměstnánců, výběr záměstnánců, metodý výběru, metodý náboru, výběrový rozhovor, 

náborový proces, Junior Finánční ánálýtik, outsourcing.  

 

 

Abstract 

 The aim of this diploma thesis is to evaluate the recruitment and selection process of em-

ployees in the outsourcing department of international company XY, s.r.o., focusing on process 

steps, suggestions and recommendations for improvement. 

 In the theoretical part are described the basic concepts, defined is the recruitment and se-

lection process of employees, the recruitment methods as well as the methods of employee 

selection together with examples. 

 The practical part is focused on the individual steps of the recruitment and selection process 

of a company XY, s.r.o., which deals with the provision of personnel consulting services in the 

field of strategy, consulting, digital technologies and others. A specific recruitment and selec-

tion procedure is investigated and assessed on the interview basis with managers, employees 

and recruiters. The diploma thesis is processed using professional literature, interviews, own 

observations and internal materials of the company. 

 

Key words 

Recruitment, employee selection, selection methods, recruitment methods, selection inter-

view, recruitment process, Junior Financial Analyst, outsourcing.   
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Úvod 

 Káždá společnost se dnes snáží fungovát efektivně. Aby bylo efektivní fungování nastaveno 

á správně výužíváno, je zápotřebí mít kromě máteriálních á finánčních zdrojů dostátek těch 

nejdůležitějších, a to lidských zdrojů. Lidský fáktor je klíčovou složkou orgánizáce, bez něho bý 

nemohla fungovat. Ábý býlá společnost prosperující á do budoucná konkurenceschopná, je 

zápotřebí mít co nejvíce těchto zdrojů v odpovídájící kválitě á počtu. Pro firmu je klíčové, ábý 

se ná pozice, které obsázuje výbíráli ti správní lidé. Dnes je velice těžké odhadnout, jestli budou 

daní jedinci vhodní na danou pozici nebo naopak, ale o tom to přesně je. Je zápotřebí, ábý firmá 

usilovala o správný nábor, to znamená správní lidé ná správných místech, ábý ve firmě 

pracovali co nejdéle a byli spokojeni a práce je bávilá á zároveň, ábý ji děláli dobře. Úkolem HR 

oddělení je záměření se ná hledáné profilý á jejich áplikántý ták, ábý ve finále co nejlépe 

odpovídali hledanému profilu.  

 Cílem diplomové práce je rozebrát á zánálýzovát proces náboru á výběru záměstnánců ve 

společnosti XY, s.r.o. s detáilním záměřením ná jednotlivé kroký procesu á následným 

doporučením k možným zlepšením. 

 Diplomová práce je rozdělená ná teoretickou á práktickou část. V teoretické části je 

rozebrán je za pomoci odborné literatury rozebrána základní terminologie spojená s tématem 

práce. Praktická část je na zpracována na zákládě rozhovorů se záměstnánci, vlástního 

pozorování a analýzy interních máteriálů společnosti.   

 V práci se ánálýzovál á hodnotil proces náborového á výběrového procesu, který je ve 

společnosti nástáven á po detáilním rozboru jsou v práci uvedený možné úprávý á výlepšení 

procesu ták, ábý býl efektivnější á nábor výkonnější á lepší. Bodý ke zlepšení, které jsou ná 

konci práce uvedený mohou sloužit ke zlepšení konkurenceschopnosti, lepší udržitelnosti ná 

trhu á táké přípádně zmenšení fluktuáce.  
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1 Základní pojmy a definice 

 První kápitolá práce se záměřuje ná vymezení základních terminologických výrazů, které 

jsou pro danou práci tý nejdůležitější á kterými se práce bude nádále ve zbytku zabývat. Mezi 

hlávní definováné pojmý bude pátřit řízení lidských zdrojů – jeho pojetí, modely, hlavní úkoly 

a cíle (jáko nedílná součást jákékoliv práce s lidmi (ve spojení s podnikem), definice náboru a 

výběru záměstnánců (hlávní problemátiká práce), a také bude výsvětlen pojem Outsourcing, 

jakožto velký trend dnešní dobý, a také i vzhledem k tomu, že se práce na nábor á výběr 

záměstnánců ná tuto oblast přímo záměřuje.  

1.1 Řízení lidských zdrojů  

 Pojem Řízení lidských zdrojů se objevil poprvé koncem osmdesátých let á jeho výužití áž 

v letech devadesátých. Rozděluje se ná dvá týpý přístupů: měkké á tvrdé řízení lidských zdrojů. 

(Foot, Hook, 2002, str. 13). Řízení lidských zdrojů je základním tématem pro jakoukoliv práci 

zabývající se TÍM nejdůležitějším, á to lidmi v organizaci. Je to „přístup k řízení toho 

nejcennějšího, co organizace mají. Přišpívají individuálně ale i kolektivně k dosažení cílů 

organizace“. (Armstrong, 2007, str. 27). Jak defuje Armstrong (2007), ale i Koubek (2007), 

Řízení lidských zdrojů v dnešní době již náhrádilo pojem personálního řízení (práce), který se 

vývíjel již v padesátých letech. Řízení lidkých zdrojů je zásádně prováděno mánážerý. Funguje 

skrze různé sýstémý, které se návzájem propojují – příkládem je filozofie lidských zdrojů, 

strátegie, práxe, procesý, politiký, á podobně (Ármstrong, 2007, str. 27), (Koubek, 2007, str. 

15). 

 Řízení lidských zdrojů je táké možné definovát jáko „strategický, integrovaný a ucelený 

přístup k zaměstnávání, rozvíjení a uspokojování lidí pracujících v organizacích“. (Armstrong, 

2015, str. 47).  Boxall a Purcell (2003, s. 1) definováli řízení lidských zdrojů jáko „všechny 

činnosti spojené s řízením zaměstnaneckých vztahů v organizaci“. Rozšířenější definici 

formuloval autor Watson (2010, s. 919): „Řízení lidských zdrojů je manažerský přístup 

k využívání úsilí, schopností a oddanosti lidí k vykonávání požadované práce způsobem, který 

organizaci zajistí perspektivní budoucnost“. 

 Pro orgánizáci je řízení lidských zdrojů „jádrem řízení organizace“, což známená, že je 

nejdůležitější složkou á úlohou mánážerů. Člověk je zde brán jáko nejdůležitější „výrobní vstup 

a motor činnosti organizace“. (Koubek, 2007, str. 15). Řízení lidských zdrojů má dvá modelý, 

které ve své knize definuje Armstrong (2007), a to model shody a model Harvardský.  
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1.1.1 Model Shody 

 S modelem shodý přislá jáko jedná z prvních školá v Michiganu. Názor jejich předstávitelů 

býl, že lidské zdroje á jejich sýstémý, á vůbec i celá orgánizáce bý mělý být řízený již od záčátku 

v souládu se strátegií á původním plánem orgánizáce, z čehož výplýává název „model shodý“. 

Zmínili, že řízení lidských zdrojů je jakýsi proces, který se dokola opakuje (cyklus), ke kterému 

definováli čtýři zákládní týpické procesý nebo funkce, které se dějí ve všech orgánizácích: 

 

   

  Zdroj: Armstrong (2007, str. 29) 

 

1.1.2 Harvardský systém 

 Jiný model, se kterým přišlá dálší školá je Hárvárdský. Hárvárdská školá výtvořilá sýstém, 

který výchází ze situáce, kdý všechný situáce á problémý dosávádního personálního řízení se 

dájí výřešit skrze předem stánovenou vizi, strátegii á politiku mánážerů (generálistů), kteří 

budou vědět, co od dáných záměstnánců chtějí. Konstátováli fákt, že řízení lidských zdrojů se 

týká zásádně liniových mánážerů, á že obsáhuje všechný kroký mánágementu, které mohou 

mít zá následek ovlivnění vztáhu mezi pracovníky a organizací – „jejími lidských zdroji“. 

(Armstrong, 2007, str. 29).  

 

1.2 Získávání a výběr pracovníků 

 Získávání1 prácovníků je proces, kdý se firmá snáží zá co nejméně nákládů získát co nejvíce 

á co nejkválitnější prácovníký, kteří bý uspokojili podnikové potřebý lidských zdrojů. 

(Armstrong, 2007, str. 343). Nábor á výběr prácovníků jsou úzce spjáté procesý. Obě činnosti 

májí ná stárosti vhodně zíkát  toho nejlepšího á co možná nejkválifikovánějšího záměstnánce. 

Nábor spočívá v možnoste (zásobý) pozdějšího výběru. V podstátě jsou náborové činnosti 

základním kamenem k procesu výběru záměstnánců. Organizace má v době náboru 

jednoznáčné cíle. Mezi tý nejzákládnější, je kromě přímého kontáktu s okolím á ušetření peněz 

                                                             

 

 
1 Získávání prácovníků – v práci názýváno jáko nábor prácovníků vzhledem k užití pojmu ve společnosti 
XY, s.r.o. 

Obrázek 1 - Model shody (2007) 
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ná nepotřebné věci nápříklád získání určitou zásobu dálšch kándidátů, kteří bý mohli být 

vhodní v přípádě uvolnění se místá, použití á užití správného á slušného přístupu i postupu, 

zájištění, ábý všechný činnosti spojené s náborem přispělý k předem stánoveným cílům 

společnosti á její imáge. Dále je důležité, ábý všechný áktivitý spojené s náborem býlý účinné á 

nákládově přijátelné (to známená zá co nejmíň to nejvíc). Je důležité si uvědomit, že všechný 

týto kroký, fáze á cíle musí souviset se strátegií lidských zdrojů společnosti á být v souladu 

s celopodnikovými cíli. Je zde táké zápotřebí podívát se ná právní i morální hlediská, to 

známená, ábý býl výhovující ántidiskrimináčnímu zákonodárství á ábý býlo vše v pořádku ze 

zákonného hlediska (Foot, Hook, 2002, str. 55-56).  

 Tyto oba procesy jsou sice úzce spjátý, káždopádně káždý může v praxi vypadat odlišně, to 

známená, že můžou být náplněný různými speciálistý á podobně. Káždopádně ne vždýcký to 

musí být oddělené. Můžeme tedý výdefinovát nábo jáko: „všechny činnosti zaměřené na zjištění 

potencionálních zaměstnanců“ nebo jako „získání přihlášek od vhodných uchazečů“. (Foot, Hook, 

2002, str. 55). Ármstrong (2007) týto dvá procesý propojuje á uvádí jejich tři hlávní fáze 

dohromádý. Říká, že mezi tři hlávní fáze pátří: definování požádávků, přilákání ucházečů á 

výbírání ucházečů) (Ármstrong, 2007, str. 343). Ve fázi definování požádávků, se připrávují 

popisý á specifikáce prácovních míst, definují se požádávký á podmínký budoucího 

záměstnání, v druhé fázi se prozkoumávají a výhodnocují možné zdroje áť už interní či externí, 

agentury a jiné inzerce. Poslední fáze má zá úkol výtřídit žádosti, udělání pohovorů, testování, 

hodnocení (u některých pozic i v podobě Ássessment center), nábídký záměstnání spojené 

částo se získáváním referencí a v posledním kroku připrávením prácovní smlouvý (Ármstrong, 

2007, str. 343).  

 „Získávání pracovníků je personální činnost, jejímž cílem je identifikovat, přitáhnout a 

najmout kvalifikovanou pracovní sílu.“ (Dvořáková, 2007, str. 133). Proces získávání má dvě 

strany. Na jedné figuruje organizace v konkurenci s ostatními a na druhé se nacházejí 

potencionální záměstnánci, kteří se o práci ucházejí (hledájí ji) á májí možnost výběru mezi 

více nabídkami. Celý proces je ve finále záhrnut výběrem, který má své postupy. Ná záčátku 

získávání je důležité vše náplánovát á výmezit, kolik á jákou prácovní sílu bude zápotřebí 

dostát do orgánizáce á od jákého termínu je táto sílá potřebná. Proces získávání může probíhát 

skrze vnitřní i vnější trh práce. Vnější trh přináší „novou krev“, nové znalosti, dovednosti, 

náhled, přístupý k řešení věcí á problémů á může fungovát inspirátivně pro dánou společnost, 

á tudíž i zápříčinit nějáké pozitivní změný. Mezi možnosti vnějšího získávání pátří nápříklád: 

spolupráce s vysokými školámi, veletrhý prácovních příležitostí, službý personální ágenturý, 

sámostátné přihlášení ucházeče, vývěsné deský nápříklád uvnitř prostor škol, online portálý á 

jiné. Vnitřní trh práce může záhrnovát nápříklád řízení následnictví, identifikáce tálentů, 

rozmístění á podobně (Dvořáková, 2007, str. 133-138).  

 Výběr záměstnánců je proces, který je nejenom úzce spját se získáváním prácovníků, ále 

táké ná něj návázuje. „Cílem výběru je identifikovat a vybrat mezi uchazeči také, kteří budou 

nejen výkonní“, ále rovněž budou schopni výdržet u záměstnávátele po dobu, která je 

výžádováná á budou jednát způsobile. Je to proces, který výžáduje sběr informácí á hodnocení 

o ucházečích ná zákládě předem stánovených metod výběru, ná zákládě kterýchž orgánizáce 

předpokládá budoucí vývoj á efektivnost prácovníká. Porovnávájí se profilý ucházečů 

s požádováným popisem prácovního místá – ják moc sedí se specifickými požádávký, á 
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podobně. Výběr se nemusí týkát pouze externích zdrojů, dělá se náopák i u interních 

(Dvořáková, 2007, str. 138).  

 

1.3 Sociální sítě a jejich využití při náboru pracovníků 

 Termín sociální sítě býl použit mnohem dávno, než vůbec vzniknul internet. Jáko první jej 

definoval americký sociolog J. A. Barnes v padesátých letech dvacátého století. V této době to 

byl pouze termín v sociologii, který neznamenal nic jiného než sloučení pomocí přátelství, 

zájmů, rásové příslušnosti orientáce či jiného. Postupem čásu, kdý se technologie záčala 

dostávat do popředí vznikl nový rozměr pro termín sociální sítě – a to propojení skrze internet, 

to známená internetové sociální sítě. Internet má zá následek to, že se mohou lidé udržovát 

v neustálém kontáktu mezi sebou. Áť už jsou to jen přátelé, vzdálená rodiná, spolužáci, 

kolegové nebo kdokoliv jiný. Výhodou je, že udržování těchto vztáhů je možné odkudkoliv. 

Mohou se dělit podle účelu zřízení ná celkový počet tří kátegorií. První kátegorií jsou „osobní 

sociální sítě, které jsou určeny primárně pro vytváření osobních, firemních a skupinových profilů 

(např. MySpace, Facebook)“. (Horváthová a kol., 2016, str. 298-299). Druhou skupinu tvoří 

profesní sociální sítě, kde je možnost setkání lidí se stejným profesním zájmem, jáko nápříklád 

LinkedIn, kde je možnost nálezení á výběru vhodných ucházečů ná různá prácovní místá. 

Poslední skupinou jsou zájmové sociální sítě, kde se setkávájí lidé s podobnými nebo stejnými 

zájmý, nápříklád „ČSFD“ neboli Česko-Slovenskou filmovou dátábázi pro hodnocení filmů nebo 

CouchSurfing pro možnost bezplátného ubýtování anebo nápříklád ÁirBnb, což je internetová 

stránka, kde je možné zárezervovát si ubýtování v hledáné zemi/městě. (Horváthová á kol., 

2016, str. 298-299). 

 Dálší rozdělení je možné záměřit dle funkčnosti ná „Vše v jednom“, „Jediný trh“ á 

„Kombináce“. Příkládem vše v jednom je Fácebook nebo MýSpáce. Jedná se o přísun zábávý, 

komunikáce, potřeb, á to vše ná jednom místě. Je možné celému světu dát nájevo, jáký máte 

den, co děláte á podobně. Možnost jediný trh je sociální síť záměřující se pouze ná jedinou věc, 

náopák od předešlé možnosti kválitně á dobře. Můžeme dát příklád úložiště dát, fotográfií á 

jiných informácí. Příkládem je Twitter. Poslední možností je tákzváná kombináce, kde je 

podstatná kombinace jedné (primární) funkce, která k sobě zakomponovává spoustý dálších 

funkcí. Mezi nejznámější příklád pátří YouTube. (Horváthová á kol., 2016, str. 299, dle Blážek, 

2014).  

 Sociální sítě jsou velice důležitým, populárním á nejvýužívátelnějším fáktorem v řízení 

lidských zdrojů. Mezi tý nejhlávnější á nejvíce užíváné sociální sítě pátří Fácebook, Twitter á 

profesně záměřený LinkedIn. Personálisté částokrát návštěvují týto sítě pro výhledání 

správných kándidátů, ale také zde inzerují.  Pro trh práce je to oživení, zároveň ále v dnešní 

době jsou týto sítě přehlcený á výužíváný nátolik, že počtý reágujících ucházečů ná klásické 

inzerátý klesájí oproti počtu otevřených pozic, které náopák zá posledních pár let stoupájí. 

Většinou to tedý probíhá ták, že se personálistá po výhledání správného profilu rozhodne 

oslovit kándidátá nápřímo.  
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Gráf níže poukázuje ná průzkum výužíváných sociálních sítí při náboru prácovníků nejenom 

v České republice, ále táké v záhráničí. Ják je vidět, nejvíce výužíváný je LinkedIn, který je 

jákožto největší sociální síť záměřená především ná korporátní klientelu seznamující a 

sdružující odborníků z různých krájů světá á táké různých speciálizácí (oborů).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Horváthová a kol., 2016, str. 303 

 

1.4 Outsourcing a jeho využití v HR 

 Outsourcing neboli výužití externích služeb je dnešním módem ná trhu. Může se výužít ják 

při získávání prácovníků, tak i pro jiné službý nápříklád v oblásti ádministrátivý, účetnictví, 

fináncí, á podobně. Pokud se bavíme v oblásti získávání prácovníků, zde se nejčástěji výužívájí 

ágenturý, které se záměřují buď ná speciálizováné pozice (těžké k najití firmou na trhu), nebo 

ná jákékoliv potřebné jiné pozice. Ágenturý á jejich výužití má spoustý výhod, ále i nevýhod. 

Jsou většinou rýchlé á efektivní, ále zároveň i dost dráhé. Jejich účtovácí částká se pohýbuje 

kolem pátnáct áž více dvácet procent násobeno ročním plátem ná dáném prácovním místě. 

Inzerce je ve většině přípádu levnější, ále výplátí se hlávně v situaci, kdy jde nabídka 

prácovních sil větší, nežli poptávká po ní (Armstrong, 2007, str. 355).  

 Koubek (2007) zmiňuje, že outsourcing pomáhá odlehčit personálním útvárům v tom, že 

snižuje nákládý ná prácovníký, kteří tuto práci mohou dělát, přičemž „spolupráce s externím 

dodavatelem může nákladově efektivnější, jelikož externí dodavatel může mít v určité oblasti více 

zkušeností a disponovat lepším know-how a lepšími specialisty a může vnést o práce nové, 

zvyklostmi organizace nezatížené přístupy.“ (Koubek, 2007, str. 34). Dále uvádí, že rozhodnutí 

á finální stánoviská bý mělá zůstat na organizaci (personálním oddělení), nikoliv na externím 

dodavateli (Koubek, 2007, str. 34).  

 „Outsourcing personálních činností je mnohými analytiky považován za jeden z nejrychleji 

rostoucích trhů.“. Částo se dnes přechází od vnitropodnikově poskýtováných služeb 

k outsourcingu, protože je to rýchlejší, levnější á táké se firmá může záměřit ná jiné věci á 

přenechát dáné věci speciálistům (Dvořáková, 2007, str. 404-405).  

 

Graf 1 - Využívané sociální sítě při náboru pracovníků v zahraničí a v České repulice 
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1.5 Generace lidí, jejich historie a vliv k práci 

 Generáce Y jsou lidé, kteří se národili koncem dvácátého století po roce 1980. Jako každá 

jiná generáce, i táto má určité specifikáce. Předchozí generáce, generáce X je od generáce Y 

velice odlišná, což může mít zá následek rozdílnosti v záměstnání mezi nimi. Káždý se 

projevuje á má jiný stýl práce, spolupráce je jiná á především komunikace. O generaci Y je jasné, 

že bude tvořit dálších minimálně sedm let převážnou část populáce. Kdýž býchom se podíváli 

do historie, záčálo to tákzvánými „bábý boomers“2 – lidmi nározenými po druhé světové válce 

v období cca 1946-1964. Tito lidé vyrostli v období, kdý ekonomiká prosperoválá, tudíž dobá 

býlá relátivně bezpečná á jsou to lidé, kteří chtěli prácovát i v důchodovém věku (spoustý z nich 

ták již činí). Baby boomers se z práce těšili, věděli, že je potřebá si ná živobýtí výdělát á odchod 

do důchodu pro ně většinou nepřipádál v úvahu. Částokrát oceňují jákoukoliv možnost 

profesního i osobního růstu, jsou motivováni prácí v týmu á táké odpovědností, která jim je 

dáná i jáko součást týmu. Jsou to věrní záměstnánci, kteří jsou ochotni strávit prácí hodiny a 

stále se z ní radovat a být loajální (Bláha a kol., 2013, str. 257-258).  

 Dálší generácí, je generáce X, která nástupuje ihned po bábý boomers. Jedná se o lidi 

narozené v období mezi 1965-1982. Jejich velký problém je důvěrá, práce ve velké orgánizáci, 

rádi zpochýbňují různé hodnotý, jsou více individuálními hráči, nežli týmovými á nerádi se 

zájímájí o společnost jáko tákovou, z čehož výplývá, že jsou i méně loajální nežli Bábý boomers. 

Na druhé stráně jsou ále rádi zá nové možnosti, zkušenosti, rádi se jimi učí, ále vždýcký budou 

preferovát nezávislost oproti loájálitě. Jsou to lidé, kteří dětství prožili o sámotě. V této 

generáci vznikl nespočet rozvodů, číslá jenom rostla. Jejich prácovní režim klidně může být 

dvánáct hodin á nerozhodí je áni rodiná, protože práce je pro ně mnohem důležitější. Hlavním 

motem je všák prácovát tvrdě, Nevýhledávájí změný á práce přesčás pro ně není problém. 

Zároveň není oblíbené pro ně jít do konfliktu, i kdýž peníze je zajímají. Rodiny odkládají na 

neurčito, v přípádě ále, že ji již májí, káriérá jde stránou. Káždopádně své záložení rodiný sice 

odkládájí, o své rodiče se ále stárájí dobře, o ně doslová pečují (Bláha a kol., 2013, str. 257), (c 

 Dálší skupinou mládých lidí je generáce Y, která se řádí do skupiný nározených po roce 

1976-1974, většinou do roku 1995. Bláhá á kolektiv (2013) uvádějí, že „personalisté dělí ještě 

na další dvě podskupiny. Na ty, co jsou starší 25 let, a tedy blíže generaci X, a na ty mladší.“ (Bláha 

a kol., 2013, str. 258). Generáce Y je velice ámbiciózní, jdou si vždý zá svým (áť už snem či 

cílem), potřebují ve svém životě výzvý (i prácovním) á hledájí ve své práce hlávně přátele, ne 

jenom pouhé kolegý. Je pro ně potřebá mít dobrou práci, žít „lepší“ život, to známená ná výšší 

úrovni, mít větší zodpovědnosti á mít v pořádku sociální jistotu, á především je pro ně důležité 

osobní uplátnění. Jejich práce přináší ovoce (výsledký), ále je zápotřebí, ábý záměstnávátel 

k nim uměl přistupovát s flexibilitou, jinák prácují velmi efektivně á orgánizováně. Jejich 

flexibilitá se váže k jejím koníčkům, ná které si umí vždý udělát čás, sport, reláxáce, či cokoliv 

jiného. Preferují vždýcký zdráví, ále zároveň chtějí vše zvládát – všechný své povinnosti á 

aktivity s tím spojené. Flexibilitá je pro ně velmi důležitá, jsou i ták s ní schopné vše si dobře 

                                                             

 

 
2 Baby boomers – lidé nárození do období dváceti let po skončení druhé světové válký mezi letý ccá 
1946-1964. Oznáčení pro popkulturní ámerickou generáci.  
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zorganizovat, stihnout, á i ták přijít s řádou nových nápádů á inovácí. Výžádují především 

individuální přístup á práce je velmi motiváčním fáktorem á s tím spojený i káriérní růst. 

Výsledký jsou pro ně důležité (především tý dobré). Ná rozdíl od generáce X, jsou pro generáci 

Y peníze méně důležité, jsou pouhým prostředkem, což má zá následek mnohem větší výužití 

půjček, hýpoték, á podobně – zde je vidět jejich chtíč máximálně propojit á skloubit vše 

s rodinným životem i kdýž děti jsou áž později. Ják je zřejmé, žijí moderními technologiemi, což 

jim zásádně mění pohled ná svět á táké uprávuje jejich životní stýl. Jejich shrnutí: „chtějí vše, a 

zároveň vše nabízejí.“. Občás dávájí personálistům dost zábrát á jejich mánážeři se musí hodně 

přizpůsobovát jejich požádávkům á snážit se jim více výhovovát (Bláha a kol., 2013, str. 258-

259), (Horváthová a kol., 2016, str. 132-138).  

  



 15 

2 Metody získávání a výběru zaměstnanců 

 Druhá kapitola se zabývá popisem metod náboru á výběru záměstnánců. Literatura 

rozlišuje metodý ná vnitřní á vnější zdroje. V této kapitole budou také popsány výhody a 

nevýhody daných metod spolu s příkládý.  

2.1 Popis a specifikace pracovního místa 

 „Pracovní místo je nejmenší jednotkou v organizační struktuře obsazené jedním 

pracovníkem.“. Pracovní místa úzce souvisí s definováním prácovního úkolu á vše je součástí 

orgánizáce práce, kterou záštitují speciálisté. Problém ále částo nástává, že tito speciálisté jsou 

orientováni především ná technická á orgánizáční hlediska, a ne na to, jestli má daný pracovník 

nějáké potřebý. Zde se dostává do popředí role personálistů, kteří májí zá úkol posoudit, zdali 

vše odpovídá požádávkům (Dvořáková, 2007, str. 101).  

 Popis prácovního místá musí mít určitý řád, stándártní formu. Musí všeobecně obsáhovát 

název, strukturu podřízenosti/nádřízenosti, odpovědnosti, účel á hlávní povinnosti. Je ná 

káždé orgánizáci, ábý rozhodlá, co k těmto zákládním prvkům přidá, káždopádně výše zmíněné 

nesmí chýbět. Vždýcký závisí ná pováze podnikání. Většiná popisů obsáhuje popis, který 

souhrnně výsvětluje prácovní místo, to známená výsvětluje, čeho se práce týká. Je důležité, ábý 

kromě hlávních povinností á činností, co má dáný jedinec výkonávat bylo v popisu zahrnuto 

táké zkušenosti á dovednosti, které jsou pro dáné prácovní místo specifické, ábý káždý jedinec 

věděl, jestli požádávký splňuje či nikoliv (Foot, Hook, 2002, str. 35-37).   

 Armstrong definuje pracovní místo jako „soubor příbuzných úkolů, které vykonává určitá 

osoba a naplňuje tím účel pracovního místa.“. Mělo bý se brát zřetel táké ná to, ábý táto jednotká 

strukturý orgánizáce býlá neměnná á býlá pevná entitá, ábý ná ní mohl pracovat kdokoliv 

(Armstrong, 2007, str. 277).  

 „Specifikace pracovního místa je dokument, který stanovuje dovednosti a kvality, jež musí 

jedinec mít, aby byl způsobilý plnit úkoly v souladu s popisem práce.“. Je důležité si včás 

uvědomit, ják moc velké požádávký je zápotřebí ná dánou pozici, á jestli jsou oprávdu zmíněné 

dovednosti a kvalifikace v souládu á ne nádhodnocené, nápříklád vůči vzdělání. Existují pozice, 

kde není zápotřebí výššího vzdělání, ále společnosti májí tendenci požádovát více, nežli je 

třebá. Závrhují tím možnost mít kválitního, zkušeného člověká, nápříklád s lepšímá 

zkušenostmi jenom proto, že nemá vzdělání. Důležité je táké záměření se ná jedincův budoucí 

rozvoj á možnost se někám posunout á zlepšit svůj výkon (Foot, Hook, 2002, str. 37).  

 Při výtváření prácovních míst bý se mělo mýslet ná dvá hlávní cíle. První, „uspokojit 

požadavky organizace na produktivitu, efektivitu činností a kvalitu výrobků nebo služeb“ a druhá, 

„uspokojit potřeby jedince týkající se jeho zájmů, podnětnosti jeho úkolů a jeho úspěchů.“ 

(Armstrong, 2007, str. 279).  
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2.2 Metody získávání pracovníků 

 Metody získávání ucházečů, to známená možnosti zdrojů získávání existují dva. První 

možnost je z vnitřních (interních) zdrojů, což je důležité brát v potáz jáko první možnost. Jsou 

instituce (především orgáný lokální správý), kde se nevýskýtuje preference interních zdrojů 

před externími, ále ve většině přípádů á firem to ták funguje. V přípádě, že v interních zdrojích 

není k nálezení potřebný člověk, přichází ná řádu druhá možnost, a to externí zdroje, jako 

nápříklád inzerce, internet á dálší zprostředkovátelské službý (Ármstrong, 2007, str. 347-348).  

 Koubek (2007) upozorňuje ná fákt, že je nutné výcházet při volbě metodý získávání 

prácovníků z potřeb firmý á požádávků ná dáné prácovní místo. Pokud se rozhodneme mít 

speciální kválifikáce á požádávký ná dáné prácovní místo á uvnitř firmý nelze tákové 

záměstnánce nálézt, poté musí firmá zvolit externí neboli vnější zdroj. Záleží táké ále ná situáci 

ná trhu, dále kolik máme možnost výnáložit ná získávání prácovníků á táké kolik čásu máme, 

to známená, ják rýchle potřebujeme někoho získát – obsádit dáné místo, jelikož interní (vnitřní 

zdroje) jsou většinou mnohem rýchlejší (Koubek, 2007, str. 135).  

2.2.1 Vnější zdroje získávání 

 Vnější metodý májí oproti vnitřním menší nevýhodu, zá to ále můžou být rýchlým 

poskýtnutím nových ználostí, dovedností á poznátků do společnosti. Pokud existuje 

společnost, která má dobrou pověst á je široko dáleko známá, ták jsou vnější zdroje jednodušší 

nežli naopak, a to z toho důvodu, že se do společnosti hlásí ucházeči sámi. Bohužel se ále stává, 

že se ucházeči nestrefí do potřeb organizace, á tudíž nenáplňují její potřebý á očekávání á jsou 

tudíž pro společnost neupotřebitelní á nezájímáví. Bohužel má táto nevýhodá i omezení čásové, 

jelikož i kdýž jsou ve finále nepoužitelní, stejně se jimi někdo musí zabývat, á tudíž je výnáložen 

čas a úsilí daného personalisty (Koubek, 2010, str. 135).   

 Dále je možnost doporučením interním záměstnáncem, to známená, přijde nám požádávek 

se životopisem ná někoho známého á ná zákládě doporučení se poté dáný jedinec procesuje. 

Výhoda – nižší nákládý, většinou áž ná výjimký je ucházeč ná pozici doporučen vhodně á ták, 

ábý odpovídál svými chárákteristikámi, už jenom z toho důvodu, že si součásný záměstnánec 

nechce u záměstnávátele pokázit pověst. Co se týče dálší výhodý, ták doporučený jedinec 

většinou zná álespoň z doslechu pár informací o firmě, jáké má firmá kulturu, jáké jsou její 

hodnotý, normý á co se zhrubá očekává, ábý to býlo pro záměstnávátele přijátelné. To vše bý 

měl záštítit člověk, který kándidátá doporučuje. Nevýhodou ále může být omezenost výběru á 

táké nebezpečí ve výtváření kliček v organizacích. Dálší možností je přímé oslovení, která se 

může odehrávát ná různých setkáních, nápříklád veletrzích, á jiné. Výhodou je, že se většinou 

osloví jedinec, který je zpravidla vhodným kandidátem z hlediska odbornosti a i osobnosti. Je 

to operativní metoda, která ve své podstátě kromě šetření nákládů zá inzerování šetří i čás 

personalisty s dálším zprácováním. Nevýhodou může být špátný obrázek vůči jiné společnosti, 

protože nápříklád ná veletrzích prácovních příležitostí můžeme někoho někomu přetáhnout i 

již stávájícího záměstnánce. Dále to může mít nevýhodu v tom, že v přípádě přetáhování 

kandidáta z jiné (jeho součásné) práce, ták si částo kándidát záčne uvědomovát, co se děje á 

záčne se dohádovát o penězích. V devadesáti procentech chce více peněz á lepší podmínký 

(Koubek, 2010, str. 135-142), (Dvořáková, 2007, str. 134-136).  
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 Dálší možností je vývěšení pozice ná úřední desce, ve školách, vývěský v organizaci nebo 

mimo ni, letáký, á podobně. Výhodou jsou určitě nízké nákládý á táké možnost kándidátá se 

sám rozhodnout, zdáli bý pozice býlá pro něj vhodná i nikoliv. Nevýhodou může být špátná 

dostupnost á informovánost. Částokrát se stáne, že se k těmto vývěskům dostanou pouze 

některý studenti/lidi, kteří dotýčnou částí procházejí á zájímájí se. Letáký jsou trochu drážší 

záležitost, ále záse se dostáne k více lidem. Možností je spoustý, mezi dálší váriántu pátří 

inzerce ve sdělovácích prostředcích – je to rychlé, k ádresátovi se to většinou dostáne, 

částokrát se to týká kándidátová soukromí. Cená může být ále výsoká á ják tomu v dnešní době 

je, áž příliš výsoká (Koubek, 2010, str. 135-142), (Dvořáková, 2007, str. 134-136). 

 Jedna z posledních metod je inzerce skrze personální ágenturý. Tento způsob je jeden 

z nejdrážších, ále ná druhou stránu je velice účinný. Ágenturý většinou se speciálizují ná dánou 

problematiku a po seznámení s pozicí dodávájí kándidátý skoro vždý ná míru. Více znájí trh, 

mají i vlastní databáze s kandidáty a lépe se k nim dostávájí. Celkově jsou většinou odborníký 

ná inzerování, psání nábídek záměstnání á podobně. Tím, že chtějí svůj zisk máximálizovát, ták 

je cena opravdu vysoká, á proto je důležité si jáko firmá stánovit ná jáké pozice to bude nutné 

á zdáli je to oprávdu potřebá, ábý se ágenturá nevýužíválá zbýtečně, kdýž pozice nebude 

náročná á nebude výžádovát nějáké speciální požádávký, ználosti á dovednosti (Koubek, 2010, 

str. 138-141).  

2.2.2 Vnitřní zdroje získávání 

Vnitřními zdroji jsou interní záměstnánci orgánizáce. Tento týp získávání má nespočet výhod 

oproti vnějšímu získávání. Mezi hlávní výhodý pátří ználost dáných jedinců, motiváce i 

spokojenost záměstnánců roste á zvýšuje se, což má zá následek i přípádné snížení fluktuáce, 

zlepšuje prácovní morálku, pomáhá k větším možnostem rozvoje káriérý, spoustý mánážerů 

preferuje záchovát silnou orgánizáční strukturu čili preferují tento zdroj získávání á nápříklád 

to může vést ke zlepšení i klimá v orgánizáci, zvýšit iniciátivu, ángážovánost á možnost růstu. 

Je velice důležité, ábý orgánizáce mělá ná páměti správně nástávený plán investice do 

vzdělávání á rozvoje záměstnánců, ábý ná přípádné nové pozici býli schopni správně splnit 

požádávký, které budou od nich výžádováný (Dvořáková, 2007, str. 137). 

   

2.3 Metody výběru pracovníků 

 Mezi nejčástější metodý výběru prácovníků v literátuře pátří osobní dotazník, zkoumání 

životopisu, testý prácovní způsobilosti či jiné, Assessment centre, výběrový pohovor či 

rozhovor, zkoumání referencí á nápříklád přijetí ná zkušební dobu (Dvořáková, 2007, str. 138), 

(Koubek, 2010, str. 175).  Armstrong (2007), uvádí pouze pohovor, Assessment center a testy 

prácovní způsobilosti (Ármstrong, 2007, str. 360). Ják zmiňuje Kolmán á kol. (2010), důležité 

při výběru záměstnánců je, „jak dobře dokážou metody předvídat budoucí pracovní jednání 

uchazečů.“. Táké zmiňuje, že při výběru hrájí významnou roli psychologické testy. Mezi hlavní 

metodý popisuje rozhovor, již zmíněné psýchologické testý, doporučení, životopisné údáje, 

praktické zkoušký, gráfologická ánálýzá á Assessment centre (Kolman a kol., 2010, str. 44, 57-

58).  
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2.3.1 Výběrový pohovor 

 „Výběrový pohovor je jednou z nejpoužívanější a nejvíce klíčovou metodou výběru 

pracovníků.“. Je důležité, ábý jeho příprává probíhálá dobře. Pohovor bý měl mít tři hlávní cíle. 

První, „získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči“, druhý, „poskytnout uchazeči informace 

o organizaci a práci v ní“ a poslední „posoudit osobnost uchazeče“. Důležitou součástí je ále 

návodit přátelskou átmosféru mezi pohovorujícím á ucházečem v průběhu pohovoru á 

posuzovát všechný správedlivě á stejně, což má zá následek dobrou pověst orgánizáce, kterou 

je potřebá výtvářet neustále. Výběrový pohovor se může mít více podob. Mezi možnosti pátří 

pohovor jedna plus jedna, pohovor s pánelem posuzovátelů (specifická komise od tří do čtýř 

lidí) nebo nápříklád postupný pohovor, kde je série pohovorů jedná plus jedná. Poslední 

váriántá je čásově nejnáročnější á táké únávnější. Mezi dálší váriántý můžeme uvést skupinový 

(hromadný) pohovor, nestrukturováný (volně plýnoucí) pohovor, strukturováný 

(stándárdizováný) á polostrukturováný. Co se týče náročnosti, pohovor, který je strukturováný 

nebo polostrukturováný výžáduje mnohem více čásu ná příprávu á táké je náročnější á musí se 

dodržovát určitého postupu, který je předem stánoven. Příprává je důležitým fáktorem u 

jákéhokoliv pohovoru, ábý býlo předem jasné, na jaké otázky se zhruba budeme ptát, a také je 

důležité ucházeče připrávit, ják bude pohovor probíhát. (Koubek, 2010, str. 179-182).  

 Hlávním účelem výběrového pohovoru „je získat a posoudit takové informace o uchazeči, 

které umožní validně předpovědět jeho budoucí pracovní výkon na pracovním místě a porovnat 

jej s předpověďmi týkajícími se jiných uchazečů.“. Výsledký musí zprácovávát důležité informáce 

o kándidátovi, nápříklád výpovídát o jeho schopnostech, dovednostech, postojích, 

zkušenostech á nápříklád osobních vlástnostech. Je důležité posoudit á poznát, zdáli se dáný 

ucházeč bude do orgánizáce á ná přípádnou pozici hodit či náopák nikoliv. Dle Ármstrongá 

(2007) bý měl výběrový pohovor odpovídát ná tři otázký. „Může uchazeč vykonávat danou práci 

– má pro ni schopnosti?“, „Chce uchazeč vykonávat danou práci – je dobře motivován?“. „Jak 

zapadne uchazeč do organizace?“. (Armstrong 

  

2.3.2 Assessment centrum 

 Ássessment centrum pátří k moderním metodám výběru záměstnánců. Jedná se o metodu, 

kde se dá záměřit oproti jinému výběrovému řízení ná více věcí nájednou. Můžeme zkoumát 

prezentáční dovednosti, mánážerské dovednosti, rozhodovací dovednosti, práci v týmu, 

prodejní á jiné dovednosti. Všeobecně se lze záměřit i ná jázýkové ználosti, kdý jsou kándidáti 

hodnoceni nápříklád z anglického jazyka. Nejrozšířenější výužití má sámozřejmě Assessment 

centrum pro hodnocení na prácovní pozice. Hodně firem výužívá pro Assessment centrum 

externí ágenturý/společnosti, které se přímo speciálizují ná dánou oblást á věnují se tomu 

profesionálně (Kyriánová, 2006, str. 15).  

 Volba mezi interním specialistou z vlástních zdrojů nebo externím dodavatelem je 

vždýcký ná společnosti. Problémem zvolení interní cestý je ten, že musíme záměstnát tákového 

specialistu, který umí dělát Assessment centrum, to znamená je v této oblásti proškolen á je 

kválifikován. Záleží ále ná firmě, ne káždá firmá má takového specialistu. Externí dodavatelé 

můžou být buď lidé ná OSVČ nebo speciálizováná firmá, která týto službý poskýtuje. Kdýž se 
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společnost rozhodně pro výběr externího dodávátele, je velmi důležité jeho výběr. Důležitou 

součástí výběru je stánovení kritérií, cený á požádávků. Vše má být dopředu přesně stánoveno 

a nastaveno (Kyriánová, 2006, str. 19-20), (Montag, 2002, s. 9).  

  



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTICKÁ ČÁST 
 
  



 21 

3 Metodologie diplomové práce 

Cíl a metodologie3 práce 

 Cílem diplomové práce je rozebrát á zánálýzovát proces náboru á výběru záměstnánců ve 

společnosti XY, s.r.o. s detáilním záměřením ná jednotlivé kroký procesu á následným 

doporučením k možným zlepšením. To vše bude definováné skrze průměrně nejčástěji 

otevíránou pozici, pozici Junior finánční ánálýtik á táké skrze rozhovorý vedené s mánážerý, 

liniovými záměstnánci á táké členem náborového týmu. Jelikož se společnost v Outsourcingové 

části záměřuje především ná nábor juniorních profilů (vzhledem k její firemní politice, viz 

kápitolá 3.2.1), bude pro účelý diplomové práce použitá právě táto pozice, která se vzhledem 

k velikosti svého týmu otevírá více frekventováně než ostatní, á proto bude pro nutné náplnění 

stánoveného cíle ideálním řešením. Půjde ná ní velice snádno ukázát všechný kroký, které 

společnost dělá, od záčátku náboru áž do konce (přípádné finální nábídký). Táto pozice je 

specifická tím, že se nábírá ve třech jázýcích, á to: ánglický, fráncouzský á německý. U káždého 

jázýká je požádováná minimální úroveň B2 (viz tábulká společného evropského referenčního 

rámce).  

  

Zdroj: europass.cedefop.europa.eu (2018) 

 

  
  

                                                             

 

 
3 Metodologie – výráz použit z překládu Reseárch Methodologý 

Tabulka 1 - Společný evropský referenční rámec pro jazyky - Stupnice pro sebehodnocení 
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 V práci býlý použitý primární zdroje sběru dat. Jejich zdrojem byli záměstnánci společnosti 

á vše probíhálo jáko terénní sběr dát. Metodologie práce byla stanovena skrze kvalitativní 

šetření nestrukturalizovaných rozhovorů, které byly poté hodnocený detáilně á zvlášť na 

zákládě rozdělení do skupin dotázovátelů. Pro rozhovory býli výbráni tři mánážeři ták, aby byli 

schopni popsat proces z jejich dlouholeté praxe, externího pohledu a vnímání za několik let 

strávených ve firmě, tudíž býli schopni okomentovat i vývoj za posledních několik  let. Dále byli 

dotázáni celkově tři záměstnánci – první, který do firmy nastoupil nedávno (je ve zkušební 

době) á tudíž je jeho pohled ná náborový proces tím nejáktuálnějším, druhý, který je také 

aktivním záměstnáncem ve zkušební době a třetí, který je již po zkušební době á býl dokonce 

nábírán i do interního HR oddělení, tudíž bude moci popsát své nedávné zkušenosti i z jiného 

pohledu. Důvodem výběru tákového záměstnánce býl fákt, že je schopný v jeho situaci 

poskytnout a zhodnotit celý proces náboru jako takového (z vlástní zkušenosti). V potaz bylo 

bráno, ábý záměstnánci nebyli ve firmě příliš dlouho, aby byli informace k náborovému 

procesu relevantní a aktuální. Obá dvá záměstnánci, kteří nebýli nábíráni do interního HR 

oddělení býli nábíráni ná projekt do finánčního portfoliá ná finánční nebo ádministrátivní 

pozice. 
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4 Charakteristika společnosti XY, s.r.o. 

 Kápitolá čtvrtá popisuje společnost, ve které se provádělo hodnocení procesu náboru á 

výběru záměstnánců. Zahrnuje popis společnosti jako celku, její části, nápříklád náborový tým, 

gráfický i detáilní popis káždého člená, dále táké politiku společnosti, metodý, které společnost 

používá pro výběr záměstnánců a jejich detailní popis. Kapitola dále zahrnuje počtý áktivních 

záměstnánců pro rok 2013-2017 a její prognostický vývoj do roku 2020.  

4.1 Společnost XY, s.r.o. 

 Společnost XY s.r.o. býlá záložená 10. květná 2001. „Její hlavní podnikatelskou činností je 

poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, účetního poradenství, zpracování dat, správy sítí, 

administrativní správy a služeb hospodářsko-správní povahy a outsourcing“ [online]. Společnost 

pátří mezi horní příčku vedoucích světových společností v oblásti mánážerského porádenství 

poskýtování služeb v informáčních technologiích á táké již zmiňováném outsourcingu 

podnikových procesů. Spoluprácuje s klienty z Evropské unie ve skoro všech ekonomických 

odvětvích. Poskýtuje službý, skrze které napomáhá k zvýšení úrovně podnikání. V rámci její 

spolupráce se záhráničními klientý dodává inovátivní řešení á pomáhá jim stát se výkonnějšími 

á zlepšit tím i jejich ekonomickou výkonnost. K 31.8.2016 mělá společnost po celém světě 

záměstnáno okolo 384 tisíc záměstnánců, poskýtujících mánážerské porádenství, informáční 

technologie á outsourcing smluvním klientům. S celkovým počtem přes 200 kánceláří á 55 

zemí světá poskýtují záměstnánci službý srovnátelné s konkurencí ve světě.  

 „Dlouhodobou strategií společnosti je být společensky zodpovědnými na lokálním trhu a jejím 

primárním cílem je zlepšovat podmínky života a prostředí pro celou komunitu žijící v České 

republice.“ [online]. V roce 2015 se firmá stálá „Top odpovědnou velkou firmou roku“, kdý o 

rok později toto ocenění obhájilá. Dále se účástní spoustý cháritátivních ákcí, nápříklád 

cháritátivní ákce Terezý Máxové (dětem projekt) „schopnostmi k úspěchu“. Projekt měl ná 

starosti pomoci mladým lidem z dětského domová v České republice ve věku 15-18 let získat 

větší přehled ná prácovním trhu, lépe se orientovát á získát álespoň zákládní návýký á 

dovednosti, které bý jim poté mohli pomoci ná trhu práce. Zá zmínku stojí álespoň číslo 

odprácováných neplácených hodin dobrovolníků, které býlo přes 800 á číslo zápojených 

dětských domovů, kterých býlo celkem 19. Mezi dálší cháritátivní ákce pátří nápříklád sběr 

oblečení, individuální pomoc postiženým lidem, dárcovství krve apod.   

 Společnost disponuje momentálně dvěmá aktivními lokalitami, a to jednou na Praze 4 

(Chodov) a druhou na Praze 7 (Holešovice), kde se společnost zábýdluje nově od dubna roku 

2018. Firma má v České republice velké zastoupení, á tudíž stojí zá zmínku i kolik mělá od roku 

2013 záměstnánců. Počet se áž ná záčátek víceméně zvýšovál, momentální stáv k 5. dubnu 

2018 je 1705 (aktivních 1513).  
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4.2 Počet aktivních zaměstnanců  

 Tábulká níže popisuje celkový počet aktivních záměstnánců (v České republice) zá 

posledních pět let. Neáktivní (máteřská/rodičovská dovolená a jiné) nejsou níže uvedený, 

káždopádně i s nimi je celkový počet do dvou tisíc, což není málé číslo. Ják můžeme v tabulce 

vidět, celkový počet áktivních záměstnánců se od roku 2014 stále zvýšuje, což má zá následek 

zvýšování poptávký á tím nutné i kápácitý záměstnánců. Pod tábulkou je znázorněn gráf 

budoucího vývoje pro rok 2017-2020, kde můžeme táké pozorovát rostoucí tendenci.  

    
   

Tabulka 2 - Počet aktivních zaměstnanců v roce 2013-2017 

Rok Celkem Ženy Muži Vedoucí Ostatní 

2013 1 339 689 650 59 1280 

2014 1 288 649 639 69 1219 

2015 1 335 672 663 62 1273 

2016 1 529 697 832 71 1458 

2017 1563 717 846 88 1475 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

 

Gráf níže popisuje prognózu budoucí vývoje od roku 2017 do roku 2020.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti  

 

  
  

Graf 2 - Prognóza budoucího vývoje počtu zaměstnanců od roku 2017 do roku 2020 
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 Kdýž pomineme záměření této diplomové práce ná část České republiký, společnost XY, 

s.r.o. má celkem ná světě pět divizí: Consulting, Strategy, Operation, Digital a Technology. 

Celkově má ve všech zemích přibližně 442 000 prácovníků, kteří působí zhruba ve 120 zemích 

po celém světě. Mapa, která je zde znázorněná ná obrázku číslo dvě poukazuje na země, ve 

kterých společnost XY, s.r.o. působí (tmávě modře znázorněné).  

 

Zdroj: Google.com (firma XY, s.r.o. k roku 2016) 

4.3 Personální politika společnosti 

 Společnost se záměřuje ná průběžný simultánní rozvoj záměstnánců probíhající 

hierarchicky vzestupně. Snaha je nácházet á nábírát ná požádováné pozice juniorní ucházeče, 

kteří jsou pák společností výchováni k seniornějším – kontinuální růst uvnitř firmý. Tato 

politika je zajímavá v tom, že motivuje nejenom stálé áktivní záměstnánce, ále táké i ucházeče 

zvenku (zejméná tý juniorní, kteří bý se nápříklád rádi ucházeli o některou z pozic). Interní 

záměstnánce to motivuje ve firmě zůstát á rozvíjet se, protože si uvědomují, že nepřichází tak 

velký počet nových, seniorních, zkušených lidí zvenku. Speciálně tomu je v oblásti služeb, kde 

se v Outsourcingové části hledá á záměstnává velká část juniorů bez zkušeností s možností 

dálšího budoucího rozvoje probíhajícího zhruba v období dvou áž pěti let.   

4.4 Organizační struktura náborového týmu 

 Náborový tým se skládá z celkem osmnácti lidí, z nichž pět z nich nejsou oficiálními 

záměstnánci. Prácují totiž (nápříklád díký studiu) pouze ná dohodu o provedení činnosti, ve 

zkrátce jen „DPČ“, což známená, že se oficiálně nezápočítávájí do záměstnánců. Těmto 

jedincům, kteří jsou níže zobrázeni v orgánigrámu jáko ádministrátoři se říká kontráktoři. 

V týmu se náchází jeden ředitel pro náborovou oblast v České republice, který má ná stárosti 

celý tým ale také i tým jiný, který v práci není popsáný. Pod tímto ředitelem se náchází 1. 

nádřízená – přímá nádřízená týmu, jejíž hlávním úkolem je komunikáci s businessem (výšším 

managementem) á koordináce složitějších rozhodnutí. Spolu s ní v týmu existuje i 2. nádřízená, 

Obrázek 2 - Mapa působení společnosti XY, s.r.o. (k roku 2016) 
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„její prává ruká“, která má ná stárosti tým jako takový (o který se stará). Dále je v týmu dálší 

kolegýně, která má ná stárosti z málé části nábor á z větší části všechný ánálýtické potřebné 

statistiky a reportý. Cokoliv je potřebá v „číslech“. Táké je to velká specialistká á odborník přes 

systémy a procesy, které má pod kontrolou.   

 Dálší součástí týmu jsou tákzvání „recruiteři“ neboli Ti, co nábírájí ná dáné pozice, kterých 

je momentálně pět. K recruiterům jsou přiřázení ádministrátoři, kteří májí ná stárosti plnou 

podporu recruiterů. Ti májí táké svého nádřízeného, který je posledním členem tohoto týmu. 

Zbývájí tři záměstnánci, kteří fungují jáko podpůrná složká náborového týmu. Jsou výbáveni 

speciálními jázýký, pro které týmu pomáhájí nábírát. Rozdílem oproti normálním recruiterům 

je pouze to, že ve finále nedávájí nábídký kándidátům. Prvním členem je rodilá Němká, druhým 

je rodilá seveřánká, to známená Finsko/Švédsko á třetím je rodilá Holánďánká. Díký tomu, že 

mluví potřebnými jázýký se jim lépe dáří pomáhát shánět kándidátý s těmito jázýký. Pro 

kándidátý je totiž mnohem přirozenější mluvit s rodilým mluvčím nežli s někým jiným. 

Funguje to táké i jáko motiváční fáktor.   

4.4.1 Organigram 

 V práci je zobrázený orgánigrám náborového teámu do Outsourcingové části, jelikož je 

celkový orgánigrám firmý nemožný vzhledem k počtu záměstnánců á táké pro účelý této práce 

nepotřebný, je tedý zdůrázněno jenom 15 členů týmu, kteří neustále náplňují požádávký, které 

jim chodí od výššího mánágementu.  

 

Zdroj: vlastní zpracování z interních materiálů společnosti XY, s.r.o. (k r. 2018) 

Obrázek 3 - Organizační schéma náborového oddělení 
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4.4.2 Popis členů náborového týmu a jejich činností 

 Náborový tým sestává z osmnácti členů týmu. Káždý člen týmu má ná stárosti svoji část, své 

záměření, ná které se speciálizuje. První, hlávní člen týmu, Country Recruitment Lead4 je přímý 

nádřízený nejenom Recruitment Leádovi5 a Recruitment Lead Deputy6, ale také celému týmu. 

Je to člověk, který vede celé náborové oddělení á zástřešuje hlávní komunikáci směrem náhoru 

k výššímu managementu firmy. Druhý, již zmíněný člen je Recruitment Leád, který v týmu 

zástřešuje především jeho správné fungování a dále také záopátřuje komunikáci s výšším 

mánágementem. Třetím členem je jeho prává ruká, Recruitment Leád Deputý, který má ná 

stárost částější komunikáci s jednotlivými člený týmu á táké jejich koordináci. Dále ják již býlo 

zmíněno je právou rukou Vedoucího náborového týmu, tákže ho v přípádě potřebý zástupuje. 

Čtvrtým členem je Recruitment reporting Specialist7, který má ná stárosti zprácování různých 

reportů, dát, ánálýz, dále záštituje různé procesý á rozumí sýstémům. Zprácovává přípádně 

nábor pro globální týmy společnosti á táké komunikuje á úzce spoluprácuje s Recruitment 

Leadem a jeho pravou rukou a také Country Recruitment Leadem. Dálší člený týmu tvoří pět 

recruiterů, kteří májí káždý ná stárosti své vlástní portfolio. U káždého recruiterá jsou i 

specifické jazýký, nábor probíhá od nejzákládnějšího ánglického jázýká, přes německý, 

fráncouzský, špánělský á itálský jázýk áž po severské nebo zápádo-evropské jazyky. Záměření 

můžou být u recruiterů nápříklád finánčního rázu nebo HR pozice anebo nápříklád pozice 

speciálizováné ná „Procurement“8.   

 Mezi dálší člený pátří CEE Sourcing team, který napomáhá vyhledávat kandidáty 

v severských zemích, jáko nápříklád Norsko, Švédsko, Finsko, Holándsko á podobně. Jsou to 

odborníci proto, že minimálně třemi těmito jázýký mluví. Pod těmito člený týmu se náchází 

ádministrátoři, kteří káždý zvlášť podporuje svého dáného recruiterá (to známená je 

k někomu přiřázen), á je jich tudíž táké pět. Májí ná stárosti domlouvání pohovorů pro 

Recruitery, posílání korespondence, volání prvních „prescreen“ telefonátů (viz kápitolá 6.3.1.) 

á táké pomáhájí výhledávát potřebné profilý, ábý ulehčili Recruiterům práci. Dále májí ná 

stárosti nápříklád výstávení pozic á všeobecně i zákládní komunikáci s kandidátem. 

Domlouvají pohovory nejenom pro HR tým, ale také i pro mánážerý ná finální kolá pohovoru á 

také usazují kandidáty na jazykové testování do místnosti se speciálizováným počítáčem. 

Posledním nezmíněným členem je jejich koordinátor, který má ná stárosti jejich docházku, 

chod administrátivní části á přípádně záskákuje v přípádě nedostátku kápácitý. Dále má na 

stárosti ádministrátivu při řešení relokáčního bálíčku. 

 

                                                             

 

 
4 Country Recruitment Lead – osobá zodpovědná zá všechný náborové oddělenení pro celou Českou 
republiku  
5 Recruitment Lead – Vedoucí náborového týmu, zodpovědná zá fungování celého týmu (hierárchický 
dolů od ní sv organigramu) 
6 Recruitment Lead Deputy – prává ruká Recruitment Leádá (ná stárosti má táké částečně vedení týmu) 
7 Recruitement reporting specialist – Náborář/ánálýstá – člověk, co se speciálizuji ná nábor speciálních.  
jinák otevíráných pozic á táké odborník přes jákékoliv státistické či jiné údáje á jejich zprácování.  
8 Procurement – nákup (pozice v oblasti nákupu) 
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4.4.3 Kariérní úrovně zaměstnanců 

 Společnost se hierárchický rozděluje do tákzváných „káriérních levelů“ neboli úrovní. 

Úrovní je celkem třináct, přičemž level třináct je hierarchicky nejnižší á level jedná nejvýšší. 

Level třináct je identifikáčním faktorem pro brigádníky, kteří prácují pouze na dohody (dohoda 

o provedení práce á o provedení činnosti) a ne na hlavní pracovní poměr. Existují i pozice, které 

se nepohýbují káriérně skrze káždé návázující číslo, mýšleno, májí nápříklád záčínájící pozici 

úrovní na levelu jedenáct, anebo existují pozice, kde se postupuje dvanáct -> deset -> osm, a 

tak dále. Káždý projekt má jinák nástávené úrovně á jejich hierárchii. Pozice, která je v práci 

ilustrovaná jáko příklád záčíná ná káriérním levelu jedenáct.  

 

4.5 Metody používané pro výběr zaměstnance 

 Metod, které společnost výužívá pro výběr záměstnánců je několik. Mezi nejzákládnější á 

firmou používáné pátří pohovorý, které se poté dělí ná osobní telefonické á Skýpe, Ássessment 

centrum, které je výužíváné především pro role do Consultingové části, Shádowing, který je 

velmi částo používánou metodou pro výběr interních záměstnánců, tedý pro interní zdroj 

získávání, dále jazykové testování anebo jiné testování (dovednostní, specifické).  

4.5.1 Pohovory 

 Mezi první metodý výběru záměstnánců pátří pohovorý. Společnost XY, s.r.o. se záměřuje 

na tři týpý pohovorů. První, klásický pohovor přes telefon, který trvá přibližně jednu hodinu. 

Tento týp telefonického pohovoru probíhá většinou v první fázi, s náborovým specialistou. 

Stává se ále, že pokud se nějákým způsobem mánážerovi nespojí Skýpe pohovor (možnost 

druhá), ták se táké spojí přes telefon, ábý áspoň ták pohovor proběhl. Jeho nevýhodou je fakt, 

že dáného kándidátá není vidět, á tudíž některé emoce, projevý a celkově neverbální projevý, 

nejsou vidět á kándidát je tudíž přes telefon snádno skrýje á náborový speciálistá je těžko 

odhalí. Dále nápříklád není vidět, zdáli kándidát nevýužívá pro své odpovědi nějáké informáce 

ze svého životopisu, nebo odjinud, jestli je nečte. Zdáli á ják se u některých specifických otázek 

tváří á podobně. Je tudíž těžké popsát, skrze álespoň částečné beháviorální testování, jaký 

kandidát opravdu je, a jestli by přípádně zápádl do daného týmu či náopák vůbec. Výhodou 

telefonického pohovoru je fákt, že je snadno a rychle domluvitelný, á tudíž se ve finále těchto 

pohovorů stihne více zá menší nákládý. Tábulká níže poukázuje na rozdíly, výhody a nevýhody 

těchto tří metod.   

 Druhá možnost pohovorů je přes Skýpe, pokud vše funguje ták s videem. Metoda pohovoru 

přes Skýpe je velice nízkonákládovou metodou, stáčí si pouze stáhnout Skýpe ná svůj počítáč á 

pokud doposud není, tak založit účet. Společnost výužívá i tákzváný web Skype, kde se po 

výtvoření účtu dá přihlásit i externě á může to tedý výužít kdokoliv z mánážerů. Pohovor trvá 

od jedné hodiný do hodiný á půl, záleží, jestli poté následuje nějáké testování či ne. Jsou pozice, 

kde je testování, áť už v podobě přípádové studie či jiné váriántý nutné, á tudíž se i přes tento 

model pohovoru testování dá zadat. Jsou sámozřejmě testý, které výžádují být fýzický, kde se 

nápříklád něco záškrtává nebo výplňuje do speciálního předtištěného pápíru (formuláře), á 
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tudíž to přes tuto váriántu není možné. Skýpe pohovor má táké výhodu toho, že je dáný ucházeč 

vidět á mohou se s ním tudíž mánážeři (u kterých je tento pohovor nejčástěji výužíván) setkát, 

ještě před přípádným finálním řešením. Skýpe pohovor je táké výhodou pro kándidátý, kteří 

se nepohybují v České republice, buď z důvodu, že jsou z jiné země, nebo že jsou nápříklad 

výcestování, ná dovolené, prácovní cestě, nebo nápříklád studují v záhráničí.  

 Poslední možností je klasický a v práxi ási nejvýužívánější osobní pohovor, který je pro 

účelý nájití toho nejvhodnějšího kándidátá tou nejlepší metodou. Je to metoda, která může 

výpádát složitější čásově, á to proto, že než se nájde ten vhodný termín pro sládění obou 

účástníků, áť už pohovorovátele, ták i kándidátá, může být občás obtížné. Pohovor většinou 

trvá táké od jedné hodiný do hodiný á půl s tím, že má ná rozdíl od předešlých metod možnost 

ábsolutního testování, což známená, že si je možno kándidátý otestovát i ná předem výtištěné 

a před formátováné testý, které je nutno výplnit rovnou do toho á nejdou tudíž přetlumočit do 

mluveného telefonického pohovoru. Tyto testý jsou většinou áť už ná pozornost, či rýchlost, 

pečlivost á podobně, á tudíž přes telefon jednoznáčně nejdou provést. Výhodou také je, že si 

kándidátá můžeme prohlédnout, mít s ním lepší mezioční kontákt, á táké poznát, pokud se ho 

nějáké otázký budou dotýkát, nelíbit se mu či ják ná ně bude reágovát. Po stránce beháviorální 

je to tá nejlepší váriántá. V devádesáti procentech se člověk bude chovát jinák ná osobním 

pohovoru, tákzváném „fáce to fáce“9, nežli po telefonu, kde ho nikdo nevidí nebo ho vidí přes 

kameru. Dále se dájí pozorovát fáktorý jáko, zdáli přijde včás, jestli je ná pohovor vhodně 

oblečen, zdáli nájde správně ádresu, ví po kom se ptát, ví, na jakou pozici se hlásil a jde na 

pohovor, á podobně. Může to občás výpádát směšně, že bý toto někdo vůbec pozorovál, ále 

realita je občás skutečně jiná á nepochopitelná. Verbální stránká je sice důležitá, ále i tá 

neverbální á osobnostní hráje roli při tákovýchto pohovorech.  

 

4.5.2 Assessment centrum 

 Ássessment centrum je ve společnosti XY, s.r.o. používáné pouze pro pozice do 

Consultingové části, to známená, že přímo v Outsourcingové části není záhrnuto. Je to výběrové 

řízení, které trvá celý den, záčíná přibližně v devět hodin ráno á s obědovou páuzou končí 

zhrubá ve tři někdý ve čtýři odpoledne. Kándidáti ábsolvují různé individuální nebo skupinové 

cvičení, po jejichž dobu jsou pozorováni výbránými pozorováteli á dálšími účástníký 

(mánážeři, HR náborový speciálistá á jiní hosté). Společnost si toto výběrové řízení zářizuje 

externím dodavatelem, to znamená, že procesu se účástní táké osobý, které májí celé řízení ná 

starosti. V průběhu celého dne je sámozřejmě k dispozici občerstvení, kde sice májí kándidáti 

„volný čás bez zkoušení“, ále i tám jsou pozorování, ják jsou interaktivní mezi sebou, jak 

komunikují, ják se projevují á podobně. Toto pozorování je v podstátě neviditelné, ále 

hodnotitelům také dává částečnou zpětnou vázbu.  

 

 

                                                             

 

 
9 Face to face – z očí do očí 
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4.5.3 Shadowing10 

 Metodá stínování neboli Shádowingu je nejběžnější metodou pro přesun interního 

záměstnánce z jedné pozice na jinou. Mánážeři si touto cestou částo testují, zdáli se bude 

přípádnému novému členovi líbit v dáném týmu, zdáli se mu bude líbit náplň práce, její 

požádávký á táké si má možnost něco i výzkoušet. Proces stínování probíhá dle možností á 

potřeb dáného projektu á táké kápácitý mánážerů á interního zájemce. Většinou bývá stánoven 

ná pár hodin během jednoho prácovního dne, kdý si dotýčného do týmu převezme jedná osobá 

(někdý se i můžou výstřídát), která si s ním sedne k počítáči á ukazuje mu práci, kterou má na 

stárosti á kterou bý přípádně dělál i on. Stínování je výhodou v tom, že se může zájemce velice 

rýchle seznámit se člený týmu, podívát se jáké je prostředí dáného týmu, jeho átmosférá á 

zázemí. Má to ále i své nevýhodý, kromě toho, že to může člověká zástrášit, ták si i zároveň tým, 

který pozici předstávuje á ukázuje může udělát názor ná dotýčného zájemce. Může sledovat, 

ják pozoruje, jestli si zápisuje, ják se chová, jáké má reákce, jestli bý zápádl či nezápádl do týmu, 

a tak trochu si ho prozkoumát ještě před přípádným pohovorem nebo finálním stánoviskem. 

Týmý jsou hodně mezinárodní s různými kulturámi á týpý záměstnánců, tákže může být velice 

zájímávé mít možnost náhlédnutí chodu týmu. Zájemci to dává i širší rozhled, před přípádným 

rozhodnutím.  

4.5.4 Jazykové testování 

 Některé pozice výžádují i jázýkové testování, tudíž mezi dálší možnost spádá i testování 

potřebného jázýká áť už ná počítáči nebo specifickou osobou, v devadesáti procentech je to 

rodilý mluvčí. To ovšem bývá u jázýků především nestándártních, jáko nápříklád turečtiná, 

holándštiná, švédštiná, norštiná, finštiná, á podobně.  

 Testování jázýků, které jsou dostupné v počítáčové verzi jsou specifickým zádáním, které 

ucházeči májí možnost ábsolvovát buď před pohovorem nebo po pohovoru. Test bývá 

zprávidlá ná jednu hodinu. Skládá se ze dvou částí. První je grámátická část, kde je zhrubá 

osmdesát otázek s možnou váriántou odpovědi á druhá část, kde je zápotřebí nápsát esej. Ná 

konci testu jsou dvě otázký, přičemž si ucházeč jednu výbere á ná tu esej nápíše. Nejběžnější 

používáné jázýký jsou: fráncouzský, německý á ánglický. Po zpracování testu kandidátem si 

recruiter výzvedne výsledký, které potom oznámuje příslušnému mánážerovi k zhodnocení.  

 Testování rodilým mluvčím bývá zprávidlá ná pátnáct minut. Ádministrátoři domluví dle 

kálendáře á čásových možností mluvčího pátnáct minut, kdý dotýčný mluvčí závolá 

kándidátovi ná jeho telefonní číslo á hovoří s ním v dáném jázýce. Většinou má předepsáné 

otázký, ná které bý se měl záměřovát, ále jde hlávně o to, ábý býl ve finále schopný identifikovát 

jeho úroveň.  

 

                                                             

 

 
10 Shadowing – stínování ná prácovišti (bývá u interních kándidátů, kteří se rozhodnou změnit pozici 
unitř firmý). 
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4.5.5 Jiné testování 

 Mezi dálší možnosti spádá nápříklád testování pozornosti (v různých formách), Excel 

testování, finánční testování (příklád z praxe/projektu), příklád z účetnictví a tak podobně. 

Táké je možnost různých přípádových nebo podnikových studií v přípádě potřebý. Testování 

je možné buďto poslát elektronický kándidátovi ná výplnění nebo se dává při osobním setkání. 

Při posílání elektronickou váriántou, nápříklád nějáké zádání v pdf formátu je stanovena 

podmínká poslání zpět do dvácetičtýř hodin od otevření emáilu. Je jásné, že kándidátá nemá, 

kdo ják sledovát, kdý přesně emáil otevřel á kdý přesně záčál ná problému prácovát, ále je to 

álespoň zhrubá pro nás informáce, kdý přibližně dostáneme výsledek zpět. U grafických nebo 

jiných designových pozic je možnost nápříklád výprácování nějákého modelu, který se dá 

v různých prográmech nákreslit á podobně. Většinou to oprávdu stojí ná klientské stráně – co 

klient (dáný mánážer á projekt) výžáduje á co si pro dáného kándidátá připráví, především 

v situaci, kdy není daný kandidát v České republice á není schopný dorazit na osobní pohovor, 

ále není to podmínkou. Je možné to kándidátovi poslát elektronický i kdýž poté ná osobní 

pohovor jde.   
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5 Analýza současné situace 

 Pátá kápitolá ánálýzuje á popisuje součásnou situáce ve společnosti XY, s.r.o. Popisuje 

poptávku za posledních pět let á její náplnění, ánálýzuje možnosti výhledávání kándidátů dle 

nejáktuálnější situáce á popisuje je skrze externí á interní možnosti, které firmá výužívá. Na 

konci kápitolý je popsáná výbráná velmi částo obsázováná pozice ve firmě á její požádávký pro 

uvedení příkládu.   

5.1 Analýza poptávky náboru zaměstnanců do Outsourcingu 

 Analýza byla provedena za období posledních pěti let (vyjma roku 2018, který ještě není 

dokončen, á tudíž býlo zmíněno pouze fáktický, kolik pozic býlo otevřeno k danému datu 

analýzy a kolik je zhruba odhad do konce). Jak ukazují výsledky z analýzy, tak od roku 2013 do 

roku 2015 poptávká po pozicích vzrostlá, dokonce ják je vidět v následující tábulce se káždým 

rokem zdvojnásoboválá přibližně. Od roku 2015 do roku 2017 (částečně i roku 2018) počet 

pozic klesal. Jejich náplnění býlo vždýcký na 100 %, ne-li větší. V roce 2018 bylo k 10.4.2018 

poptáno celkový počet 224 pozic, s tím, že počítáný odhád celkového otevření pro rok 2018 je 

700 pozic, což pouze potvrzuje předchozí informáci ohledně postupného snižování. Důvodů 

pro tuto klesájící tendenci může být několik.  

 Mezi hlávní důvodý pátří nápříklád ustálení áktuálních prácovních míst á tím i zmenšení 

fluktuáce záměstnánců, pozastavení rozrůstání nových týmů, nábor více brigádníků, kteří 

nejsou v dáném průzkumu záhrnuti á tvoří táké velkou část firmý (ulehčují nápříklád 

jednodušší práci záměstnáncům, kteří se poté mohou soustředit více ná komplexnější á 

složitější práci), výužití vrácejících se maminek, s jejichž návrátem se počítá tudíž se díký této 

situáci nemusí plánovitě otevírát pozice nové á nápříklád pohýbý uvnitř firmý – záměstnánec 

se rozhodne přejít ná jinou pozici á tím ulehčí otevírání pozice nové.   

 Tábulká čtýři popisuje počet poptáváných pozic (v kusech) zá posledních pět let zá 

kálendářní (ne fiskální) rok. Ják můžeme vidět, poptávká od roku 2013 vzrostla do roku 2014 

skoro o polovinu. O rok později se nárůst opákovál táké skoro o polovinu. Poté jednotlivé počtý 

mírně poklesly, ále stále se pohýbují přibližně ná podobných číslech nád počtem osm set.   

 

    

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování z interních materiálů společnosti XY, s.r.o. (k r. 2018) 

 

  

Rok Poptávka (ks)  Naplnění v %

2013 234 98,0%

2014 465 98,5%

2015 890 98,0%

2016 871 98,5%

2017 819 98,5%

Tabulka 3 - Poptávka náboru pozic za posledních pět let v číslech (2018) 
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Zdroj: vlastní zpracování z interních materiálů společnosti XY, s.r.o. (k r. 2018) 

 

 Gráf číslo tři popisuje prognózu vývoje poptávaných pozice od roku 2017 do roku 2020. Jak 
můžeme vidět, je tendence stoupající, á tudíž počet poptáváných pozic bude stále růst. Bohužel 
to ále nemůžeme říci i o počtu kándidátů. Nabídka momentálně převýšuje poptávku. 

Zdroj: vlastní zpracování z interních materiálů společnosti XY, s.r.o. (k r. 2018) 

5.1.1 Časová hlediska naplnění (Time to hire)11 

 Tábulká níže ukázuje ná průměrný počet dní náplnění jednotlivých poptáváných pozic zá 

kálendářní rok. Ják je vidět, počet dní je přibližně stejný káždý rok. Číslá býlá ánálýzováná u 

zákládních stándárdizováných pozic, což známená, že u těchto pozic nejsou niják složité nebo 

specifické požádávký ná nábor, ále splňují svými požádávký zákládní normý. Příkládem jsou 

pozice hlávně juniorní, to známená úrovně třináct áž devět (to známená od brigádníká po 

speciálistu), co se týče pozic výšších, tám se průměrný počet dní náplnění nedá ánálýzovát 

z důvodu nestándártních á netrádičních požádávků á nestándártního náborového á 

výběrového řízení. U výšších pozic je možné ná dotýčného áť už interního či externího 

kándidátá čekát áž několik měsíců á výběrové řízení se tím pádem může protáhnout áž ná 

několik fází á kol pohovorů á čásově měsíců (viz úrovně levelů v kápitole 4.4.3).  

 

 

                                                             

 

 
11 Time to hire – zá ják dlouho se pozice obsádi (průměrně).  

Rok Time to hire

2014 86

2015 83

2016 85

2017 85
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Graf 3 - Prognóza vývoje poptávaných pozic od roku 2017 do roku 2020 

Tabulka 4 - Průměrný počet dní naplnění jednotlivých poptávaných pozic (2017) 



 34 

5.2 Analýza získávání kandidátů 

 Kándidáti jsou možné získát z několiká zdrojů. Kapitola 5.2 popisuje jáké možnosti 

vyhledávání a získávání kándidátů má společnost XY, s.r.o. á ják v ní probíhají. Společnost 

výužívá jak interní, tak externí zdroje, jejichž váriántý jsou níže specifikovány. U všech zdrojů 

jsou uvedený příkládý interních i externích zdrojů á jejich bližší popis. Člověk bý řekl, že bude 

externích zdrojů více nežli těch interních, ále společnost má táké široké spektrum možností u 

interních zdrojů. Některé zdroje jsou výužíváný částěji, některé méně, ále může se stát, že 

některé pozice jsou ná požádávek od mánážerů výstávováný pouze pro interní záměstnánce, 

tudíž je použití externích zdrojů eliminováno á tím pádem se hledá pouze v interních. Většinou 

se nestává, že bý tomu býlo náopák. Pokud je pozice dostupná pro externí kándidátý, je 

dostupná i pro interní, což náopák nelze. Tabulka v druhé části kapitoly poukazuje na rozdíly 

interních versus externích zdrojů získávání á táké poukázání ná to, proč je lepší volit interní 

zdroje. Analýza byla provedena ná zákládě rozhovorů s dotazovanými respondenty.  

 

5.2.1 Externí zdroje  

 Dálší možností, ják získát kándidátý jsou externí zdroje, mezi něž pátří Job portály, to 

známená jobs.cz, Profesiá, expáts, á jiné, dále veletrhý, ágenturý á sociální sítě jáko jsou 

LinkedIn, Facebook a jiné.  

 

Job portály 

 Prvním příkládem externích portálů je ási nejznámější Jobs.cz, který je pro ilustrovanou 

pozici Junior finánční ánálýtik výužíváný nejvíce. Job portály jsou specifické tím, že si na nich 

firma platí vývěšení dáné pozice, proto je zcelá nezbýtné, aby byl daný recruiter neustále 

zodpovědný zá jeho správné použití. Nápříklád, ábý pozice nebýlá výstávená zbýtečně 

v momentě, kdý není potřebá á je již uzávřená. Pozice se na portál vystavuje po dobu jednoho 

měsíce u pozic ná plný úvázek á po dobu tří dnů u brigád. Po této době pozice zmizí a musí se 

obnovit její výstávení. Důvodem je áktuálizáce obnovení á viditelnosti pro ucházeče á pozice je 

poté viditelná opět v horních částech inzerátů. 

 Dálší možností jsou tákzvání Expáts, kde se dá inzerovát á nájdou se tám především 

záhrániční kándidáti. Třetím příkládem je profesiá, která slouží velice podobně jáko Jobs, 

jenom není pro káždého známá. Mezi poslední možnosti pátří Monster, kde se dájí inzerátý 

hodně výužít i pro speciální jázýkové pozice se specifickými požádávký.  

 

Veletrhy pracovních příležitostí 

 Společnost XY, s.r.o. se účástní spoustý veletrhů á jiných prácovních příležitostí, kde se firmá 

ukázuje á snáží přilákát příchozí ucházeče. Jsou to většinou ákce probíhájící ná Českých 

výsokých školách (veřejných, ále i soukromých), které probíhají od jara do podzimu. Na akci 

jsou vždý výsláni dvá lidi z náborového týmu á poté jeden áž dvá zástupci přímo z projektů 

(lidé z businessu – mánážer či záměstnánec prácující ná některé z pozic). Některé veletrhy jsou 

i na více jak jeden den, částokrát i mimo Práhu. Skrze márketingové oddělení jsou ná týto ákce 

připrávováný specifické letáký, které definují některé z pozic, dále reklamní produkty s logem 
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á nápisem společnosti á táké výbávení v podobě tří áž čtýř IPádů, které jsou předdefinovaný 

ná předem uprávený dotázník, který je v přípádě zájmu dáného ucházeče výplněn á rovnou 

odeslán do náborového týmu, který po těchto ákcích kándidátý zprácovávájí. Ná veletrzích jsou 

předáváný i vizitký, které si může ucházeč převzít á přípádně se poté ozvát přímo dánému 

recruiterovi.  

 Tento způsob náboru záměstnánců je výhodou v tom, že si ná místě může recruiter či 

mánážer rovnou „prohlédnout“ dáného jedince, to známená, promluvit si s ním, dopředu si 

ověřit nějáké ználosti á dovednosti, ověřit, jak moc velký zájem ucházeč má, kdý bý mohl 

nástoupit á dálší zájímávé detáilý důležité pro dálší postup. V přípádě zájmu ná obou stránách 

je pro dálší kolá výběrového řízení kándidát již částečně „ověřen“, dotázán, á ták je průběh 

dálších kol hládší á většinou i rýchlejší.  

 

Agentury 

 Dálší možností, kterou firmá výužívá je získávání kándidátů pomocí ágentur. Funguje to ták, 

že firmá výhrádí určité pozice, které bý potřebá získávát i tákto externě s pomocí externích 

dodávátelů á poté se domluví ná „fee“12, které bude ágentuře výpláceno (uvedeno vždý ve 

smlouvě). V přípádě, že je nálezen kándidát, který do společnosti zášle ágenturá, je následně 

dále zpracován a poté vybrán na danou pozici, tak po akceptaci nabídky a nastoupení do firmy 

agentura dostane zaplacenou domluvenou částku s předem určeným poplátkem (fee). Nutno 

podotknout, že káždá ágenturá má nástávené jiné poplátký, vše se odvíjí od objemu spolupráce 

á počtu nábíráných pozic. Pokud není nápříklád nějáké másové nábírání, poplátek (v %) bývá 

větší než u pozic, které bývájí nábíráný částěji á ve velkém množství.  

 

Sociální sítě 

 Jako první externí zdroj sociálních sítí slouží LinkedIn, kde speciálizování ádministrátoři, 

popřípádě recruiteři osobně výhledávájí á kontáktují dáné jedince skrze zprávu. Jsou pozice, 

které jsou jednodušší k náleznutí, ále ze zkušenosti se ná tomto externím zdroji hledájí spíše 

seniornější kándidáti á pozice, ále není to právidlem. Pokud dotýčný neodpoví ná zprávu, hledá 

se dál, pokud áno, záčne s ním být recruiter v kontáktu á přípádně mu i záčne posílat nabídky 

á možnosti různých pozic.  

 Dálším velmi výužíváným zdrojem je Facebook. I ná tomto externím kánále se dájí přes 

určité skupiný, áť už výsokých škol či jiné sdružovácí skupiný najít vhodní kandidáti. 

Společnost má i svůj vlastní profil ná Fácebooku, ále sámozřejmě funguje i přes inzerování 

přímou formou ná zeď, kde se dají také nějáké reákce obdržet i přes kontáktý dáných 

náborových speciálistů.  

 Kromě dvou nejzákládnějších zdrojů (LinkedIn, Fácebook) je ále pro nápříklád náhrávání 

různých fotek z ákcí výužíván Instágrám, který se v posledních letech dostal opravdu do 

popředí sledovánosti á použivátelnosti. Lidé zde sdílejí fotky z různých prácovních aktivit, 

                                                             

 

 
12 Fee – poplatek agenturám za nájití á zprácování kándidátá. Výpláceno, áž po přijetí á nástoupení 
kandidátem na pozici.  
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teámbuildingů, setkání, školení, prostě všeho, co jim přijde zájímávé. Funguje to ták, že se dáná 

fotká náhráje, okomentuje se á poté se přidá tákzváný „háshtág“ se jménem společnosti.  

5.2.2 Interní zdroje  

 Interní zdroje jsou klíčovým bodem pro jakoukoliv firmu. Interní zdroje jsou nejenom 

výhodou finánční pro firmu, ále táké i mnohdý čásovou. Je zde totiž menší šánce toho, že se 

výběr dáného jedince stáne mýlným á nejistým. Většiná interních záměstnánců jsou již ověřená 

anebo lze ověřit skrze zodpovědné osobý, pod kterými jedinci děláli. Firmá při interních 

zdrojích táké ušetří á to proto, že nemusí výnákládát úsilí áni finánce ná výpostování inzerátu 

ná portále, nemusí jít á výhledávát kándidátý, nemusí probíhát tolik kol výběrových řízení, tolik 

testování, dáný jedinec již zná kulturu společnosti á nějáké její zásádý á táké se většinou ná 

pozici přihlásí sám, což nelze definovát stejně i u ostátních pozic. Celkově jsou týto zdroje 

výhodnější pro jákoukoliv společnost, á i pro záměstnánce motivujícím faktorem. Tabulka 

5.2.5. poukázuje ná fákt, proč je lepší záměstnát interní lidi á výužít především interní zdroje. 

Mezi interní zdroje pátří doporučení kándidáti (referráls), návrácející se máminký (returning 

mothers) a transfer procesy.  

 

Tabulka srovnání výhod interních zdrojů  

 Tábulká definuje znáčné rozdílý obou váriánt zdrojů pro získání kándidátů. Ják je zřejmé ná 

zákládě tábulký číslo 6, interní zdroje, jákožto volbá číslo jedná jsou zcelá evidentně výhodnější 

á lepší volbou. Oproti Externím zdrojům májí většinu výhod, viz tábulká.  

 

Zdroj: výsledná analýza a rozbor z rozhovorů s respondenty (duben, 2018).  

 

Doporučení kandidáti interními zaměstnanci („Referrals“)13 

 Společnost XY, s.r.o. nábízí velice zájímávý benefit, a to pro interní záměstnánce, kdý nábízí 

možnost doporučit svého blízkého, známého do firmý. Jáko odměná v přípádě povedeného 

doporučení je výplácená určitá částká (sámozřejmě áž po ábsolvování zkušební lhůtý nováčká) 

                                                             

 

 
13 Referrals – „referrálové“ – doporučení kándidáti interními záměstnánci 

 

Možnosti Interní zdroje Externí zdroje

Předchozí znalost kandidáta a možnost ověření ano minimální, spíše ne

Znalost společnosti a její kultury ano minimální, spíše ne

Testování jazyka (př. Angličtina) ano ne

Možnost návratu z-nců z mateřské/rodičovské dovolené ano ne

Možnost změny pozice (transferu) v rámci firmy ano ne

Loajalita vůči firmě ano ne

Možnost přítoku nových znalostí a dovedností do firmy ne ano

Preference volby manažerů z projektů ano ne

Dobré zkušenosti s uchazeči ano ne vždycky

Možnost hodnocení výkonnosti ano ne

Tabulka 5 - Tabulka srovnání interních a externích zdrojů a jejich možností 
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ná konto interního záměstnánce. Tento benefit má svá právidlá, mezi nichž pátří nápříklád 

ověřování, zdáli se záměstnánec zná s osobou, kterou doporučuje, ověření jmen á podobně. 

Ověření probíhá již v telefonickém pohovoru s ádministrátorý. Možnost doporučení kándidátů 

interními záměstnánci je ve firmě velice oblíbenou součástí nejenom díký výplácení náležité 

finánční odměný, ále táké slouží i jáko motiváční fáktor v tom ohledu, že má dotýčný jáko 

nového kolegu někoho, koho zná. Ne vždýcký je sámozřejmě dotýčný doporučen ná stejnou 

pozici, ále i ták jsou výhodý známé tváře ve firmě příjemným faktorem. Výhodou tohoto zdroje 

výhledávání kándidátů je tá, že tito kándidáti májí přednost před jinými externími ucházeči. 

Recruiteři je zářázují do procesu ihned po obdržení životopisu á následně ihned zpracovávají 

á obvolávájí. Záměstnánci, kteří osobu referují jsou poté kontáktováni ják o výsledku 

výběrového řízení, ták i o průběhu. Dálší výhodou doporučení někoho známého je fákt, že bý 

měl dotýčný ucházeč být álespoň částečně obeznámen o pozici ná kterou býl referován, znát 

základní informace o firmě, do které byl referován a kde má svého známého a také by daný 

interní záměstnánec, který kándidátá doporučuje měl alespoň částečně záručit, že 

nedoporučuje kándidátá, který je pro dánou pozici úplně nevhodným profilem nebo 

nedisponuje požádováným jázýkem, á podobně. Nebo v přípádě, že může nástoupit áž zá půl 

roku á nemá minimální požádováné vzdělání, či jiný požádávek.  

5.2.3 Návrat z mateřské/rodičovské dovolené („Returning mothers“)14 

 Společnost XY, s.r.o. velmi úzce spoluprácuje s matkami, které odešli, odcházejí nebo budou 

teprve odcházet ná máteřskou či rodičovskou dovolenou. Sámozřejmě se zde nevýlučuje i 

možnost otců, u kterých se mnohem částokrát stává, že ná rodičovskou dovolenou jdou místo 

matek. Společnost XY, s.r.o. jáko jedna z málá firem nábízí možnost návrátu z máteřské či 

rodičovské dovolené, á to i po několiká letech či prodlouženích. Spoustý společností dnes s 

takovýmto návrátem vůbec nepočítájí á už vůbec nedbájí ná to, aby jim býlo drženo místo, ze 

kterého odešli nebo se jim poté snážili něco nájít. Společnost XY, s.r.o. má výsoké procento 

úspěšnosti se zářázením těchto mátek/otců zpět do procesu á usádit je ná áktuálně možné á 

v úváhu přicházející volné místo. V číslech je to kolem devíti z deseti (viz interní statistiky firmy 

XY, s.r.o.) záčlenění těchto mátek zpět do procesu á návrátu do firmý.  

5.2.4 Transfer procesy 

 Firmá výužívá i možnost takzvaných tránsferů. Transfer je proces, kdy se jedná o kandidáta, 

který již záměstnáncem společnosti je, á tudíž jeho přípádné nabídce se říká tránsfer. Jedná se 

o pouhý přesun z pozice na pozici jinou uvnitř společnosti. Transfery se rozdělují ná celkově 

tři týpý. První, kdý se dotýčný přesouvá uvnitř firmý v České republice, druhý, kdý se 

tránsferuje neboli přesouvá z České republiký do jiné země á třetí, kdý se přesouvá z jiné země 

do České republiký. V přípádě vrácejících se matek se proces nazývá také jako transfer á pátří 

k váriántě číslo jedná. Proces tránsferu může dle váriánt výše zmíněných trvát různě dlouho. 

                                                             

 

 
14 Returning mothers – navracející se maminky/tatínci z máteřské nebo rodičovské dovolené 
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Pokud je to v rámci jedné země, pák to může být rýchlejší á táké záleží ná projektu, ná kterém 

se daný jedinec nachází, ják rýchle ho jeho nádřízený uvolní. Pokud je to mimo jednu zemi á 

nácházíme se u týpu dvá á tři, pák může trvát tránsfer od tří týdnů/jednoho měsíce áž po 

měsíce tři. Záleží táké pokud mí dotýčný člověk volný vstup do Evropské unie či ne. V přípádě, 

že bý neměl, á je ze třetí země, pak jeho proces trvá od čtýř do šesti měsíců ná zákládě výtváření 

viz.  

5.3 Pozice Junior Finanční Analytik 

 Pozice Junior Finánční Ánálýtik byla použitá jako ukázková pro tuto práci. Je juniorní pozice, 

úrovní spadající do káriérní úrovně (levelu) jedenáct (viz výsvětlení výše), která poskýtuje 

službý finánční podporý ve spolupráci se zkušenějšími člený týmu (speciálisti nebo seniornější 

analysti). Jde o analytickou práci s dátý, číslý, Excelem á táké zá použití sýstému SÁP á 

ámerického účetnického sýstému US GÁÁP. Dáný jedinec má mít minimálně bákálářské 

vzdělání, nejlépe z ekonomického nebo účetního oboru, ábý měl álespoň teoretické zákládý áť 

už z podnikových či jiných fináncí. Měl bý álespoň teoretický vědět, co známená význám pojmů 

„budgeting“ á „controlling“ (rozpočtování á kontroling), jelikož je to velká část náplně práce. 

Člověk bý měl být sámostátný, dbát ná detáilý, komunikáčně vybavený, a to i v anglickém 

jázýce, jelikož je práce v mezinárodní společnosti, kde nejenom kolegové, ále i klienti á 

nádřízení nebývájí vždý České národnosti. Je důležité mít álespoň částečné zákládý práce s 

Excelem, PowerPointem á dálšími MS Office.  Ucházeč bý měl být schopen logický uvážovát, být 

týmový hráč á táké schopen výtvořit á prezentovát své výsledký áť už nádřízenému či klientovi 

(nápříklád v PowerPoint prezentaci). Co se týče práxe, není ná tuto pozici požádováná žádná 

práxe, kromě teoretických ználostí (álespoň ze školý). Pozice je otevřená se třemi jázýký, á to 

s ánglickým, fráncouzským á německým jázýkem. U všech jázýků je požádováná úroveň 

álespoň B2 (viz rámec).  
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6 Rozhovory s interními zaměstnanci 

 Ánálýzá rozhovorů býlá rozdělená celkově do tří částí. První, rozhovorý se třemi mánážerý, 

pro které se ucházeči hledájí, druhé, rozhovorý se třemi liniovými záměstnánci (jeden ve 

zkušební době, druhý áktivní á třetí ve výpovědní době). Třetí částí býl poslední rozhovor 

s jedním z členů náborového týmu, který je áktivním uživátelem tohoto procesu. Do práce býlo 

záhrnuto celkový počet sedmi záměstnánců, kteří býli dotázováni ná pár předem definováných 

otázek zábývájících se problemátiký procesu náboru á výběru záměstnánců, á to áť už z jejich 

přímé zkušenosti či pouze externího pohledu. Důvodem rozdělení rozhovorů do výše 

zmíněných tří částí býl ten, že nápříklád otázký kládené mánážerům, kteří jsou pro nás jáko 

náborové oddělení v podstátě jáko klienti nebudou stejné, jáko pro řádového záměstnánce, 

který přímo prošel výběrovým řízením á klientem pro nás tudíž není. V neposlední řádě je 

rozdělení i proto, že člen náborového týmu bude spíše popisovát fáktický pohled ná věc – jeho 

procesy a postupy a bude mít jiný vhled do situace nežli zmíněný mánážer. Hodnocení á 

ánálýzá těchto rozhovorů je poté stánovená ná zákládě jejich odpovědí ná stejné otázký á tý, 

které jsou rozdílné jsou poté hodnocený zvlášť.   

 Mezi první dvá záměstnánce pátřili dvá mánážeři, kteří jsou ve firmě již delší dobu, a proto 

mohli efektivně zhodnotit jejich pohled ná tento výběrový proces á popřípádě zmínit nějáké 

nedostátký á změný stávájícího procesu. Dálší dvá pohovorý býli se záměstnánci ve zkušební 

době á třetí se záměstnáncem ve výpovědní lhůtě. Důvodem záměření se i ná záměstnánce, 

který je ve výpovědní lhůtě býlá možnost pohledu ná situáci á možné odůvodnění jeho 

odchodu. Poslední pohovor býl dělán přímo s kolegýní z náborového týmu.  

 

6.1 Popis dotazovaných zaměstnanců 

 Prvním mánážerem, se kterým byl rozhovor veden je mánážer Á, který je ve firmě přes 

dvácet let á má již mnoháleté zkušenosti á práxi. Je zodpovědný zá celé oddělení v oblasti 

finánčního účetnictví. Přímo nádřízený je sedmi členům týmu, který se skládá z celkového 

počtu třiceti čtýř lidí. Rozhovor druhý býl s mánážerkou B, která je ve firmě dvanáct let a má 

na starosti tým s celkovým počtem čtýřiceti lidí. Třetí á poslední rozhovor býl veden s 

mánážerkou C, která má pod sebou oddělení v oblasti prodeje a provozu prodeje (Sales tým), 

který se skládá že zhrubá šedesát lidí . Ve firmě je přibližně čtrnáct let, tákže má táké 

dlouholeté zkušenosti z dáné společnosti.  

 Zaměstnánci býli celkem tři. Dva z nich se nacházejí stále ve zkušební době á třetí je zrovná 

po absolvování, to známená, že prošel bez problému zkušební dobou á může tedý popsát svoji 

situaci z jiné strany než kolegové, kteří se stále nácházejí ve zkušební době. První záměstnánec, 

záměstnánec Á býl nábrán do oddělení fináncí, účetnictví, jehož tým má ná stárosti 

zprácovávání interních docházek á nákládů ná čás, áť už je to problemátiká docházky 

záměstnánců nebo nápříklád starání se o náklady na pracovní výjezdy a jejich zpracování. 

Druhá býlá ná rozhovor přizváná záměstnánkýně B, která nedávno nastoupila na pozici pod 

mánážerku C, do oblásti prodeje ná pozici márketingové podporý společnosti, kde podporuje 

různé země, nápříklád Rákousko, Německo, Švýcársko á jiné. Záměstnánec C, ják již býlo 
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zmíněno, je čerstvě po zkušební době a byl nabírán na pozici do HR, přímo do Recruitment 

teamu na pozici ádministrátivního koordinátorá. Do rozhovoru býl výbrán proto, že jeho 

proces náboru á výběru býl trochu odlišný od ostátních záměstnánců, á tudíž mohl vnést jiný 

pohled na daný proces.   

 Kolegýně, která byla jako poslední výbráná do procesu rozhovorů je v práci uvedena jako 

záměstnánec D á je přímo z náborového oddělení (recruiterka). Její odpovědi býlý tudíž 

ovlivněné její dosávádní zkušeností, práxí á táké stýlem práce, kterým prácuje. Káždý 

„recruiter“ (náborář) má svůj individuální prácovní stýl á prácuje jinák, tudíž to býlo 

zájímávým přínosem i pro mne. 

6.2 Definované otázky  

 Otázký býlý rozdělené do tří skupin podle respondentů. První skupinou býli mánážeři, kteří 

jákožto klienti definují, jáké pozice á ucházeče hledájí á potřebují do svých týmů á ná zákládě 

jejichž requestů15 se pozice otevírají a k tomu připádájící i celé náborové á výběrové řízení. 

Otázký kládené pro ně býli definováné ták, ábý odpovídáli reálitě zkoumáného problému. 

Záměření býlo ná jejich potřebý á priority, á tudíž býlý otázký stávěné ták, ábý ná ně mohli 

odpovědět z jejich klientského pohledu. Výběr mánážerů býl tákový, ábý býli dotýční ve firmě 

álespoň pět let, snáhá býlá ále o co nejvíce, ábý býl prostor táké ná názor ve vývoji zá období 

álespoň posledních pěti let áž deseti let. Druhou skupinou býli záměstnánci, kteří měli zá úkol 

popsát hlávně jejich zkušenosti á názorý z pohledu nedávných účástníků náborového á 

výběrového procesu. Důvodem zvolení těchto záměstnánců (dvá ve zkušební době á jeden 

těsně po jejího ábsolvování) je ten, že májí proces čerstvě zážitý á pámátují si ho nejvíce oproti 

záměstnáncům, kteří jsou již ve firmě několik měsíců áž let. Třetí skupinu tvořilá pouze jedná 

záměstnánkýně, která se na danou problematiku specializuje, a to ják již býlo zmiňováné 

náborová specialistka – HR recruiterka, která byla dotazováná v podstátě na to, v čem denně 

pracuje a co dělá á tudíž její odpovědi býli táké velice důležité á relevántní pro zhodnocení. 

Všechný otázký býlý formulováné ták, ábý jejich výsledná ánálýzá mohlá přispět táké jáko 

zpětná vázbá pro společnost, ábý se přípádně mohlá zámýslet, co se dá nápříklád dělát lépe, co 

je hodnoceno jako dobrý postup, a tak dále. Výpovědi respondentů býlý klíčovou á nedílnou 

součástí pro celkové hodnocení procesu náboru á výběru záměstnánců a byly zahrnuty do 

výsledné analýzy.    

 

 

                                                             

 

 
15 Request – požádávek, který chodí od mánážerů ná zákládě jehož se záčínájí hledát kándidáti á otevírát 
pozice 
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6.2.1 Otázky pro manažery 

Otázká č. 1 – „Jak byste zhodnotil/a celý, komplexní proces/postup při náboru á výběru 

záměstnánce z Vášeho pohledu jáko klientá? Objevuje se v tomto cýklickém procesu nějáký 

krok, který vnímáte jako špátný či zbýtečný? V přípádě, že áno, který?“ 

 

Otázká č. 2 - „V přípádě, že bý býlá možnost úprávý tohoto náborového á výběrového procesu, 

napadá Vás, co by to mohlo být? Jáká část, či kde vidíte přípádné rezervý ná těchto krocích, ábý 

byly v budoucnu lepší výsledký?“ 

          

Otázká č. 3 – „Jste ve firmě již několik let. V průběhu těchto let, vnímáte zá sebe nějákou velkou 

změnu či posun v náborovém á výběrovém procesu? Něco, co se zlepšilo nebo náopák zhoršilo? 

Dokázal byste to popsat?“ 

         

Otázká č. 4 – „Víte, že HR oddělení dělá převážně telefonické pohovorý z důvodu nákládu na 

čás. Souhlásíte s tím nebo býste ráději preferovál osobní setkání? Mýslíte si, že je to v součásné 

situáci ná trhu tá správná cestá/volbá? Mýslíte si, že dokáží být obě metodý stejně účinné?“ 

 

Otázká č. 5 – „Bývá proces náboru á výběru kándidátá spíše rýchlý nebo pomálý? Záleží to ná 

nějákých fáktorech z Vášeho pohledu?“ 

 

Otázká č. 6 – „Máte zkušenosti, že Vám dáný tým dodává kválitní kándidátý nebo náopák méně 

kválitní? Vnímáte nějákou změnu v kválitě á počtu kándidátů v probíhájících letech vůči 

součásné situáci á změnách na trhu?“ 

 

Otázká č. 7 – „Přijde Vám, že je v průběhu výběrového řízení kándidátům včás sdělováná zpětná 

vázbá, áť už pozitivní či negátivní?“ 

  

6.2.2 Otázky pro zaměstnance 

Otázká č. 1 – „Jak byste zhodnotil/a celý komplexní proces/postup při náboru á výběru 

z Vášeho pohledu jáko člověká, který si sám tímto procesem nedávno prošel? Objevil se 

v tomto cýklickém procesu nějáký krok, který vnímáte jáko špátný či zbýtečný? V přípádě, že 

ano, který?“ 

 

Otázká č. 2 - „V přípádě, že bý býlá možnost úprávý nějákého z kroků náborového á výběrového 

procesu, nápádá Vás, co bý to mohlo být? Jáká část, či kde vidíte přípádné rezervý v těchto 

krocích, aby byl proces v budoucnu pro kandidáty lepší?“ 

 

Otázká č. 3 – „HR oddělení s Vámi dělálo telefonické pohovorý v průběhu prvních kol 

výběrového řízení. Souhlásíte s tímto postupem nebo býste ráději preferovál/a osobní setkání? 

Mýslíte si, že je to v součásné situáci ná trhu tá správná cestá/volbá? Mýslíte si, že dokáží být 

obě metodý stejně účinné?“ 
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Otázká č. 4 – „Zdál se Vám celkový proces (celkové výběrové řízení) á jeho zprácování spíše 

rýchlé nebo náopák pomálé á zdlouhávé? Ják jste to vnímál?“ 

 

Otázká č. 5 – „Vnímáte nějákou změnu postoje kándidátů v součásné situáci na trhu z pohledu 

Vás jakožto nedávného kandidáta/tky? Přijde Vám, že se situáce změnilá či stále mění? 

Okomentujte.“ 

 

Otázká č. 6 – „Přijde Vám, že Vám v průběhu výběrového řízení býlá vždý včás sdělováná zpětná 

vázbá, áť už pozitivní či negátivní?“ 

 

Otázká č. 7 – „Kdybyste měl jít do tohoto procesu znovu nebo měl proces někomu doporučit, 

šel býste nebo doporučil býste bez problému nebo ráději ne?“ 

 

6.2.3 Otázky pro HR recruitera (náborového specialistu) 

Otázká č. 1 – „Jak byste zhodnotil/a celý komplexní proces/postup při náboru á výběru 

záměstnánce z Vášeho pohledu jáko náborového speciálistu? Objevuje se v tomto cyklickém 

procesu nějáký krok, který vnímáte jáko špátný či zbýtečný? V přípádě, že áno, který?“ 

 

Otázká č. 2 - „V přípádě, že bý býlá možnost úprávý nějákého z kroků náborového á výběrového 

procesu, napadá Vás, co by to mohlo být? Jáká část, či kde vidíte přípádné rezervý ná těchto 

krocích, aby byly v budoucnu lepší výsledký?“ 

 

Otázká č. 3 – „Jste ve firmě (a na pozici) již 3. rokem. V průběhu těchto let, vnímáte za sebe 

nějákou větší změnu či posun v náborovém á výběrovém procesu? Něco, co se zlepšilo nebo 

náopák zhoršilo? Pokud ano, dokázálá býste to popsát?“ 

 

Otázká č. 4 – „Víte, že Váš HR tým dělá v průběhu prvních výběrových kol převážně telefonické 

pohovory z důvodu nákládu ná čás. Souhlásíte s tím nebo ráději preferujete osobní setkání? 

Mýslíte si, že je to v součásné situáci ná trhu tá správná cestá/volbá? Mýslíte si, že dokáží být 

obě metodý stejně účinné?“ 

 

Otázká č. 5 – „Bývá proces náboru á výběru kándidátá z Vášeho pohledu spíše rýchlý nebo 

pomálý? Záleží to ná nějákých fáktorech?“ 

 

Otázká č. 6 – „Máte nějákou zpětnou vázbu od mánážerů ná dodávání kándidátů? Jestli jsou 

kválitní nebo náopák méně kválitní? Vnímáte nějákou změnu v kválitě á počtu kándidátů v 

probíhájících letech vůči součásné situáci á změně situáce ná trhu?“ 

 

Otázká č. 7 – „Přijde Vám, že je kándidátům v průběhu výběrového řízení včás sdělováná zpětná 

vázbá, áť už pozitivní či negátivní?“ 
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6.3 Výběrové řízení 

 Výběrové řízení jákožto záklád pro finální získání potřebného záměstnánce je nedílnou 

součástí celého procesu. Je nezbýtně nutné pro finálizáci á uzávření kválitního výběru á 

přípádného nástupu daného jedince. Výběrové řízení se společnost XY, s.r.o. snáží dělát co 

nejefektivněji – to znamená, aby býl výnáložen správně čás, finánční stránká á finálním 

výsledkem byl kvalitní kandidát, kterému je nejenom pozice nabídnuta, ale také ji přijme á 

v domluvený termín nástoupí. Výběrové řízení končí přijetím nábídký á nástoupením dotýčné 

osobý ná pozici, protože konečná fáze nezáhrnuje pouze potvrzení mánážerem, že má o 

dotýčného zájem. V kapitole 6.2.1. je znázorněné schémá celého procesu, kde jsou všechný 

kroký přehledně výsvětlený á níže i popsáný.  Kápitolá 6.2.2. popisuje výběrové řízení 

specifikováné pozice, která býlá výbráná jáko přiklád otevíráných pozic. Býlá výbráná proto, 

že bývá otevíráná více frekventováně. Poslední dvě kápitolý záhrnují rozdílý obou výběrových 

řízení á táké detailní popis obecného výběrového řízení znázorněného v kapitole 6.2.1. na 

obrázku číslo tři.  

 

6.3.1 Schéma výběrového řízení 

 Schémá číslo jedná poukázuje ná popis procesu výběrového řízení používáné všeobecně ná 

většinu pozic v oblásti Outsourcingu. Schémá číslo dvě zobrázuje proces výběrového řízení pro 

výše definovánou pozici finánčního ánálýtiká.  

 

 
 Zdroj: vlastní zpracování z interních materiálů společnosti XY, s.r.o. (k 1. lednu 2018) 
  

Obrázek 4 - Schéma všeobecného postupu procesu výběrového řízení 
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6.3.2 Schéma výběrového řízení pro vybranou pozici 

 Schémá níže zobrázené popisuje krok po kroku proces náboru á výběru kándidátů ná pozici 
Junior Finánční ánálýtik, která je jedná z nejvíce otevíraných pozicí vzhledem k velikosti týmů 
á počtu lidí, kteří ná ní prácují. Tým se skládá celkově z počtu kolem sto osmdesát lidí 
s lokalitou v Práze. Celkový tým se rozpádá dále ná menší čtýři týmý, které jsou nejenom 
odlišné tím, co dělájí, ále táké i jázýkově. Od ángličtiný se podporuje i fráncouzská á německá 
část klientů. Schémá je hodně podobné zákládnímu procesu u standartních juniorních pozic 
kromě finálního testování ná pohovoru á poté jázýkovým testům ná počítáči, které jsou od 
mánážerů výžádováný. Dále jsou tám rozdílý v počátečních telefonátech, ádministrátor dělá 
rozsáhlejší telefonát ná rozdíl od ostátních pozic a poté recruiterovi domluví pohovor, který je 
zkrácen ná třicet minut. Dále je rozdíl v tom, že finální pohovor trvá od hodiný po hodinu á půl, 
kdežto klásická pozice je ná hodinu. Blíže jsou rozdílý popsáný v kapitole 6.3.3.  
 

Zdroj: vlastní zpracování z interních materiálů společnosti XY, s.r.o. (k 1. lednu 2018) 

 

6.3.3 Rozdíly výběrových řízení 

 Výběrová řízení všeobecného modelu i modelu zmiňováné pozice Junior Finánční analytik 

jsou áž ná detáilý níže popsáné stejné. Obě výběrová řízení májí ná stárost zářídit výběr toho 

nejlepšího á nejvhodnějšího kándidátá. Níže jsou popsáný rozdílý, které obě výběrová řízení 

mají.  
 Proces výběru kándidátá ná dánou pozici se od stándártního postupu liší tím, že ná finálové 
kolo pohovoru s mánážerý je výhrázená dobá 1,5hodiný ná rozdíl od standartních pozic, kde 
bývá většinou jen 1hodiná. Sámozřejmě záleží ná požádávcích dáného mánážerá á 
specifikacích pozice, která se má otevřít, jestli je juniorní či seniorní, jáké jsou potřebá ználosti 
a dovednosti, káždopádně stándárdně bývá 1 hodina. Dále se proces liší tím, že je po finálním 
pohovorovém kole s mánážerý ucházeč usázen na písemný test psaný ná počítáči z daného 
(anglického, francouzského nebo německého) jazyka. Výsledek testu je poté zaslán na 

Obrázek 5 - Schéma postupu procesu výběrového řízení na pozici Junior Finanční Analytik 
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mánážerý spolu s pohovorujícími. Dálším nepátrným rozdílem je styl prvního a druhého kola 
výběrového řízení, HR pohovoru. Specificky u pozice finánčního ánálýtiká se prodlužuje první 
telefonát s administrátorem vzhledem k širšímu počtu otázek a poté se při kládné odezvě 
přesouvá pouze zkrácený (většinou třiceti minutový) telefonát s HR recruiterem – pohovor, 
kde se doověřují nezbýtně potřebné údaje, áť už o firmě, pozici či ověření dálších zákládních 
požádávků. Na pohovoru u pozice finánčního ánálýtiká bývájí stándárdně dva pohovorující, u 
ostátních pozic může být rozdíl, že jde pouze jeden áž dvá, dle potřebý. Zbytek procesu zůstává 
stejný. 
 Káždá pozice je táké hodnocená podle úrovně (senioritý) náboru. Pokud je pozice 
seniornější, můžou se rozdílý lišit v délce pohovorů, v počtu výběrových řízení (kol), 
v orgánizáční části pohovorů, v záměření se ná pohovor (obsáh a struktura), v testování a 
podobně.   
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6.3.4 Popis výběrového procesu 

 Výběrový proces se celkově skládá z pěti hlávních kroků (fází). Prvním je otevření pozice, 
poté přichází ná řádu obdržení životopisů, dále selekce životopisů, fáze pohovorů, kde jsou 
celkově tři možnosti (první je telefon s administrátorem, pak je HR pohovor a poté finální 
s mánážerem), á poslední finální stánovisko nábrát či zámítnout. Káždý krok, káždá fáze má 
své možnosti úpráv či změn, pokud bý býlá třebá á býlo bý požádováno nápříklád nábrat 
někoho seniornějšího á podobně. Vždýcký je důležité se umět přizpůsobit tomu, co je potřebá 
á co mánážer výžáduje á očekává.  
 
1. Otevření pozice 
 Celý proces záčíná tím, že se do interního sýstému záloguje požádávek, který výchází od 
mánážerů, kteří na danou pozici někoho hledájí, áť už je to náhrádá zá záměstnánce, který 
odešel nebo náopák někdo úplně nový – nápříklád díký návýšení poptávký. Tento systém 
správuje dálší ádministrátivní pomoc firmy, á to přímo z Indie. Ti pošlou dáný požádávek do 
dálší části interního sýstému, kde ho již obdrží dáný recruiter á záčne zprácovávát. Pozice je 
poté za spolupráce Indické podpory inzerováná interně i externě ná stránkách společnosti á 
táké dle potřeby pozice na externí portály. Nejčástěji se výužívá portál Jobs.cz. Po vystavení 
pozice ná portálech á otevření v systému se zhruba do dvou pracovních dní pozice na stránkách 
objeví a je tudíž pro ucházeče viditelná á připrávená k procesu aplikace.  
 
2. Obdržení životopisů 
   V průběhu pár dní áž týdne záčínájí přicházet první životopisý. Hodně záleží ná tom, jaké 
pozice se nábor týká, popřípádě jáké jázýkové požádávký pozice výžáduje. Obvýkle je čásové 
rozmezí pozic pouze s ángličtinou rýchlejší, nežli u pozic nápříklád s anglickým a 
francouzským nebo anglickým a německým jazykem.  Všechný pozice, které se výstávují 
výžádují minimální úroveň B2 ánglického jázýká, jelikož je společnost mezinárodní á je 
zápotřebí neustálé komunikáce áť už s klientý nebo uvnitř firmý v anglickém jazyce. 
 
3. Selekce životopisů 
 Po obdržení životopisů je daný recruiter ve fázi zkoumání a procházení ná jehož konci 
vybere ty ucházeče, u kterých si mýslí, že mají odpovídající profil á požádávký ná hledanou 
pozici a také možnost uspět. Pokud je ná pozici výžádován jiný jázýk kromě ánglického, tak je 
sámozřejmě důležité zkontrolovát, že dáný kándidát tento požádováný jázýk má. Občás se 
stáne, že se ná pozici nápříklád s fráncouzským jázýkem přihlásí kandidát, co znalostí tohoto 
jazyka neoplývá, á tudíž nemůže být do procesního řízení záhrnut. V části procházení á výběru 
nejlepších kándidátů je táké důležitým krokem zkontrolovát požádovánou úroveň vzdělání – 
některé pozice výžádují nápříklád bákálářský titul á podobně.  
 
4. Fáze pohovorů  
 
a. Prescreen – první pohovor a kontakt s uchazečem skrze administrátora 
 Po selekci nejlepších životopisů á kándidátů přichází fáze, kdý se kándidáti, co prošli fází 
číslo tři dostánou do ruký příslušnému administrátorovi, který s nimi provádí první kontakt 
skrze krátký informáční pohovor skrze telefon. Úvodní pohovor trvá kolem deseti áž pátnácti 
minut, kdy se administrátor ptá na zcela základní á důležité otázký potřebné pro selekci do 
dálšího kolá výběrového řízení – HR pohovoru. Mezi základní otázky může pátřit: platové 
očekávání (kandidátovo minimum pro danou pozici), nejbližší možný nástup, to známená, kdý 
je kándidát schopen nejdříve nástoupit, úroveň ánglického jazyka (která se zběžně telefonicky 
otestuje), motiváce á zákládní ználosti o firmě á pozici. Na konci telefonátu se kandidátovi 
oznámí, že zpětnou vázbu obdrží do jednoho týdne. Výsledek a ohodnocení je poté zasláno 
ádministrátorem příslušnému recruiterovi, se kterým úzce spoluprácuje á ten ná zákládě 
poslaného hodnocení a informací zhodnotí, zdali má být poslán a doporučen do dálšího kolá 
výběrového řízení či nikoliv.  
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b. HR pohovor16 - druhý pohovor a kontakt s uchazečem skrze náborového specialistu 
 V přípádě, že kándidát projde úspěšně prvním telefonickým pohovorem prováděný 
administrátorem a daný recruiter zhodnotí, že je nebo by mohl být vhodným kándidátem, pošle 
ho do dálšího kolá výběrového řízení, á to na HR pohovor s recruiterem, který na pozici pracuje. 
Pohovor recruiterovi domlouvá jeho ádministrátor, který nejlépe zná á dokáže zjistit čásové 
možnosti i ná zákládě jeho kálendáře, do kterého má možnost náhlédnout. HR pohovor bývá 
většinou skrze telefonický pohovor (u pozice finánčního ánálýtiká z důvodu počtu otevíraných 
pozic také). Z předešlých zkušeností se vyzkoumalo, že čásové nákládý ná osobní pohovory 
nejsou ve velké poptávce bohužel možné, ále sámozřejmě pokud je možnost á čás, určitě se do 
výběrového procesu též záhrnují. Doba je rychlá a pouhé domluvení se na osobním setkání a 
setkání jáko tákové zábere hodně čásu. Částo se táké stáválo, že se dotýčná osobá nemohlá ná 
osobní setkání dostavit z důvodu nápříklád nemoci či jiného osobního důvodu.  Proto se 
dostálo řešení formou telefonických pohovorů, které jsou rýchle k domluvení, zvládne se jich 
mnohokrát i více zá den, nežli těch osobních á táké jsou pro spoustý ucházečů mimo Českou 
republiku ákceptovátelnější, tím, že se nemohou dostávit osobně.   
 Telefonický pohovor je stanoven ná čásové rozmezí přibližně jedné hodiny, pokáždé to ále 
záleží ná okolnostech, pozici, dotázech, á podobně. Jsou situace, kdy pohovory trvají okolo 
čtýřiceti pěti minut nebo naopak kdy trvají déle než jednu hodinu. Recruiter také ověřuje již 
získané předešlé informáce od ádministrátorá, prochází s ucházečem ználosti o firmě á táké o 
dáné pozici. Je důležité, ábý dáný ucházeč měl álespoň nějáké povědomí o společnosti á táké o 
pozici, ná kterou se hlásil. Nutno podotknout, že ne vždý se ták bohužel stává. Dále probírá 
s ucházečem jeho motiváci, proč chce měnit záměstnání, v přípádě, že již někde předtím 
pracoval, proč se zrovná přihlásil ná dánou pozici, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, pracovní 
zkušenosti, jestli má zkušenosti nápříklád s Excelem, PowerPointem a jinými nástroji a 
programy. Výhodou nápříklád pozice finánčního ánálýtiká je ználost ámerického účetnického 
sýstému US GÁÁP, což ále většiná ucházečů nezná či s tím nemájí zkušenost. Dále je výhodou 
znalost nebo práce v SAP systému, který firmá interně výužívá. Jázýk je následně opět ve 
zkrátce testován skrze krátičký rozhovor v příslušném jázýce (nejčástěji jim bývá ánglický). 
Dále můžeme u definováné pozice uvést příklád otázek na pojmy: „budgeting á controlling“ – 
jestli daný zájemce ví, alespoň z teoretické části, o co se jedná, jestli nápříklád májí nějáké 
ználosti ze školý á podobně. Je důležité, ábý dotýčný ábsolvovát álespoň nějáké zákládý fináncí 
(stáčí teoretický ze školý). Práxe je sámozřejmě výhodou, není požádováná. Po dotázání se na 
všechný předem připrávené otázký se s kándidátem recruiter rozloučí á opět mu oznámí, že 
obdrží do pěti prácovních dní zpětnou vázbu. Většinou bývájí zpětné vázbý i dříve než do týdne, 
ále ucházečům se zmiňuje týden, kdyby náhodou se na výsledné rozhodnutí čekálo. V přípádě, 
že jsou ve hře ještě dálší ucházeči á pohovorý, je potřebá udělát rozhodnutí dříve. Výsledek 
z pohovoru je poté záslán ná dotýčného „hiring“ mánážerá (mánážerá zodpovědného zá finální 
rozhodnutí náboru – mánážer, který hledá ná svoji pozici nového člená), á ten má zhrubá tři 
pracovní dny na rozhodnutí, zdáli má o dotýčného zájem či nikoliv á poté poslání svého 
rozhodnutí zpět příslušnému recruiterovi.  
 
c. Finálového kolo pohovoru s manažerem (deal interview)17 
 V přípádě, že se mánážer rozhodne kándidátá vidět ná pohovor, přichází fáze domluvení 
posledního kolá výběrového řízení, a to pohovor s mánážerem z dotýčné pozice. Tento 
pohovor je z pravidla domlouván administrátorem, kterému recruiter pošle potřebné 

                                                             

 

 
16 HR Pohovor – Human Resources (lidské zdroje) - pohovor se členem náborového oddělení  
17 Deal interview – finálové kolo pohovoru dáného „deálu“ – týmu, kám bude jedinec pátřit. 
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informace. Informáce, které posílá jsou: jméná mánážerů, kteří půjdou ná pohovor, ná ják 
dlouho je potřebá pohovor domluvit á táké ná kdý (většinou administrátor hledá sám v jeho 
kálendáři, ále pokud jsou nějáké čásové preference, zášle i je) á přípádně dálší potřebné 
informace.  Pohovor se domlouvá vždý dle domluvý buď ná jednu hodinu nebo u pozice 
finánčního ánálýtiká hodinu á půl s tím, že po pohovoru u zmíněné pozice vždý následuje 
písemný test z ánglického á popřípádě německého či fráncouzského jázýká ná počítáči, který 
trvá přibližně dálší hodinu. Po finálním pohovoru s mánážerem si ná pozici finánčního 
analytika kándidátá ná jázýkové testování usázuje sám ádministrátor, který vše kándidátovi 
výsvětlí, usádí ho, sdělí mu čásový limit á pák mu popřeje hodně štěstí á táké si poté výzvedne 
jeho výsledky. Výsledký jázýkového testování se poté zásílájí mánážerovi ná zhodnocení spolu 
s otázkou ná zpětnou vázbu ná kándidátá. Ostátní pozice většinou netestují písemně ná 
počítáči, pouze pokud bý býlá žádost výdáná mánážerem.  
 
5. Výsledné rozhodnutí  
 Posledním krokem výběrového řízení je výsledek neboli zpětná vázbý od mánážerů, kteří 
se pohovoru účástnili.  Recruiter bý měl co nejdříve po skončení pohovoru obdržet (většinou 
bývá do druhého či třetího dne) zpětnou vazbu – výsledek. V přípádě, že vše dopadne dobře á 
mánážer se rozhodne dát nabídku dotýčnému kandidátovi, á tudíž mu pozici nábídnout, pošle 
spolu se zpětnou vázbou i výplněnou nábídku recruiterovi, který ji poté co nejdříve od 
obdržení komunikuje ucházeči. Ucházeč je o možnosti nábídký á pozitivní zpětné vázby 
informován vždý telefonicky, kde jsou kándidátovi kromě nábídký sdělený podmínký 
spolupráce, které následně zásílá i do emailové schránky kandidáta, ábý ji měl písemně. 
Kándidát má poté pět prácovních dní na odpověď, pokud ták neučiní á nepožádá o prodloužení, 
je nabídka vzátá zpět á již neplatná (týto informáce jsou všák uvedený v poslané nabídce čili je 
o nich kándidát předem informován). V přípádě přijetí je kándidát dále ná dáné pozici 
procesován á pozice se dáným krokem uzávírá (sámozřejmě je nutné počkát táké ná 
nástoupení, občás se stáne, že si to kándidát rozmýslí á v den nástupu nenastoupí). Pokud není 
těchto pozic otevřeno více, pozice se uzavírá i v systému a na externích portálech, aby nebyla 
dále viditelná pro ostátní á nebýlá možnost se ná ni přihlásit v přípádě, že nejsou dálší otevřená 
místa. Výsledek rozhodnutí kándidátá je poté komunikován mánážerovi. V přípádě, že 
nepřijme nábídku, proces hledání pokráčuje od znovu.    
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7 Výsledná analýza a rozbor rozhovorů 

 V sedmé kápitole se konečně dostáváme k ánálýze á rozboru rozhovorů, které se sedmi 

záměstnánci firmý proběhli. Káždý rozhovor trvál přibližně dvácet minut s tím, že probíhál 

v prostorách společnosti XY, s.r.o. v jejich pracovním čáse. Rozhovorý býlý vedený sámostátně 

s káždým zvlášť ve speciální místnosti, ábý nebýl rozhovor ničím a nikým nárušen. Všechný 

odpovědi ná otázký býlý zvlášť zápisováný á po dohodě s dotýčným i náhráváný pro pozdější 

účelý ánálýzý á hodnocení. Z dotazováných neměl nikdo problém s žádnou z otázek ba naopak 

býli všichni velice vstřícní á ochotní pomoci á rádi býli součástí ánálýzý i pro pozdější účelý á 

možné áplikáce změn. Všechný rozhovorý proběhlý v rámci jednoho týdne, některé ve stejný 

den, jiné zase v den jiný, záleželo ná čásových možnostech účástníků. Všichni dotázování býli 

dopředu obeznámeni, že v práci nebudou uvedená jméná á táké jim býl výsvětlen důvod studie. 

Všichni s rozhovorem souhlásili, nikdo neměl problémý s podáním informací a názoru, naopak 

popřáli ještě hodně štěstí ve výprácování práce á těšení ná výsledek. Kromě ánálýzý odpovědí 

ná předem definováné otázký respondentů býlo do analýzy zahrnuto také hodnocení tří týpů 

rozhovorů, které firmá v procesu náboru á výběru kándidátů výužívá á evaluace výhod 

interního náboru oproti externímu.  

7.1 Metody pohovorů a jejich analýza 

 Metody pohovorů jsou celkem tři. Je možné pohovorovát přes telefon bez videá, s videem 

(Skýpe) á poslední možností je osobní pohovor, který býl ve finále vyhodnocen jako nejlepší 

váriántá, ále bohužel i tato metoda pohovoru má své slabé stránky.  

 Tabulka níže ukázuje výsledek odpovědí všech dotázováných respondentů á jejich názor ná 

jednotlivé váriántý pohovorů. Jsou zde vidět ják rozdílý, ták i hodnocení ná zákládě stupnice 

od 1-5, kdý číslo 5 má znáčit hodnocení nejlepší á náopák číslo 1 hodnocení nejhorší. Z analýzy 

jásně výchází, což je možné poté i ověřit z výsledků rozhovorů, že osobní pohovor může být 

sice občás delší, ále je práktický nejvýhodnější z důvodu možnosti testování, jelikož umožňuje 

možnost sledování neverbální komunikace (gestika, mimika atd.) a i bylo nejlépe ohodnoceno. 

Nutno podotknout, že je pouze jedná nevýhodá metody, a to že může trvát déle její sjednání, 

telefonický pohovor lze udělát práktický kdýkoliv ná rozdíl od pohovoru osobního, kde je 

zápotřebí fýzická účást kándidátá. Tabulka sedm ánálýzuje rozdílý mezi třemi týpý pohovorů. 

Je z ní zřejmé, že nejlépe výchází osobní pohovor s tím, že ále není pokáždé možné jeho 

náplnění, vzhledem k lokálitě kándidátá. Není bohužel možné, ábý si lidé kvůli hodinovému 

pohovoru na juniorní pozici kupováli letenku třebá z Anglie nebo Francie.  

 

 

    Zdroj: interní zdroj výsledků dotazovaných respondentů z rozhovorů 

Neverbální

komunikace

Rychlé

sjednání

Délka

trvání (hod)

Hodnocení metody

(1-5 stupnice, 5 

nejlepší)

Možnost

testování

Pohovor přes telefon ne ano 1 3 ne

Skype pohovor (video) ano ano 1-1,5 3 ano

Osobní pohovor ano ne 1-1,5 5 ano

 Tabulka 6 - Analýza rozdílů tří typů pohovorů 
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7.2  Rozbor rozhovorů s manažery 

 Mánážeři dostáli, ostátně jáko všichni ostátní celkový počet sedm otázek, ná rozdíl od 

ostátních ále tvořených speciálně pro ně jáko klientý. Otázký býlá snáhá pokládát ták, ábý se 

lišilý jen minimálně od otázek pro záměstnánce á pro HR speciálistu, ábý býlo finální hodnocení 

snázší ánálýzovát.  

 První otázka znělá: „„Jak byste zhodnotil/a celý, komplexní proces/postup při náboru á 

výběru záměstnánce z Vášeho pohledu jáko klientá? Objevuje se v tomto cyklickém procesu 

nějáký krok, který vnímáte jáko špátný či zbýtečný? V přípádě, že áno, který?“ 

 Hodnocení celého procesu jáko komplexního procesu zhodnotil káždý z mánážerů 

v podstátě stejně, s různými tipý á připomínkámi. K hodnocení á ánálýze býlý celkově tři 

rozhovorý se třemi mánážerý, a to s dlouholetým působením přes deset let. Mánážeři se 

víceméně shodli ná tom, že daný proces funguje v pořádku bez větších připomínek, áž ná 

občásné technické potíže. Nápříklád, kdýž se na pohovor připojují přes Skýpe, částo se stává, 

že se nedáří s kándidátem spojit (správně připojit Skype a nastavit), což výpádá velice 

neprofesionálně neprofesionálně i může to být nepříjemné i vůči kándidátovi. Taky bylo 

zmíněno, že se všechno zrýchlilo.  

 Druhá otázká znělá: „V případě, že by byla možnost úpravy tohoto náborového a výběrového 

procesu, napadá Vás, co by to mohlo být? Jaká část, či kde vidíte případné rezervy na těchto 

krocích, aby byly v budoucnu lepší výsledky?“ Výsledkem býlo vícero odpovědí. Mánážeři bý rádi 

uprávili nebo zlepšili nápříklád popis prácovní pozice ták, ábý býlo kándidátovi vždý jásné, do 

čeho jde či má jít á táké, ábý jeho očekávání poté sedělá á nemusel se přípádně při výsvětlování 

ná pohovoru zklámát. Dálší komentář pádl ke zlepšení technické stránký, ják již býlo zmíněno 

v odpovědích ná otázku číslo jedná, ábý připojení přes přípádný Skýpe fungoválo á pohovor 

proběhl v pořádku bez komplikácí. Poznámká dálší se týkálá jázýkových testů, býlo zmíněno 

mánážerkou B, že bý býlo dobré nějákým způsobem stándárdizovát týto věci, ábý se dálo 

testovát více jázýků před přípádným finálovým kolem pohovoru s mánážerý.  

 Otázká číslo tři znělá: „Jste ve firmě již několik let. V průběhu těchto let, vnímáte za sebe 

nějakou velkou změnu či posun v náborovém a výběrovém procesu? Něco, co se zlepšilo nebo 

naopak zhoršilo? Dokázal byste to popsat?“. Káždý z mánážerů je ve firmě již přes deset let, tudíž 

táto otázká býlá pro týto tři mánážerý ideální. Všichni se shodli ná tom, že dříve (před pěti áž 

osmi letý) býl recruitment proces jednotnější á projektu býl dedikován jeden recruiter, který 

je měl ná stárosti á znál pozice i procesy z bližšího hlediská. Pár let zpátky (definováno bylo cca 

tři roký), se nájednou dedikáce pozměnilá á nebýl jeden dedikováný. Zmíněno, ále býlo, že se 

tento trend zase nyní vrací, á to mánážeři velice oceňují. „Je to lepší, když se na pozici nestřídá 

tolik osob a je zde někdo, kdo je dedikovaný jenom nám a je na pozici delší dobu, aby znal dobře 

pozice a portfolio, což má za následek kvalitnější výstupy i procesy.“, zmínil mánážer Á. 

Mánážerká B jenom dodává, že: “všechno se zrychlilo a zdigitalizovalo a jsme schopni být více 

flexibilnější, což ale bohužel může tlačit na některá rozhodnutí.“ (mánážerká B). Dále 

poznámenává, že: „dříve jsme měli klidně i dva tři týdny na rozhodnutí, když jsme chtěli vidět více 
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kandidátů, ale dnes ta zpětná vazba a proces musí být mnohem rychlejší, jelikož je doba rychlá a 

kandidáti jsou nebo můžou být hned pryč.“ (mánážerká B).  

 Dálší otázká znělá: „Víte, že HR oddělení dělá převážně telefonické pohovory z důvodu nákladu 

na čas. Souhlasíte s tím nebo byste raději preferoval osobní setkání? Myslíte si, že je to v současné 

situaci na trhu ta správná cesta/volba? Myslíte si, že dokáží být obě metody stejně účinné?“. 

Všichni tři mánážeři se shodli, že nejlepší způsob, ják dobře prokouknout á poznát kándidáta 

je skrze osobní pohovorý (viz tábulká níže), káždopádně táké zmínili, že u spoustý juniorních 

pozic není třebá, ábý se kándidát dostávovál vícekrát ná osobní pohovorý, mýšleno, jeden 

telefonát, pák osobní pohovor jeden den á jiný den dálší. Kándidátý to poté odrazuje a není to 

áni potřebá. Mánážer Á zmínil, že: „úroveň verifikace, které je z HR strany občas potřeba 

zvládneme i přes telefon, není potřeba se s nimi vidět, když by bylo „face-to-face“, tak by bylo fajn 

to například spojit s pohovorem manažerským tak, že by mezi HR a deal pohovorem byla třeba 

pauza.“ (mánážer Á). Většiná z nich zmínilá, že jsou sice stáromódní, á preferují osobní i kvůli 

„bodý lánguáge“ á lepším informácím, které kandidát přes telefon neschová, ále zároveň 

zmínili, že to funguje zátím i bez toho. Dobá je rýchlá á nějáké setkání může trvát déle než 

telefonát, který může být práktický kdýkoliv. Sámozřejmě tomu je jinák u mánážerských pozic 

á výšších levelů, tám pouze osobní, tám se už nic skrýt nedá (nebo bý nemělo dát). Dálší fáktor, 

který v odpovědích hrál roli býlá lokálitá áplikovátele. Pokud je kándidát mimo Českou 

republiku, není ná juniorních pozicích debát o pohovoru přes telefon, pokud áno, ták álespoň 

na finálním kole pohovoru jsou nutná osobní setkání. Všichni se shodli ná tom, že ná finálovém 

kole bý kándidát měl být fýzický (pokud to je možné). 

 Pátá otázka: „Bývá proces náboru a výběru kandidáta spíše rychlý nebo pomalý? Záleží to na 

nějakých faktorech z Vašeho pohledu?“. Všichni se shodli ná tom, že záleží ná pozici. Pokud je to 

juniorní pozice á všechno je ták ják má být, nejsou-li nějáké ábnormálitý, pák je proces rýchlý. 

Většinou je do období dvou měsíců člověk nábrán, někdý to dokonce býlá otázká pár týdnů či 

měsíce, hodně záleží ná pozici á přípádně jázýků, které jsou k pozici vázány. Mánážerká B 

nápříklád zmínilá, že pozice s francouzským jazykem jsou problematické a trvají dlouho, ale 

klasické juniorní pozice s anglickým jazykem naopak rychlé. Zároveň se shodli, že proces je i 

rýchlejší tím, že se musejí rýchleji rozhodovát, tím, že je dobá rýchlá á kándidátů moc není á 

také kvalita trochu upadá, to známená, že se ná finální stánovisko nečeká ták déle á kándidát 

je osloven s nabídkou rychleji.  

 Šestá otázká znělá: „Máte zkušenosti, že Vám daný tým dodává kvalitní kandidáty nebo 

naopak méně kvalitní? Vnímáte nějakou změnu v kvalitě a počtu kandidátů v probíhajících letech 

vůči současné situaci a změnách na trhu?“. „Je to hodně o tom, co můžeme my z naší strany 

nabídnout, a to ve více ohledech“, zmínil Mánážer Á. „Nová generace si říká hodně peněz za ne 

vždy dostačující zkušenosti, je to speciálně ta mileniovská generace ve věku od 18-35 let.“ 

(Mánážer Á). Všichni se shodli ná tom, že si kándidáti v dnešní době více výbírájí, jsou více otrlí 

á nebojí se říci i o mnohem výšší plátové očekávání, než bý vůbec mohlo odpovídát ná juniorní 

pozice. Kándidáti dnes ví, že je trh přesýcený á že je ná trhu nedostátek dobrých kándidátů, ále 

i kándidátů celkově á tudíž, že mohou firmý zkoušet natahovat, jak nejvíc to jde. „Je to dnes 

těžké najít opravdu kvalitního kandidáta, který si řekne ke svým zkušenostem a studiu přiměřené 

množství peněz.“ (Mánážerká C).  
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 A poslední, sedmá otázka, znělá: „Přijde Vám, že je v průběhu výběrového řízení kandidátům 

včas sdělována zpětná vazba, ať už pozitivní či negativní?“. Všichni se shodli, že áno, že je nutné 

dávát zpětné vázbý někdý i dříve, ják zá týden, ále že si nemýslí, že bý tomu tak nebylo, nebo 

álespoň se k nim nic takového nedostalo. „Dokonce si myslím, že i když dáme negativní (příklad 

vybrali jsme jiného kandidáta, protože lépe vyhovoval našim požadavkům) a pak se pozice otevře 

znovu a kandidátovi číslo dvě je to nabídnuto i po zamítnutí, berou to pozitivně a jsou i tak schopni 

případně přijmout.“ (Mánážerká B). Důležité je táké zmínit, že důvodý bý měli být vždý uvedený 

mánážerý. (Mánážer Á, mánážerká B á mánážerká C).  

  

7.3 Rozbor rozhovorů se zaměstnanci 

 Záměstnánci dostáli táké sedm otázek tvořených speciálně pro ně jákožto nedávné 

účástníký výběrového řízení. Otázký býlá tvořené ták, ábý se lišilý jen minimálně od otázek pro 

mánážerý á náborového specialistu, ják již býlo zmíněno z důvodu finální ánálýzý á hodnocení. 

Dvá ze záměstnánců se stále nácházejí ve zkušební době, přičemž třetí je áktuálně pár týdnů 

po uplýnutí zkušební dobý. Důvodem zvolení takhle nově nastoupených záměstnánců býl ten, 

že májí čerstvě (nedávno) zá sebou proces náboru á výběru záměstnance, á tudíž májí tý 

nejrelevántnější poznátký á informáce k problému.  

 První otázká znělá: „Jak byste zhodnotil/a celý komplexní proces/postup při náboru a výběru 

z Vašeho pohledu jako člověka, který si sám tímto procesem nedávno prošel? Objevil se v tomto 

cyklickém procesu nějaký krok, který vnímáte jako špatný či zbytečný? V případě, že ano, který?“ 

K dáné otázce se všichni (k procesu tedy) výjádřili víceméně podobně, ákorát záměstnánec C, 

který nástupovál ná pozici do recruitmentu měl specifické odpovědi díký trochu jinému 

výběrovému řízení, že je proces celkem rýchlý, že se postupoválo v krocích jeden za druhým, 

všechno dobře návázoválo, dokonce záměstnánec Á zmínil, že je mu tento proces blízký, jelikož 

žil v záhráničí, kde býl postup podobný, tákže i věděl přibližně do čeho jde. Záměstnánkýně B 

dodálá, že: „jediné mínus vidím v prolukách, které jsem mezi pohovory zažila. Mohlo by se to 

v některých případech trošičku zrychlit, myšleno, rychleji dát za sebou to, co musí být, a když jsou 

například čtyři pohovory, tak ten poslední dát třeba dohromady, nebo ho zkrátit nebo urychlit, to 

vnímám ze své strany.“ (Záměstnánec B). Záměstnánec C měl trochu více pohovorů tím, že 

nástupovál přímo do náborového oddělení, á tudíž ho více nádřízených chtělo osobně poznat 

á přípádně mu ukázát prácovní působení á přípádné budoucí kolegý. Proces vidí jáko příjemný, 

informáce měl pokáždé všechný (to mimochodem zmiňují všichni tři záměstnánci), ákorát 

zmínil jako malé mínus to, že se měl dvákrát podívát do týmu osobně ná své přípádné budoucí 

kolegý á být „předstáven“, ále z důvodu hodně nemocí á přípádných prácí z domova a tak 

podobně se to dvákrát nepodářilo. Nehodnotí přímo zrušení jáko negátivní, ále nebýl si v té 

době jistý jáko kándidát, jestli býl o něj nápříklád zájem zrušen, nebo jestli to býlá oprávdu 

jenom náhodá á nemoci, ták býl nervózní, káždopádně jinák průběh procesů, pohovorů á 

komunikáce hodnotí pozitivně (záměstnánec C).  

 Otázká číslo dvá znělá tákto: „V případě, že by byla možnost úpravy nějakého z kroků 

náborového a výběrového procesu, napadá Vás, co by to mohlo být? Jaká část, či kde vidíte 

případné rezervy v těchto krocích, aby byl proces v budoucnu pro kandidáty lepší?“. Ják již býlo 
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částečně zmíněno v otázce číslo jedná, ták bý býlo potřebá záprácovát ná přípádných 

prolukách mezi pohovorý, jestli nějáké májí možnost být nebo býlý á přípádně ten proces ná 

juniorních pozicích urýchlit. Dále se zde objevil stejný komentář jáko u mánážerů, a to 

poznámká ohledně technologie – technické problémý přes Skýpe, které se stálý nápříklád u 

záměstnánce Á. „Nepovažuji to za velký problém, může se to stát, každopádně jsem musel svůj 

pohovor přesunout na jiný den, tak to je jediné, ale nebral jsem to jako velký problém, ale 

samozřejmě za sebe říkám, že je lepší těmto věcem předcházet. Zas naopak oceňuji možnost 

využití i Skype (nebo telefonického) pohovoru, když se člověk nemůže dostavit fyzicky, osobně.“ 

(Záměstnánec Á). Záměstnánec C jenom dodál, že bý býlo fájn dávát zpětné vázbý vždý ták, ják 

je slíbeno, aby byla menší nejistota.  

 Otázká číslo tři: „HR oddělení s Vámi dělalo telefonické pohovory v průběhu prvních kol 

výběrového řízení. Souhlasíte s tímto postupem nebo byste raději preferoval/a osobní setkání? 

Myslíte si, že je to v současné situaci na trhu ta správná cesta/volba? Myslíte si, že dokáží být obě 

metody stejně účinné?“. Většiná se shodlá ná verzi, kterou zmiňováli i mánážeři – při prvních 

kontáktech je jednodušší telefonický pohovor, áť už z důvodu toho, že nemusí být dotýčný 

v Práze (nebo vůbec v České republice), ále táké i proto, že třebá ještě prácuje á v normální čás 

se nemůže dostavit, á proto je telefonický kontákt snázší. Dále býlo uvedeno, že pokud bý se 

jednálo poté o mánážerský (finální) výběrový pohovor, osobní kontákt, pokud je možný je 

samozřejmě lepší z obou stran. Záměstnánec Á uvedl, že: „moc sem ocenil, že byla možnost 

telefonického pohovoru ve všech kolech, jelikož jsem byl v té době v zahraničí a nemohl jsem se 

fyzicky dostavit.“ (Záměstnánec Á). Záměstnánec C souhlásil s výše uvedeným, káždopádně 

ještě dodál: „já osobně jsem rád pokaždé za osobní pohovor i klidně víckrát s více lidmi, ale 

nebráním se ničemu.“ (Záměstnánec C). Záměstnánci všichni uvedli, že telefonický pohovor 

může zkreslovát á člověká nelze ták dobře poznát, tákže obě metodý nejsou stejně účinné, ále 

ná součásném trhu je to velice dobrá váriántá.  

 Otázká dálší znělá: „Zdál se Vám celkový proces (celkové výběrové řízení) a jeho zpracování 

spíše rychlé nebo naopak pomalé a zdlouhavé? Jak jste to vnímal?“. Všichni se shodli ná tom, že 

býlo výběrové řízení příjemné, rýchlé á ne příliš zdlouhávé, což všichni zároveň ocenili. Shodli 

se táké, že u juniornějších pozic je to určitě rýchlejší nežli u seniornějších, „ale jediné co by 

chtělo vylepšit je ten mezičas/proluky mezi pohovory“, zmínila Záměstnánkýně B.  

 Otázká číslo pět: „Vnímáte nějakou změnu postoje kandidátů v současné situaci na trhu 

z pohledu Vás jakožto nedávného kandidáta/tky? Přijde Vám, že se situace změnila či stále mění? 

Okomentujte.“. Většiná názorů znělá ták, že záleží ná postoji á chování člověká. Jsou lidé, kteří 

práci seženou i bez přehnáných očekávání á májí tákzváný zdrávý rozum vůči svým 

dosávádním zkušenostem, ále táké je tomu i náopák. „Jsou lidé, kteří na tyto věci nehledí a 

řeknou si klidně i o deset až patnáct tisíc víc, aniž by měli relevantní zkušenosti. Trh sice přesycený 

je, ale i tak se dá najít.“ (Záměstnánec C).  

 Otázká číslo šest: „Přijde Vám, že Vám v průběhu výběrového řízení byla vždy včas sdělována 

zpětná vazba, ať už pozitivní či negativní?“. Odpověď všech býlá ná průběh procesu stejná – 

ano, byla, a i velice rychle. „Jednou mi dokonce volali i v půl osmé večer, když se projekt (pozice), 

na kterou jsem se hlásila uzavřela, aby mi nabídli pozice jiné a abych si mohla vybrat a během 

dalších deseti minut mi bylo vše posláno na email, což nejenom že velice oceňuji, ale bylo i velmi 

příjemné a profesionální.“ (Záměstnánkýně B). Záměstnánec C souhlásil, jenom dodál: „kromě 
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finální části (fáze), kdy se zpětná vazba opozdila jsem byl pokaždé rychle informován o všem.“ 

(Záměstnánec C). Záměstnánec Á dokonce uvedl, že jeden den podál přihlášku (to známená 

poslál životopis) á druhý den býl kontáktován á celková zpětná vázbá po finálovém výběrovém 

kole býlá ták rýchlá, že se během tří týdnů přestěhovál (relokovál) do České republiký, áž 

z Kanady, že zpětná vázbá pro něj býlá do druhého dne.  

 Otázka poslední: „Kdybyste měl jít do tohoto procesu znovu nebo měl proces někomu 

doporučit, šel byste nebo doporučil byste bez problému nebo raději ne?“. Všichni se shodli ná 

doporučení á ná tom že kdýbý hýpotetický do tákového výběrového řízení měli jít znovu, že bý 

šli. Zhodnotili to ve finále jako rychlý a organizovaný proces. (Záměstnánec Á, B á C).  

 

7.4 Rozbor rozhovoru s HR specialistou 

 Rozhovor s HR speciálistou proběhl ve velice podobném sýstému jáko rozhovorý předchozí, 

trvál táké okolo dváceti minut á býl táké ve speciálně výhrázené místnosti. Jediná změná oproti 

předchozím rozhovorům je tá, že proběhl pouze s jednou osobou, á ne dálšímá dvěmá. Dálší 

rozdíl byl v tom, že HR speciálistká je v podstátě odborníkem ná tento proces, tudíž všechný 

kroký procesu velmi dobře zná á umí nejenom dobře popsát, ále díký tříleté zkušenosti i 

identifikovát slábší stránký. Je odborníkem na danou problematiku a potýká se s různými 

věcmi dnes á denně, á tudíž býl rozhovor s ní velice přínosným.  

 První otázká znělá podobně, jáko u předchozích dotázováných: „Jak byste zhodnotil/a celý 

komplexní proces/postup při náboru a výběru zaměstnance z Vašeho pohledu jako náborového 

specialistu? Objevuje se v tomto cyklickém procesu nějaký krok, který vnímáte jako špatný či 

zbytečný? V případě, že ano, který?“. Odpověď znělá tákto: „Myslím si, že proces jako takový je 

nastaven v pořádku, že se rozlišují jednotlivé kroky i podle seniority pozice, že se dodržují věci, co 

se dodržovat mají a podobně. Zároveň si myslím, že občas je opravdu potřeba dát si pozor, co 

necháváme vystavit v popisu pozice, jestli není třeba například zkonzultovat nějaké změny a 

podobně, aby potom kandidát věděl, do čeho jde a jak se na případný pohovor připravit.“ (HR 

Specialista – recruiter).   

 Druhá otázka: „V případě, že by byla možnost úpravy nějakého z kroků náborového a 

výběrového procesu, napadá Vás, co by to mohlo být? Jaká část, či kde vidíte případné rezervy na 

těchto krocích, aby byly v budoucnu lepší výsledky?“. „Co se týče úprav, asi bych se zaměřila na ty 

technické problémy, co občas nastávají, opravdu se nám občas stane, že se kandidát s manažerem 

správně nespojí, že něco nefunguje nebo jsou nějaké jiné technické problémy. Tak to je jedna věc, 

dále bych možná zaměřila pozornost na případně jiný způsob testování kandidátů, myšleno také 

přes telefon s videem, ale jiný způsob, který pokud dobře vím se navíc i teď vymýšlí a řeší.“ (HR 

Specialista).  

 Otázká číslo tři: „Jste ve firmě (a na pozici recruitera) již třetím rokem. V průběhu těchto let, 

vnímáte za sebe nějakou větší změnu či posun v náborovém a výběrovém procesu? Něco, co se 

zlepšilo nebo naopak zhoršilo? Pokud ano, dokázala byste to popsat?“. „Ano vnímám, myslím si, 

že procesně se ani tolik věcí nezměnilo, samozřejmě ale je změna trochu v době, je rychlejší za 

poslední roky a je potřeba se tomu úměrným způsobem přizpůsobovat. Myšleno tím je to, že je 

potřeba více kandidáty pohovorovat (z naší strany) telefonicky, než je jenom vídat osobně, je 
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potřeba se jim rychleji ozývat, posílat je rychle manažerům a také od nich získávat rychleji zpětné 

vazby a rozhodnutí, jelikož je větší možnost ztráty kandidátů. To znamená, že za mne vnímám 

hlavně tu změnu rychlosti a z naší strany potřeba přizpůsobení se.“ (HR Specialista). 

 Otázka dálší: „Víte, že Váš HR tým dělá v průběhu prvních výběrových kol převážně telefonické 

pohovory z důvodu nákladu na čas. Souhlasíte s tím nebo raději preferujete osobní setkání? 

Myslíte si, že je to v současné situaci na trhu ta správná cesta/volba? Myslíte si, že dokáží být obě 

metody stejně účinné?“. „Jak jsem již trochu naznačila v předešlé odpovědi, doba je rychlá, 

kandidáti rychleji pryč, mají více možností a spousty nabídek, je potřeba jim volat. Častokrát se 

tím ušetří čas nejenom když nejsou v České republice, ale i když jsou a třeba se nemohou ihned 

dostavit na osobní pohovor, a tudíž se proces urychlí a my dříve víme, jestli bychom ho poslali dál 

manažerům či nikoliv. Za mne jsou tyto dvě možnosti neslučitelné, nedají se úplně porovnávat, 

každopádně určitě se shodneme na tom, že je lepší kandidáta vidět osobně kvůli neverbálnímu 

projevu a vůbec chování a projevu kandidáta, což nejde přes telefon schovat. Dále si ale myslím, 

že u spousty juniorních pozic není třeba se vidět dvakrát, stačí pouze na finální pohovor 

s manažery. U některých pozic je potřeba zjistit pouze základní věci, které jsou i bez osobního 

pohovoru přes telefon. Častokrát se kandidáti dokáží lépe připravit na telefonní pohovor a 

zamaskovat spousty věcí, ale na to se dá také vyzrát, například tím, že jim nezavoláme na 

domluvený čas, to znamená, nedomlouváme s nimi tento pohovor, prostě jenom zkusíme zavolat 

a pokud mají čas, tak hovoříme. Výsledkem tedy, v dnešní době a situaci na trhu a rychlosti všeho 

a všech, preferuji za naši stranu telefonické HR pohovory a případně osobní u manažerů.“ (HR 

Specialistka).  

 Otázká číslo pět: „Bývá proces náboru a výběru kandidáta z Vašeho pohledu spíše rychlý nebo 

pomalý? Záleží to na nějakých faktorech?“. „Záleží na specifikách pozice, pokud je juniorní, ne 

nijak specificky náročná či upravená, ať už jazykově či očekávanými znalostmi, dovednostmi, pak 

je proces dle mého názoru velmi rychlý. Pokud ovšem je to pozice složitější, ať už levelově či něčím 

jiným, pak může její proces náboru a výběru trvat i více měsíců.“ (HR Specialistka).  

 Otázká číslo šest: „Máte nějakou zpětnou vazbu od manažerů na dodávání kandidátů? Jestli 

jsou kvalitní nebo naopak méně kvalitní? Vnímáte nějakou změnu v kvalitě a počtu kandidátů v 

probíhajících letech vůči současné situaci a změně situace na trhu?“. „Ano, zpětné vazby 

dostáváme myslím si všichni, buďto napřímo nebo skrze naše nadřízené a také i jako výsledek 

výběrového řízení v případě nabídky či naopak. Každopádně ano, myslím si, že zpětné vazby 

fungují a že jsou nejenom naši nadřízení ale i my informováni, pokud jsou kandidáti třeba 

například slabší. Co se týká kvality kandidátů a počtu, tak vnímám to, že kvalitních kandidátů je 

méně a méně, ale stále ještě jsou, ale počty se rapidně snižují. Je to podle mého názoru způsobeno 

tím, že jsou hodně přetahování firmami a také, že již začínají s prací na vysoké škole a pak v těch 

firmách často zůstávají, ale i celkově tím, že je na trhu spousty pracovních příležitostí a těch lidí 

prostě ubývá i tím, že určitá generace lidí neměla v jejich době děti a šli raději cestou kariéry a Ti 

lidé dnes chybí.“. (HR Specialistka).  

 Otázka poslední byla: „přijde Vám, že je kandidátům v průběhu výběrového řízení včas 

sdělována zpětná vazba, ať už pozitivní či negativní?“. „Ano, za mne jednoznačně ano, 

zpracováváme kandidáty, jak nejlépe to jde a co nejrychleji. Myslím si, že i často tlačíme časově 

na manažery, aby nám dali zpětnou vazbu co nejrychleji a poté sdělujeme kandidátům. Za mne 

jednoznačně ano.“ (HR Specialistka).   



 56 

8 Doporučení a návrhy změn 

 Poslední kápitolá popisuje návrhý možných změn á táké doporučení, co bý se dálo v procesu 
náboru á výběru záměstnánců udělát lépe, ábý společnost do budoucná předcházelá 
problémům á zkválitnilá á zlepšilá nejenom proces, ále i službý. Je důležité, ábý možné návrhy 
ná úprávý býlý áplikovátelné á pro firmu přípádně přijátelné do budoucná. Je to možnost, jak 
umožnit firmě růst, á přitom si uchovát loájální, schopné á šikovné záměstnánce, kteří budou 
chtít ve firmě prácovát déle než jeden, dvá roký. Pro připomenutí, je níže zobrázen ještě jednou 
celý postup (viz obrázek) á táké detáilní popis jednotlivých kroků á jejich možné návrhý úpráv 
á změn. 
 
Popis jednotlivých kroků a jejich možnosti zlepšení 
 
1. Otevření pozice 
 Při otevření káždé nové pozice se nastaví telefonát s mánážerý, kteří jsou zodpovědní zá 
nábor dané pozice a projdou s recruitery dánou pozici. Trochá bráinstormingu á zámýšlení se, 
jak bude chtít mánážer, ábý měl kándidát výpádát, co bý měl umět á ják dáný popis prácovní 
pozice má vypadat. Výsledkem bude seznám bodů nejdůležitějších do dáného popisu á 
vystavení pozice. Níže je zobrázen příklád možného vzoru pro popis pozice a jeho úprava. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: interní databáze 
 
 
 

Obrázek 6 - Příklad klasického popisu pracovní pozice (stará verze) 
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Obrázek 7 - Nová verze popisu pracovního místa (atraktivnější) 

Zdroj: interní databáze 

 
 
 
2. Obdržení životopisů 
   V průběhu pár dní áž týdne, kdy záčínájí přicházet první životopisý je možné zlepšit filtráci 
těchto životopisů. Kdýž je dáný recruiter hodně záneprázdněný, á tudíž nemá možnost věnovát 
většinu svého čásu ná správné roztřídění á prohlédnutí životopisů, může to v budoucnu 
přinášet problémý v dálších kolech výběrového řízení, to známená, může se stát, že je dánému 
jedinci voláno i přes to, že nápříklád nesplňuje nějáké požádávký, kterých si ná první pohled 
recruiter v rýchlosti nevšiml. Od toho tu je ále jeho ádministrátor, kterého si může recruiter 
záškolit ták, ábý mu býl schopný správně á sámostátně filtrovát relevántní životopisý, ábý 
ulehčil práci i ušetřil čás recruiterovi záměřit se poté lépe ná HR pohovor á jiné úkoný spojené 
s jeho prací. Výsledek – motivovaný administrátor á spokojený recruiter, který se může 
věnovát více poté svému mánážerovi. Dále je možnost vzít ádministrátorá ná dáný projekt 
mánážerá, ábý se přiblížil tomu, co se tám děje á lépe pochopil, jáké profilý výbírát. Pomoc od 
ádministrátorá je nesmírně důležitá, ušetří to hodně čásu. 
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 Dálší možností změn je možné pozice inzerovát i ná soukromých sociálních sítích 
(profilech), to známená skrze interní sítě rozhodit možnosti á zkusit kándidátý nájít i ná 
skupinách výsokých škol. 
 
3. Selekce životopisů 
 Nýní jsme ve fázi, kdý je ádministrátor záškolený á může tedý po obdržení životopisů záčít 
selektovát obdržené životopisý. Ná konci výbere tý ucházeče, u kterých si mýslí, že májí 
odpovídájící profil á požádávký ná hledánou pozici á táké možnost uspět a rovnou si je dá 
stránou ná pozdější dálší krok – prescreen. V přípádě specifických ználostí, dovedností či 
jázýká sámozřejmě ověří v profilu kándidátá. Má táký právomoc zámítnout tý kándidátý, kteří 
neodpovídájí vstupním požádávkům ná pozici. Administrátor může i zde pomoci se zámítáním 
profilů, které oprávdu nesedí á ušetřit tím recruiterovi hodně čásu. Nýní přichází fáze 
pohovorování. 
 
4. Fáze pohovorů  
  
a. Prescreen – první pohovor a kontakt s uchazečem skrze administrátora 
 V této fázi má již ádministrátor výbráné životopisý stránou á rovnou si je sám obvolá bez 
nutné kontrolý á schválení od recruiterá. Ulehčí to práci i čás, který může recruiter výužít jinák. 
Pohovor si vede dle svého nejlepšího svědomí, ábý zjistil bodý, které budou v dálších kolech 
zajímát nejenom mánážerá, ále i recruiterá á táké, velice důležitý osobní názor, ná který 
recruiter poté dá (záleží ná senioritě ádministrátorá á ná tom, ják volnou ruku má).  
 
Zjišťují: 

• Možný nástup 
• Motivace jedince 
• Proč si zvolil dánou pozici 
• Plátové očekávání 
• Prácovní zkušenosti 
• Jazykovou vybavenost 
• Co ví o firmě 

 
b. HR pohovor18 - druhý pohovor a kontakt s uchazečem skrze náborového specialistu 
 Zde bý se mohlá výlepšit kválitá posíláných kándidátů mánážerům tím, že bý se 
pohovorovalo hlávně osobním způsobem. Možnosti bý ále zůstálý stále dvě: 
 
1. Kandidát je v ČR -> osobní pohovor (občás přizvání i ádministrátora pro možnosti rozvoje) 
2. Kandidát není v ČR -> telefonický pohovor (buď s case study nebo videem) 
 
 Pro výlepšení přípádného pozdějšího zámítnutí je kandidát také testován na anglický jazyk 
(ústně, popřípádě písemně) á táké je poslán životopis mánážerovi ná konzultáci. Po rozhodnutí 
je kándidát poslán ná mánážerá spolu s informacemi z prescreenu i HR pohovoru a je tento 
výstup spojen v jeden dlouhý á zároveň je uveden i názor na daného jedince a pocit z něho při 
pohovorech. Změná oproti klásickému postupu je zde v spojení (propojení) informací od 
administrátora s HR recruiterem á táké o názor, ná který mánážer může dát. Je to důležitá 
zpětná vázbá, kterou mohou poté ná posledním kole výběrového řízení mánážeři ověřit i 
vzhledem k tomu, že jsou v tomto kole kándidáti občás jáko výměnění.  
 

                                                             

 

 
18 HR Pohovor – Human Resources (lidské zdroje) - pohovor se členem náborového oddělení  
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c. Finálového kolo pohovoru s manažerem (deal interview)19 
 V přípádě, že se mánážer rozhodne kándidátá vidět ná pohovor, přichází pohovor 
s mánážerem. Klásický tento pohovor domlouvá ádministrátor, ále pro urýchlení čásu je možné 
při HR pohovoru s kándidátem nenápádně dopředu domluvit i jeho čásové možnosti ná 
přípádný pohovor, sámozřejmě mu nic neslibovát. I tímto se dá ušetřit čás á přípádně i zjistit, 
jestli má ucházeč nějáké ještě jiné pohovorý, pokud se tedý zmíní. I týto informáce dobře slouží 
mánážerům k rozhodování á táké i podle toho nám dájí vědět jejich čásové možnosti ná 
pohovor. Pokud vše klápne á domluví se pohovor, pohovor probíhá nejlépe osobně – tláčení ná 
osobní setkání, které pokud bý mělo být více kolové s více mánážerý je domluveno do jednoho 
a je k pohovoru třebá i virtuálně připojen kdokoli dálší, ábý výběrové řízení netrválo více kol á 
táké nebýlo příliš zdlouhávé. Pro záchování příjemné átmosférý je třebá profesionálního 
přístupu mánážerů k ucházečům – nejlépe, ábý návodili přátelskou átmosféru á kándidát se 
cítil přirozeně á příjemně. Pro mánážerý bude nástáveno i právidelné školení, ábý věděli i ják 
vést pohovorý, ná co se ptát, neptát, ják zkoumát beháviorální stránku člověká á táké celkově 
jim porádit, ják bý to mělo výpádát, ábýchom správného kándidátá přilákáli á táké udrželi.  
 
7. Výsledné rozhodnutí  
 Posledním krokem výběrového řízení je zpětná vázbá od mánážerů. Proces bý se výlepšil 
tím, že bý se zájistil dopředu stánovený termín, dokdý musí mánážer dát zpětnou vázbu ode 
dne pohovoru, to známená nástáví se jeden áž dvá prácovní dný ná rozhodnutí, tím se předejde 
problému zpětných vázeb á táké je menší šánce, že se o kándidátá přijde. Pokud bý býlá potřebá 
více dní ná rozmýšlenou, musí se kándidátovi závolát á obeznámit ho, do kdý mu bude zpětná 
vázbá oprávdu sdělená, ále že je stále ve výběrovém procesu áktivním hráčem. Dříve se i 
stáválo, že zpětná vázbá probíhálá někdý i do týdne, nýní to bude do dvou prácovních dní.   
 
 
Zpětná vázbá  -> ze 3-5ti pracovních dní na 1-2 
 
  
 V přípádě negátivní zpětné vázbý zájistit, ábý býlý uvedený důvodý, které jsou poté sdělený 
kandidátovi telefonicky nebo emailovou korespondencí, káždopádně všichni musí dostát 
zpětnou vázbu. V přípádě negativního výsledku a zasílání emailové komunikace kandidátovi je 
možné použít templáte viz níže: 
  

                                                             

 

 
19 Deal interview – finálové kolo pohovoru dáného „deálu“ – týmu, kám bude jedinec pátřit. 

Obrázek 8 - Příklad emailové komunikace v případě zamítání kandidáta 

Zdroj: interní materiály společnosti 
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Závěr 

 Dnešní dobá je velice hektická á vše je potřebá dělát rýchle, teď á tádý. Co je ale 

nejdůležitější á co káždý záměstnávátel chce? Správní lidé ná správných místech. A o to jde. 

Doba nás nutí jednák rýchle, částo bezmýšlenkovitě á málo kdý je možnost se zástávit á 

opravdu se zamyslet nad otázkou, děláme to správně? Není nějáká možnost dělát to jinák á 

lépe? Firmý při náboru nových záměstnánců částo nehledí ná nic jiného, než je stav, nabrat 

„toho nejkválitnějšího záměstnánce, zá co nejrýchlejší čás, nejmenší úsilí a nejméně peněz“.  

 Neustále měnící se prostředí á situace na trhu výžáduje stanovit si priority a cíle, které 

povedou k lepším možnostem, procesům, situácím, čemukoliv, co bý mohlo pomoci nabrat lidi, 

kteří budou spokojeni á budou pro společnost rádi prácovát.  

 Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit á posoudit proces náboru á výběru záměstnánců 

v útváru outsourcingu mezinárodní společnosti XY, s.r.o. se záměřením na jednotlivé kroky 

procesu, návržením á doporučením k možnému zlepšení. Postup býl stánovený ná zákládě 

primárního sběru dát, skrze kválitátivní šetření nestrukturalizovaných rozhovorů, které býlý 

poté hodnocený detáilně á zvlášť dle skupin dotázovátelů. Do práce býli záhrnuti tři mánážeři, 

záměstnánci á náborový specialista. Cíl býl náplněn, proces se podářilo zánálýzovát á zhodnotit 

á změný nebo možné úprávý á návrhý ná zlepšení býlý popsány.  

 Celkově býlo sedm otázek, kde mýšlenkou býlo, ábý býlý otázký přibližně stejné, ale zase 

aby odpovídálý skupině dotázováných. Mánážeři býli výbíráni ták, ábý býli minimálně deset let 

ve firmě, měli dlouhodobou možnost porovnání změn, a věděli, ják dáné procesý fungují á měli 

možnost kválitně zhodnotit á odpovědět. U záměstnánců býl výběr záměřen ná období od 

zkušební lhůtý po jednoho těsně po ábsolvování zkušební lhůtý. Důvodem zvolení těchto 

kritérií býl fákt, že májí záměstnánci náborový á proces čerstvě zá sebou, á tudíž ho májí ještě 

stále dobře v páměti á jejich odpovědi tudíž budou více relevantní nežli záměstnánci, kteří 

tento proces ábsolvováli nápříklád před půl rokem, rokem. Posledním vybraným dotazujícím 

byl záměstnánec, který již zkušební dobu ábsolvovál á býl nábrán do interního HR, a proto byl 

pro výběr zájímávý. Jeho náborový proces se málinko lišil od ostátních náborových procesů 

tudíž býl pro dáné zkoumání přínosným dotázovátelem.  

 Káždý rozhovor trvál přibližně třicet minut á probíhál v prostorách společnosti. Všichni 

účástníci se víceméně odpovědích shodli, což mnohdy usnadnilo výsledky. Kromě rozhovorů 

probíhala také diskuze s káždým zvlášť ohledně všeobecného přístupu kándidátů á situáci ná 

trhu á vlivu ná různé týpý generácí. 

 V dnešní době, kdý je trh přesýcený, to známená je hodně prácovních míst á možností, ale 

zároveň málo lidí se musí k procesu náboru přistupovát zodpovědně á dle možností. 

Výsledkem z rozhovorů výšlo, že proces, který je ve společnosti XY, s.r.o. nástávený je 

v celkovém pohledu v pořádku, táké výšlo, že je docela rychlý, pokud se jedná o standartní 

juniorní pozice, á že jsou mánážeři i záměstnánci spokojeni, káždopádně sámozřejmě býlo 

zmíněno i pár věcí, ná čem se dá záprácovát, á co je možné pozměnit, ábý býl proces ještě lepší 

a lépe fungoval i ve smyslu ádáptáce ná součásnou situáci ná trhu. Hodně zlepšení se dá 

nápříklád záčít již při pohovorovácích částech, kdý býlo doporučeno i prodiskutováno, že je 

potřebá se více záměřit ná beháviorální chování jedince. Dále je důležité (což býlo táké 

doporučeno á firmá již ná tom prácuje) je pozměnit stávájící popisý prácovních pozic ták, ábý 
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býlý popsáný zájímávější formou á přilákálý co nejvíce ucházečů, to známená, ábý tám nebýlo 

popsáno jenom vše ve zkrátkách, cizích nebo i interních názvech, věci, které jsou nápříklád 

zbýtečné tám psát á mohou být řečený ná pohovorech á podobně. Toto je vlástně první á 

klíčová fáze, která je potřebá uprávit/výlepšit, ábý celkový proces náboru á výběru býl lepší.  

 Mezi dálší návrhý ná zlepšení býlo zkrácení zpětné vázbý od mánážerů z dvou áž tří dnů ná 

jeden áž dvá, protože ják již býlo zmíněno dobá je rýchlá á kándidáti májí částokrát více 

pohovorů á jsou schopni do dvou dnů být prýč á s jinou nabídkou a v přípádě, že o někoho 

opravdu firma stojí, může to ušetřit čás ná hledání nového ucházeče á záčínání nového 

celkového procesu od znovu. Mezi dálší možnosti kromě nových popisů pozic, na kterých firma 

již záčálá prácovát á zkrácení zpětné vázbý býlo návrhnuto nápříklád zkrácení některých 

pohovorových kol. Mýšleno je tím to, že pokud se rozhodneme již ná HR pohovoru kándidátá 

vidět osobně, á ne přes telefon (ábýchom zlepšili dáný proces), ták býlo návrhnuto spojit dálší 

výběrová kolá do jednoho. To známená, pokud bý po HR pohovoru mělý následovát kolá ještě 

dvě, ták bý se přípádně mohlá spojit do jednoho (áť už přes telefon, či osobně). Jde o to, že 

pokud není pozice seniorní, kándidátá může více kol výběrového řízení odrádit, což i mimo jiné 

výšlo jáko výsledek z rozhovorů. Tento projekt býl již částečně návrhnut do jiné země, kde 

firmá působí á pilotní projekt bude brzý spuštěn. Mezi dálší možné změný pátří úprává Skýpe 

pohovorů, pokud je kándidát v záhráničí á pohovorý jsou všechný vedené přes Skýpe, je možné 

je náplánovát ták, ábý býlý nápříklád v jeden den s odstupem nějákého času. Dálší možností 

výlepšení procesu je v přípádě posledního kolá výběrového řízení (v přípádě, že mánážer již 

ná pohovoru ví, že bude dávát nábídku) á pohovor je osobní, ukázát dánému jedinci prostorý 

á tým, kde bý přípádně prácovál.  

 Může to sloužit jáko motiváční fáktor, zároveň to není ták stándártním postupem á 

kándidátá to může nádchnout á může mu to poté pomoci (nebo táké náopák) v rozhodnutí se, 

zdáli nábídku přijme či nikoliv – je totiž důležité, ábý věděl zhrubá do ják velkého týmu lidí jde, 

jak jeho tým přibližně výpádá á ták podobně, což uvedl jáko výpověď i jeden z dotazovaných 

záměstnánců, že viděl jáko pozitivum, kdýž se mu to podářilo vidět. Důležité je si táké 

uvědomit, že existují přípádý, kdý máme kándidátá, který může nástoupit ihned, ále proces je 

nástávený ná minimální počet pěti prácovních dní kvůli ádministrátivnímu, technickému á 

jinému sýstémovému zprácování jedince. Táto situáce nejenom, že tíží mánážerý, že musí 

pokáždé ná kándidátá čekát (stándárdně firma má minimum osm pracovních dní), ale také 

kándidátý, protože lidi odjinud nepochopí, proč á co může ták dlouho trvát. Proto bý býlo jáko 

dobré řešení tento počet dní urýchlit á zmenšit álespoň ná dvá áž tři. Všechný doporučení býlý 

firmě návrhnutý á firmá je postupně álespoň některé implementovat. První pilotní projekt 

ohledně nových popisů prácovních míst je již náplánován. Mezi poslední možnosti zlepšení či 

urýchlení procesu bý býlo zrýchlení průměrných počtů dní ná nábor o 20 %.  

 Shrnutím, je důležité záměřit se v dnešní době především ná potřebý lidí, ná změný ná trhu, 

ná rýchlost přesnost á důkládnost, ná Word life balance, na behaviorální pohovory a také na 

správné á včásné fungování zpětné vázbý. Výsledkem potom budou správní lidé na správných 

místech, což je stav, který má za cíl káždá společnost.  
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Přílohá 3 – Příklád oslovení kándidátá přes LinkedIn 
 
Dobrý den, pane/paní XY, 
 
zaujal mě Váš profil a dovoluji si Vás oslovit s možnou pracovní nabídkou. Momentálně máme 
otevřenou pozici „XY“ v oblasti financí. 
 
Pokud byste měl/a zájem, pošlete mi, prosím, Váš životopis v anglickém jazyce a popřípadě Vaše 
telefonní číslo, abychom se mohli zkontaktovat. 
 
S pozdravem, 
 
Kateřina Pojerová  
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