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Ú┌ vod 
Efektivní hospodaUení a schopnost prosadit se v podmínkách tržní ekonomiky, 

v podmínkách náročného konkurenčního prostUedí, je významným kritériem o pUežití 

firmy. Rozhodující je schopnost zformovat lidské zdroje pro splnEní cíl] firmy. 

Pracovní síla je významným výrobním faktorem, jehož úroveO Uízení rozhoduje o 

tom, zda bude podnik prosperovat, zda bude konkurenceschopný. 

Správný výbEr pracovník] zabezpečí plynulý chod a dosažení cíl] firmy. Aby or-

ganizace dosáhla svých cíl], potUebuje vhodné pracovníky, s odpovídajícími znalostmi, 

schopnostmi a motivací. Získávání a výbEr tEchto pracovník] by mEl probíhat tak, aby se 

ve firmE objevili kvalitní noví pracovníci, s co nejnižšími náklady na jejich získání, a to 

v odpovídajícím čase. 

Získávání a výbEr pracovník] je nepUetržitý proces, pUi kterém se do firmy vyhle-

dávají ti nejvhodnEjší uchazeči, kteUí vyhovují požadavk]m pracovního místa, ale také 

jsou schopni se stát platnými členy kolektivu. 

V této práci je kladen d]raz na systém výbEru pracovník] ve vybrané organizaci, 

fáze výbEru a metody získávání a výbEru pracovník], aby byl vybrán ten nejvhodnEjší 

kandidát na danou pracovní pozici. 



 3 

1 Teoretická část 

1.1 Tízení lidských zdroj] 
Problematika Uízení lidí má v organizacích obrovský význam. Úloha Uízení lidských 

zdroj] je mimoUádnE významná, nebo[ napomáhá podniku nalézat zp]soby, jak být do-

statečnE konkurenceschopný. Ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku m]že dojít jen 

tehdy, pokud Uízení lidských zdroj] v organizaci dosáhne patUičné úrovnE a stane se nej-

d]ležitEjší oblastí strategického plánování ĚDonelly J. H., 1997). 

„Tízení lidských zdroj] lze definovat jako proces dosahování podnikových cíl] pro-

stUednictvím… optimálního využívání lidských zdroj] v organizaci. Dosahování cíl] je 

hlavním úkolem jakékoliv oblasti Uízení. Pokud nejsou vytyčené cíle pravidelnE plnEny, 

organizace zaniká.“ (Donnely J. H., 1997). 

Tízení lidských zdroj] má ve vEtších organizacích na starosti personální útvar. 

Každý podnik organizuje sv]j personální útvar podle svých potUeb, cíl] a velikosti. V nE-

kterých organizacích m]že být personální útvar uskupení nEkolika osob, kde každý má 

na starosti jiné personální práce, zatímco v jiné organizaci bude zabezpečovat veškeré 

personální práce jeden človEk ĚDonnely J. H., 1řř7ě. 

Tízení lidských zdroj] jako činnost zabývající se lidským kapitálem je základem 

všech personálních činností. Mezi personální činnosti paUí zejména: 

 vytváUení a analýza pracovních míst, 

 personální plánování, 

 získávání, výbEr a pUijímání pracovník], 

 hodnocení pracovník], 

 rozmis[ování a zaUazování pracovník], 

 odmEOování pracovník], 

 vzdElávání pracovník], 

 péče o pracovníky a vytváUení pUíznivého pracovního prostUedí, 

 personální informační systém, 

 pr]zkum trhu práce, 

 zdravotní péče o pracovníky, 

 dodržování zákon] v oblasti práce zamEstnávání pracovník] (Koubek J., 2007). 
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1.2 Získávání pracovník] 
VýbEru pracovník] pUedchází proces získávání pracovník]. Za získaných pracov-

ník] je možné následnE provézt jejich výbEr dle potUeb organizace. Získávání uchazeč] o 

zamEstnání je personální činností, která zabezpečuje obsazení volných pracovních míst 

vhodnými uchazeči, s pUimEUenými náklady a v žádoucím čase ĚKoubek J., Ň007ě.  

Samotné získávání pracovník] ve vEtšinE vEtších organizacích zajiš[ují personální 

útvary. V menších firmách samotní manažeUi. Každá organizace nicménE klade odlišný 

d]raz na metody, které používá pUi výbEru pracovník], a to na základE podnikových tradic 

nebo zkušeností ĚHroník F., 1řřřě.  

Hlavním cílem získávání pracovník] je pUilákat ty nejlepší uchazeče o volné pra-

covní místo. PUed samotným získáváním pracovník] je však potUeba d]kladnE poznat ob-

sazované pracovní místo, tj. provézt analýzu pracovního místa ĚArmstrong M., Ň00Ňě. 

1.2.1 Analýza pracovního místa 

Cílem analýzy pracovního místa je získat informace o konkrétním pracovním místE 

a vytvoUit jeho specifický popis. Jedná se o klíčovou činnost pUed získáváním a výbErem 

pracovník]. Na základE popisu pracovního místa je možné oslovit vhodné uchazeče, dát 

jim potUebné informace o pracovní pozici a specifikovat požadavky organizace. Popis 

pracovního místa udává ucelený pUehled o konkrétní pozici, pracovní náplO, hlavní čin-

nosti a úkoly, popis povinností, odpovEdnost a pravomoci, vztahy podUízenosti a nadUíze-

nosti, požadavky na vzdElání, schopnosti a dovednosti (Dale M., 2007). 

Pro analýzu pracovního místa se používá následujících metodŚ 

 Rozhovory – i pUesto, že se jedná o časovE náročnou metodu, která vyžaduje 

pUítomnost školených analytik], jsou rozhovory nejpoužívanEjší metodou. 

 Dotazníky, kontrolní seznamy a soupisy – uzp]sobené jednotlivým pracov-

ním pozicím pomáhají pUi popisu práce a šetUí čas dotazovaného. Jejich pUíprava 

a vyhodnocování však bývá časovE náročné. 

 Pozorování – nejpUesnEjší metoda, avšak vysoce časovE náročná. 

 Popis provádEný pracovníkem – nejrychlejší a nejúspornEjší metoda, pUi které 

pracovník popisuje svou pracovní činnost. 

 Deníky a záznamy – velmi náročná metoda na vyhodnocování, používá se u 

analýzy manažerských pozic ĚArmstrong M., Ň00řě  
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1.2.2 Zdroje získávání pracovník] 

Organizace musí rozhodnout, z jakých zdroj] bude pracovní místo obsazovat. 

ObecnE se rozlišují vnitUní a vnEjší zdroje, nicménE není výjimkou, že se používá kombi-

nace obou tEchto zdroj] (Koubek J., 2007). 

I když je málo pravdEpodobné, že by se podaUilo nalézt vhodného pracovníka 

z vnitUních zdroj] v malé organizaci, není radno tuto možnost zanedbat. NejčastEji se 

však nový pracovník vybírá ze zdroj] vnEjších ĚKoubek J., Ň007ě. 

VnitUní zdroje 

Mezi vnitUní zdroje pracovních sil patUí stávající zamEstnanci ve vybrané organi-

zaci, kteUí mají zájem zmEnit svou stávající pracovní pozici a jsou pUipraveni vykonávat 

náročnEjší práci ĚAmbrosová H., 2014). 

Získávání pracovník] z vnitUních zdroj] má svá vlastní daná pravidla. Zejména tam, 

kde jsou tato jednotná pravidla a omezení podchycena na základE kolektivního vyjedná-

vání ĚWalker A., Ň00ňě. 

Výhodou získávání pracovník] z vnitUních zdroj] je, že organizace již uchazeče zná 

a m]že lépe posoudit pUedpoklady tEchto uchazeč] pro práci na obsazovaném místE. 

Uchazeči naopak znají organizaci i spolupracovníky, v organizaci se orientují a obvykle 

mívají o práci pUesnEjší pUedstavu než uchazeči z vnEjších zdroj]. 

Využívání vnitUních zdroj] má pozitivní vliv na motivaci pracovník] a jejich loaja-

litu. Posiluje jejich jistotu zamEstnání v organizaci. Náklady na proces získání pracovník] 

jsou nižší, než pUi získávání pracovník] z vnEjších zdroj], volné pracovní místo se také 

zpravidla obsadí rychleji ĚKociánová R., 2010). 

Nevýhodou získávání pracovník] z vnitUních zdroj] je omezený výbEr pracovník], 

a pUi úspEšném obsazení pracovního místa pracovníkem z vnitUních zdroj] naopak ob-

vykle vznikne potUeba obsadit uvolnEné pracovní místo. NezUídka dochází u dlouholetých 

pracovník] k tzv. „provozní slepotE“, kdy pracovník nedokáže vnímat vEci jinak, nedo-

káže využívat jiné postupy ani metody. V pUípadE povýšení m]že být nEkdy negativnE 

ovlivnEno sociální klima v organizaci, vzniká rivalita mezi spolupracovníky ĚKociánová 

R., 2010). 
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VnEjší zdroje 

Mezi vnEjší zdroje pracovních sil patUí volné pracovní síly na trhu práce, zamEst-

nanci jiných organizací, absolventi škol nebo jiných vzdElávacích institucí. PUípadnE také 

d]chodci, ženy v domácnosti, studenti a zahraniční pracovníci ĚKoubek J., Ň007ě. 

Pracovníci získaní z vnEjších zdroj] mohou do organizace pUinést nové pUístupy a 

postupy, nové pohledy, názory, poznatky a myšlenky. VEtšinou bývá levnEjší, rychlejší a 

snadnEjší získat potUebné vysoce kvalifikované pracovníky či manažery z vnEjších 

zdroj], než je vychovat v organizaci samotné ĚKoubek J., Ň007ě. 

Získávání pracovník] z vnEjších zdroj] však bývá často odbornE i časovE náročné 

a bývá spojeno s vyššími náklady. Navíc ohodnotit pracovní zp]sobilost tEchto uchazeč] 

bývá obtížnEjší, nebo[ jsme odkázání na skutečnosti, které nám sami sdElí, nebo co lze 

zjistit z ne pUíliš objektivních zdroj] ĚKoubek J., Ň007ě. 

Pracovníci, kteUí pochází z vnEjších zdroj], musí být často doškolováni a jejich 

adaptace na nové prostUedí bývá delší. Navíc mohou vznikat nepUíjemnosti s dosavadními 

pracovníky organizace, kteUí se cítí lépe vyhovujícími na dané pracovní místo. Také 

vzniká riziko pUijetí nevhodného pracovníka, které m]že mít v konečném d]sledku velmi 

nepUíznivé následky ĚKoubek J., Ň007ě. 

1.2.3 Postup získávání pracovník] 

Proces získávání a výbEru pracovník] má tUi fázeŚ 

 Definice požadavk], pUíprava popis] a specifikace pracovního místa, poža-

davky a podmínky zamEstnání. 

 PUilákání uchazeč], prozkoumání vnitUních i vnEjších zdroj] uchazeč]. 

 VýbEr uchazeč], tUídEní žádostí, pohovory, testování, hodnocení, nabízení 

zamEstnání ĚDonnely J. H., 1řř7ě. 

Samotný proces získávání pracovník] je tvoUen nEkolika následujícími kroky, které 

na sebe bezprostUednE navazují. Tento postup má univerzální platnost, nicménE v detai-

lech se mohou vyskytnout odchylky odrážející specifika získávání pracovník] dané or-

ganizace (Koubek J., 2007): 
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Identifikace potUeby získávání pracovník] 

Identifikovat potUebu dodatečné pracovní síly je potUeba v dostatečném pUedstihu, 

jinak by pracovní místo z]stalo neobsazené, což není žádoucí. Proto je tUeba soustavnE 

analyzovat stav a pohyb pracovník]. Vychází se z plán] organizace nebo z momentální 

potUeby ĚKoubek J., Ň007). 

PotUeba získávání pracovník] m]že být strategická Ěpokud odpovídá vytváUení no-

vých úkol], nebo pUi reorganizaci podnikuě, nebo sezónní Ěspojená s okamžitou potUebou 

pracovník], nejčastEji z d]vodu nemoci, dovolené nebo jednorázového nár]stu výrobyě, 

nebo potUeba spojená s fluktuací pracovník] Ědosavadní zamEstnanec z nEjakého d]vodu 

opouští pracovní místo a je potUeba jej nahradit (Louart, 1996). 

Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 

PotUebné informace o volném pracovním místE, o práci, pracovních podmínkách a 

o požadavcích kladených na pracovníka nám pomohou zjistit, koho nabídkou zamEstnání 

oslovit, jaké metody získávání zvolit, jaké dokumenty požadovat od uchazeč] a jaká kri-

téria použít pUi samotném výbEru vhodného pracovníka ĚKoubek J., 2007). 

Zvážení alternativ 

Je tUeba d]kladnE zvážit alternativní možnosti jako je zrušení pracovního místa, 

rozdElení práce mezi ostatní pracovní místa, pokrytí práce formou pUesčas], pokrytí práce 

formou částečného úvazku, pokrytí práce formou dočasného pracovního pomEru, práce 

na základE dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti, práce na plný úvazek, nebo 

využití služeb externího dodavatele. Dojdeme-li k závEru, že je potUeba nové pracovní 

síly, pokračujeme v získávání pracovník] ĚKoubek J, 2007). 

VýbEr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kte-
rých je založeno získávání a výbEr pracovník] 

Aby byl potenciálnímu uchazeči poskytnut dostatečnE realistický obraz práce na 

obsazovaném pracovním místE, je tUeba rozhodnout, jaké charakteristiky popisu pracov-

ního místa jsou d]ležité. Dále také jaké požadavky na pracovníka jsou d]ležité, bez je-

jichž splnEní je uchazeč nezp]sobilým pro výkon práce na dané pozici (Koubek J., 2007). 
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Identifikace potenciálních zdroj] uchazeč] 

Je tUeba rozhodnout, zdali se pUi získávání pracovník] organizace zamEUí na vnitUní 

nebo vnEjší zdroje pracovních sil, či zda dojde ke kombinaci obojího ĚKoubek J., Ň007). 

Volba metod získávání pracovník] 

Vhodným lidem je tUeba dát na vEdomí, že v organizaci existují volná pracovní 

místa a podnítit je k tomu, aby se o tato místa ucházeli. Metod získávání je celá Uada a 

firmy obvykle nepoužívají jen jednu z nich, ale volí více variant ĚKoubek J., 2007). 

Volba dokument] a informací požadovaných od uchazeč] 

Mezi nejčastEji používané dokumenty patUí doklady o vzdElání a praxi, vyplnEný 

dotazník organizace a životopis. V nEkterých pUípadech se požaduje i hodnocení či refe-

rence z pUedcházejícího zamEstnání, výpis z trestního rejstUíku, lékaUské osvEdčení o 

zdravotním stavu či pr]vodní dopis (Koubek J., 2007). 

Formulace nabídky zamEstnání 
Zpracování nabídky zamEstnání probíhá na základE popisu specifikace pracovního 

místa a pUihlíží se k tomu, zdali se pracovníci získávají z vnitUních nebo vnEjších zdroj], 

k obtížnosti získání daného typu pracovníka, k volbE metody získávání pracovník] i 

k volbE dokument] a informací, které jsou od uchazeč] požadovány ĚKoubek J., Ň007). 

UveUejnEní nabídky zamEstnání 
Jakmile se nabídka uveUejní, začíná období, bEhem nEhož je možné se o zamEstnání 

ucházet a bEhem nEhož se od uchazeč] shromaž@ují potUebné dokumenty a informace. 

Toto období, kdy je možné se o zamEstnání ucházet, by nemElo pUíliš dlouhé, na druhou 

stranu ani pUíliš krátké. Toto období by nemElo být kratší než dva týdny od zveUejnEní 

nabídky ĚKoubek J., Ň007). 

Shromaž@ování dokument] a informací od uchazeč] a jednání s nimi 

DetailnEjší informování uchazeč] a jednání s nimi a získávají se od nich potUebné 

dokumenty a informace. V této fázi se ze zájemc] stávají skuteční uchazeči ĚKoubek J., 

2007). 
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PUedvýbEr uchazeč] na základE pUedložených dokument] a informací 
Významná fáze získávání pracovník], kdy se ze všech uchazeč] vybírají ti kandi-

dáti, kteUí se zdají být vhodní pro zaUazení do vlastního výbErového procesu. DEje se tak 

na základE informací z pUedložených dokument] a požadavk] obsazovaného pracovního 

místa ĚKoubek J., Ň007). 

Sestavení seznamu uchazeč], kteUí by mEli být pozvání k výbErovým 
procedurám 

I když m]že být žádoucí počet uchazeč] pUipadajících na jedno pracovní místo 

r]zný, a to v závislosti na počtu vhodných uchazeč], na povaze pracovního místa nebo i 

zvyklostech organizace, za ideální počet se považuje pEt až deset uchazeč] na jedno pra-

covní místo. Jde-li o vedoucí funkci či místa pro vysoce kvalifikované pracovníky je 

vhodnEjší pozvat vEtší počet uchazeč] ĚKoubek J., Ň007). 

 

1.2.4 Metody získávání pracovník] 

PUi získávání pracovník] je potUeba vybrat vhodné a účinné metody. Volba závisí 

na tom, z jakých zdroj] budou pracovníci získáváni a na požadavcích pracovního místa 

na pracovníka. Je tUeba také zvážit, kolik uchazeč] o danou pozici bude potUeba, jaká je 

situace na trhu práce, kolik si m]žeme dovolit na získání pracovník] vynaložit prostUedk] 

a v neposlední UadE jak rychle je potUeba pracovní místo obsadit ĚDvoUáková Z., Ň007ě. 

Mezi nejčastEjší metody získávání pracovník] patUíŚ 

Ústní dotaz nebo nabídka 

Ústní dotaz nebo pobídka spočívá v dotazování se pUátel a známých, zda nevEdí o 

nEjakém vhodném kandidátovi, nebo jestli by oni sami nemEli zájem v organizaci praco-

vat. Často se však musíme spoléhat na náš úsudek, či na úsudek našich známých a pUátel, 

jestli je kandidát opravdu vhodný na danou pozici. U této metody hrozí nebezpečí ovliv-

nEní vztahem k doporučující osobE ĚDvoUáková Z., Ň007ě. 
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Doporučení 
PUi metodE doporučení stávající nebo i bývalý pracovník dává organizaci tip na 

vhodného pracovníka. Tato metoda bývá pomErnE hojnE využívána, pracovníci navíc 

zpravidla nedoporučí nevhodného pracovníka, poškodili by tím sami sebe. Jde o levný a 

rychlý zp]sob získání pracovník], v nEkterých organizacích bývá dokonce doporučení 

vhodného kandidáta hmotnE odmEOováno ĚKociánová R., Ň010ě. 

VývEsky 

PomErnE levný zp]sob informování o volném pracovním místu, kdy se potenciální 

uchazeči, na základE informací z vývEsky, sami rozhodují, zda se budou o volné místo 

ucházet. Touto metodou není pUíliš vhodné vybírat kvalifikované odborníky, specialisty 

či manažery, naopak je ale tato metoda vhodná pro získávání čerstvých absolvent] nebo 

ménE kvalifikovaných pracovník] ĚKoubek J., Ň007ě. 

Veletrh pracovních pUíležitostí 
Jedná se o prezentaci organizace, kde láká uchazeče atraktivními nabídkami se za-

jímavou pracovní náplní, možností dalšího vzdElávání a rozličnými zamEstnaneckými vý-

hodami. NejčastEji takové veletrhy práce probíhají na vysokých školách ĚDvoUáková Z., 

2007). 

Spolupráce se vzdElávacími institucemi 
Jedná se o finančnE nenáročnou metodu, kdy se organizace angažuje v profilování 

studenta již bEhem studií a to pomocí volitelných pUedmEt] nebo zamEUením bakaláUské 

či diplomové práce. Student m]že být motivován stipendiem, které mu organizace za ur-

čitých podmínek m]že poskytnout ĚKoubek J., Ň007ě. 

Headhunting 

Tzv „Lovci hlav“, kteUí aktivnE vyhledávají nadané a vysoce kvalifikované pracov-

níky či pracovníky manažerských pozic. „Lovci hlav“ se snaží tyto pracovníky odlákat 

z dosavadního zamEstnání a pUesvEdčit k nástupu do vlastní organizace ĚBElohlávek F., 

2001). 
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Spolupráce s úUady práce 

FinančnE nenáročná metoda, kdy ÚUady práce samy provedou jakýsi pUedvýbEr 

vhodných uchazeč]. V nEkterých pUípadech je možné získat i finanční pUíspEvek na uza-

vUení pracovního pomEru s určitým pracovníkem ĚKoubek J., Ň007ě. 

„ZamEstnavatel m]že podle ustanovení §35 zákona č. 435/2004 Sb., o zamEstna-

nosti oznámit pUíslušné krajské pobočce ÚUadu práce volná pracovní místa a jejich cha-

rakteristiku. Volnými pracovními místy se rozumí novE vytvoUená nebo uvolnEná pracovní 

místa, na která zamEstnavatel zamýšlí získat zamEstnance nebo je hodlá obsadit dočasnE 

pUidElenými zamEstnanci agentury práce. Krajská pobočka ÚUadu práce volná pracovní 

místa nabízí uchazeč]m o zamEstnání a zájemc]m o zamEstnání a se souhlasem zamEst-

navatele je zveUejOuje, včetnE zveUejnEní v elektronických médiích“ Ědostupné z por-

tal.mpsv.cz/upcr, hlášení volných místě. 

„Hlášení, rušení a aktualizace volných pracovních míst lze provést osobnE, telefo-

nicky nebo emailem. Pro hlášení volných míst emailem slouží formuláU“, viz pUíloha. (do-

stupné z portal.mpsv.cz/upcr, hlášení volných místě. 

„Nahlášené volné pracovní pozice jsou zadány do databáze volných pracovních 

míst úUadu práce a následnE do druhého pracovního dne sehrány na celorepublikový In-

tegrovaný portál Ministerstva práce a sociálních vEcí ČR. SoučasnE jsou také zveUejnEny 

na nástEnkách v prostorách jednotlivých poboček ÚP ČR. Na uvedených kontaktech je 

taktéž možné domluvit výbErové Uízení v prostorech ÚP zdarma (organizace, výbEr a po-

zvání vhodných uchazeč]) a pUedvýbEr vhodných uchazeč] dle požadovaných kritérií za-

mEstnavatel]“ Ědostupné z portal.mpsv.cz/upcr, základní informace pro zamEstnavatele). 

Využívání služeb personálních agentur 

V této metodE provede celý výbErový proces personální agentura místo zamEstna-

vatele. Ačkoliv se takto lze vyhnout celému výbErovému procesu, bývá tato metoda po-

mErnE finančnE náročná. Doporučuje se využít pro získání vysoce kvalifikovaných od-

borník] nebo pracovník] manažerských pozic. Je tUeba však mít na zUeteli, že kvalita a 

serióznost personálních agentur je velmi rozdílná ĚKoubek J., Ň007ě. 
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Inzerce 

Inzerování volných míst v tisku, rozhlase či televizi je hojnE využívanou metodou 

získávání pracovník]. Velkou výhodou této metody je, že se informace o volném pracov-

ním místE pomErnE rychle dostane k velkému počtu potenciálních uchazeč]. Inzerce však 

patUí mezi finančnE nákladnEjší metody ĚKoubek J., Ň007ě. 

PUi tvorbE inzerátu je potUeba vycházet z popisu pracovního místa, které je tUeba 

obsadit. Takový inzerát by mEl obsahovat nadpis, název organizace a charakteristiku pra-

covního místa, podmínky a možnosti na nabízeném pracovním místE, požadavky na pra-

covníka, dokumenty požadované od uchazeč], informace o zp]sobu a termínu pUihlášení, 

kontakt na povEUenou osobu ĚKociánová R., Ň010ě. 

E-recruitment 

Metoda vhodná pro obsazování jakýchkoliv pozic. Je finančnE nenáročná, umož-

Ouje oslovit velké množství uchazeč] a pomErnE rychlé vyhledávání potenciálních pra-

covník]. Organizace zveUejOují nabídky volných pracovních pozic na vlastních webových 

stránkách nebo mohou za tímto účelem využít specializovaných pracovních portál] ĚnapU. 

www.jobs.cz nebo www.prace.czě, ĚKociánová R., Ň010ě. 

Den otevUených dveUí 
Tato metoda nebývá pUíliš často využívána, objevuje se spíše u vysokých či stUed-

ních škol. Den otevUených dveUí má za cíl široké veUejnosti ukázat podnik z bližší per-

spektivy, poskytnout informace o podniku a seznámit s cíli a fungováním celé organizace. 

Den otevUených dveUí bývá často spojen s doprovodným programem. Jedná se o pomErnE 

zajímavou metodu, jak se m]že organizace dostat do povEdomí široké skupiny lidí. 

PUi rozhodování, kterou metodu získávání pracovník] použít, je potUeba brát 

v úvahu také konkrétní specifika dané metody. Zejména finanční, časovou a administra-

tivní náročnost realizace takové metody a také jak efektivní tato metoda je. Shrnutí nej-

častEjších metod včetnE jejich náročnosti je uveden v následující tabulceŚ 
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Tabulka 1 - Metody získávání pracovník] a jejich účinnost 

Metoda získávání Finanční 
náročnost 

Časová 
náročnost 

Administrativní 
náročnost Efektivita 

Inzerce v tisku 3 2 2 2 
Inzerce na internetu 4 3 2 1 
VývEsky v podniku 1 1 1 1 
Spolupráce s vzdElá-
vacím institucemi 1 4 2 2 

Spolupráce s úUady 
práce 

1 2 1 2 

Doporučení zamEst-
nancem 

1 1 1 3 

Samostatné pUihlašo-
vání 1 1 2 2 

E-recruitment 2 2 2 2 
Veletrhy práce 3 4 2 2 
Pracovní agentury 4 2 2 2 
Headhunting 4 4 2 2 
Bývalí zamEstnanci 2 3 2 2 
Den otevUených dveUí 2 3 2 2 

ZdrojŚ Bláha J., Ň005, upraveno. 
 
Legenda k tabulce: 
Finanční náročnost: 1 – minimální, 2 – nízká, ň – pr]mErná, 4 – velmi náročná. 
Časová náročnost: 1 – témEU ihned, Ň – do ň mEsíc], 3 – do 6 mEsíc], 4 – delší než 6 
mEsíc]. 
Administrativní náročnost: 1 – nízká, 2 – stUední, ň – vysoká. 
Efektivita: 1 – nízká, 2 – stUední, ň – vysoká. 
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1.3 VýbEr pracovník] 
Personální činnost výbEr pracovník] bezprostUednE navazuje na získávání pracov-

ník] a jejím cílem je ze získaných uchazeč] o pracovní pozici vybrat toho nejlépe vyho-

vujícího. A to nejen požadavk]m pracovního místa, ale také aby nový pracovník dobUe 

zapadl do pracovního kolektivu. ObzvláštE d]ležité je, aby pracovník svou činnosti po-

mohl naplnit cíle organizace ĚDvoUáková Z., Ň007ě. 

Hlavním úkolem výbEru pracovník] je rozpoznat uchazeče, který bude pravdEpo-

dobnE nejlépe vyhovovat nejen požadavk]m obsazovaného pracovního místa, ale že tento 

pracovník bude i pUispívat k vytváUení pUíznivé podnikové kultury a že se jedná o dosta-

tečnE flexibilního pracovníka s dostatečným rozvojovým potenciálem, aby se dokázal pUi-

zp]sobit pUedpokládaným zmEnám na daném pracovním místE ĚKoubek J., 2007). 

1.3.1 Proces výbEru pracovník] 

Proces výbEru zamEstnanc] spočívá v následujících krocíchŚ 

 Specifikace kvalit a nutných požadavk] potUebných k vykonávání dané 

pracovní pozice. 

 Identifikace a mEUení současných i potenciálních schopností a osobnostní 

charakteristiky jednotlivých uchazeč]. 

 VýbEr osob, které mají tyto schopnosti a charakteristiky na požadované 

úrovni, aby bylo možné dosáhnout cíl] organizace, ale i pracovník] sa-

motných ĚKleibl J., Ň001) 

VýbErový proces m]že být rozdElen do dvou fází, pUedbEžné a vyhodnocovací. 

PUedbEžná fáze začíná potUebou obsadit volné pracovní místo a má tUi korkyŚ 

 Definování pUíslušného pracovního místa a stanovení jeho základních pracov-

ních podmínek. 

 Zkoumání kvalifikace, znalostí a dovedností uchazeče. 

 Specifikace požadavk] na vzdElání, kvalifikaci a délku praxe ĚKoubek J., Ň007ě. 
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Fáze vyhodnocovací má nEkolik krok] a provádí se po shromáždEní dostatečného 

množství vhodných uchazeč] o danou pracovní pozici. V této fázi však není nutné vyu-

žít všechny kroky, zpravidla se používá jen pár krok]Ś 

 Zkoumání životopisu a dotazníku. 

 PUedbEžný pohovor, doplOkový informační charakter k životopisu a dotazníku. 

 Testování uchazeč] 

 VýbErový pohovor. 

 Zkoumání referencí. 

 LékaUské vyšetUení. 

 Rozhodnutí o výbEru konkrétního uchazeče. 

 Informování uchazeč] o rozhodnutí ĚKoubek J., Ň007ě. 

1.3.2 Metody výbEru pracovník] 

Zkoumání životopisu 

Oblíbená metoda, která se však nepoužívá samostatnE, ale v kombinaci s nEjakou 

další metodou. Životopis podává strukturované informace o osobním i profesním vývoji 

uchazeče. PUi hodnocení životopisu se klade d]raz na následující skutečnostiŚ 

 Jak často mEnil uchazeč vzdElávací instituce a zamEstnavatele. 

 Zda ukončil započaté studium. 

 Jak dlouho trval pracovní pomEr. 

 Zda existují časové mezery mezi studiem a zamEstnáním, pUípadnE zamEstnáními. 

 Zda nebylo studium nebo zamEstnání ukončeno v neobvyklém termínu. 

 Zda se shodují časové údaje uvedené v životopise s časovými údaji na jiných do-

kumentech, ĚDvoUáková Z., Ň007ě. 
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Dotazník 

Použití dotazníku je vhodné ve všech pUípadech výbEru pracovník]. Od uchazeč] 

jsou získávány pUesnE vymezené údaje. Dotazník m]že být jednoduchý nebo otevUený. 

ObE formy mají stejnou první částŚ 

 Název pracovní pozice, na kterou se hledá vhodný pracovník 

 Titul, jméno a pUíjmení uchazeče 

 Adresa trvalého bydlištE, či jiná korespondenční adresa, telefon a jiný kon-

takt 

 Datum a místo narození uchazeče 

 Národnost, státní pUíslušnost 

 Zdravotní stav, zmEnEná pracovní schopnost 

 VzdElání a odborná pUíprava uchazeče 

 Odborné znalosti a dovednosti 

 Jazykové znalosti 

V druhé části se již obE formy dotazníku odlišují. V jednoduchém dotazníku uvádí 

uchazeč jen holá fakta, zejména výčet pUedchozích zamEstnání, včetnE názvu a adresy 

zamEstnavatele s tím, že se uvádí datum nástupu i odchodu. V otevUeném dotazníku se již 

uchazeč m]že více rozepsat o své dosavadní pracovní kariéUe, svém současném pracov-

ním zaUazení a pracovních podmínkách, detailech pUedchozích zamEstnání, o zálibách a 

zájmech, silných a slabých stránkách, proč se uchází o nabízenou pracovní pozici, čím 

m]že pUispEt k úspEšnému vykonávání práce, o kterou se uchází, jak si pUedstavuje svou 

kariéru bEhem následujících pEti let. ZávEr dotazníku je pak u obou forem totožný a ob-

sahuje místo pro reference, termín, kdy je uchazeč schopen a ochoten nastoupit v pUípadE, 

že bude pUijat, podpis uchazeče a datum vyplnEní dotazníku ĚKoubek J., Ň007ě. 

Testy pracovní zp]sobilosti 
NezUídka bývá pUi výbEru zamEstnanc] využíváno testování uchazeč]. Jsou však 

použity jako doplOková metoda, nikdy se nepoužívají samostatnE. Provádí se testy inteli-

gence, testy zamEUené specifické schopnosti a dovednosti a testy osobnosti ĚDvoUáková 

Z., 2007). 

Výsledky test] poskytují organizaci jiný druh informací, než které o sobE uvádEjí 

uchazeči v písemných dokumentech nebo v rámci pohovor]. Navíc uchazeči mají pro 

pUípravu tEchto svých dokument] dostatek času, aby uvedli nejvhodnEjší a nejpozitivnEjší 
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informace. Uchazeči si také mohou nechat takové dokumenty zrevidovat od zkušených 

expert] na lidské zdroje ĚHodgson, S. Ň007ě.  

Jednotlivé druhy test] je možné vzájemnE kombinovat. PUed použitím kteréhokoliv 

testu je tUeba si ujasnit, proč má být test použit a jaké vlastnosti či schopnosti uchazeč] 

mají testy provEUit ĚDale M., Ň007ě. 

NEkteré testy mohou být provádEny pouze psychology, nebo[ správný výklad zís-

kaných informací a jejich interpretace je v rukách kvalifikovaných specialist] a vyžaduje 

odborné vzdElání ĚStýblo J., 1řř4ě. 

Assessment centre 

Metoda výbEru pracovník], která se v poslední dobE čím dál víc využívá. Používá 

se zejména pro výbEr pracovník] na manažerské pozice. Jde o komplexní výbErový pro-

gram, kdy je skupina uchazeč] vystavena souboru r]zných úkol] a test]. Vícero hodno-

titel] pozorují a hodnotí uchazeče pUi plnEní série úkol] a pUi Uešení simulovaných situ-

ací. Hodnocení probíhá podle pUedem stanovených kritérií a sledují se sociální a komu-

nikační dovednosti a charakteristiky osobnosti uchazeč] ĚDvoUáková Z., Ň007ě. 

Pohovor 

Pohovor je nejvíce používanou a velmi významnou metodou výbEru pracovník]. 

Zapadá do „klasického tria“ metod výbEru Ědotazník, reference, pohovor). (Armstrong 

M., 2009). 

KromE cíle posoudit vhodnost uchazeče na danou pracovní pozici, má pohovor tUi 

hlavní cíleŚ 

 Získat dodatečné informace o uchazeči, jeho pracovní cíle a očekávání, 

pUípadnE ovEUit informace uvedené v dodaných dokumentech. 

 Poskytnout uchazeči informace o organizaci, ve které se uchází o zamEst-

nání, informace o nabízené práci. 

 Posoudit osobnost uchazeče Ětohoto cíle m]že pohovor nEkdy dosáhnout 

lépe než testy osobnostiě. ĚKoubek J., Ň007ě. 

Pohovor jako účelová konverzace mezi uchazečem a podnikem m]že mít podobu 

individuálního pohovoru, kdy konverzace probíhá mezi uchazečem a pracovníkem ve-

doucí pohovor. Pohovor je veden jedním tazatelem.  
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Nebo m]že mít pohovor podobu výbErového panelu, kdy skupina dvou nebo více 

lidí provádí pohovor s jedním uchazečem. VEtší výbErový panel je pak označován jako 

výbErová komise, kdy více lidí hodnotí uchazeče a navzájem porovnávají poznatky o 

uchazeči. 

Zkoumání referencí 
Zkoumání referencí je pomErnE často využívaná metoda výbEru pracovník]. Refe-

rence mohou být osobní nebo psané, z pUedchozích pracoviš[, ze školy, nebo od osob, 

které uchazeče znají ĚDale M., Ň007ě. 

Reference mají pomoci získat, ač d]vErné, ale konkrétní informace o uchazeči, jeho 

charakteru a názoru na vhodnost pro danou pracovní pozici od pUedchozích zamEstnava-

tel]. Tyto informace se nejčastEji týkají povahy pUedchozího zamEstnání, doby zamEst-

nání, platového zaUazení, d]vodu odchodu ze zamEstnání a popis pracovního chování 

uchazeče ĚArmstrong M., Ň00Ňě. 

Osobní reference bývají nevhodné, pUesnEjší reference lze získat, pokud máme pUi-

pravený formuláU se sepsanými otázkami ĚArmstrong M., Ň00Ňě. 

Otázky pro sestavení formuláUe ĚArmstrong M., Ň00ŇěŚ 

 Jaký byl název pracovního místa? 

 Jak dlouho zamEstnání trvalo? 

 Jaká práce byla vykonávána? 

 Jaký byl mzdový tarif či plat? 

 Kolik dn] absence mEl uchazeč bEhem posledních 1Ň mEsíc]? 

 ZamEstnali byste uchazeče znovu Ějestliže ne, pročě? 
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LékaUské vyšetUení 
Tato metoda bývá využívána zejména u pozic, kde je zákonná povinnost podrobit 

se lékaUské prohlídce ĚKociánová R., Ň010ě. 

Dle zákona číslo ň7ň/Ň011 Sb. a vyhlášky číslo 7ř/Ň01ň Sb. je povinnost podrobit 

se vstupní lékaUské prohlídce u zamEstnanc], kteUí budou vstupovat do pracovního po-

mEru a to ještE pUed uzavUením pracovní smlouvy. „U dohod provedení práce nebo dohod 

o pracovní činnosti je vstupní prohlídka zamEstnance nutná v pUípadE, má-li být osoba 

ucházející se o zamEstnání zaUazena k práci, která je podle zákona o ochranE veUejného 

zdraví prací rizikovou nebo součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky 

zdravotní zp]sobilosti stanoveny jinými právními pUedpisy; zamEstnavatel m]že vstupní 

lékaUskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní zp]sobilosti osoby 

ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základE 

dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti… Osoba ucházející se o za-

mEstnání se považuje za zdravotnE nezp]sobilou k výkonu práce, k níž má být zaUazena, 

pokud se nepodrobí vstupní lékaUské prohlídce…“ ĚZákon o specifických zdravotních 

službách, zákon č. ň7ň/Ň011 Sb. a vyhláška č 7ř/Ň01ň Sb.ě 

PUijetí nejvhodnEjších uchazeč] na zkušební dobu 

PUijetí nejlépe vyhovujících uchazeč] na zkušební dobu je jedna z nejefektivnEj-

ších metod výbEru pracovník]. I když je tato metoda nákladná a organizačnE náročná. 

Principem této metody spočívá v pUijetí v pUijetí více vhodných uchazeč] a jejich moni-

torováním v bEžném pracovním procesu. Uchazeč, který se nejlépe osvEdčí, v organi-

zaci z]stane, ostatní budou ve zkušební dobE propuštEni ĚKoubek J., 2007). 
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2 Cíl a metodika 
Cílem této bakaláUské práce je po provedení analýzy a zhodnocení aktuálního stavu 

systému výbEru zamEstnanc] ve vybrané organizaci navrhnout zlepšení tohoto systému. 

Vzhledem ke skutečnosti, že si organizace nepUála být v této bakaláUské práci jme-

nována, bude označována jako XYZ, spol. s r.o. 

První krok pUi vypracování této práce spočíval v nastudování dostupné odborné li-

teratury týkající se Uešené problematiky od českých i zahraničních autor]. 

V praktické části je pUedstavena a charakterizována společnost, která je objektem 

této bakaláUské práce. V práci je charakterizován pUedmEt podnikání, historický vývoj 

společnosti, počet zamEstnanc] a popsána a graficky znázornEná organizační struktura 

podniku. 

Dále byla provedena analýza podniku. PUedmEtem analýzy byl systém výbEru za-

mEstnanc]. Informace o systému výbEru zamEstnanc] byly čerpány z interních materiál] 

organizace, z organizačního Uádu, z vnitropodnikových smErnic pro získávání a výbEr za-

mEstnanc] a z dokument] z dUívEjších výbErových Uízení společnosti XYZ, spol. s r.o. 

Žádný z dokument] není použit v p]vodní podobE, nebo[ si organizace nepUála žádný 

zkoumaný dokument zveUejnit v originální podobE. Proto se v práci vyskytují pouze upra-

vené materiály. 

Po provedené analýze a shromáždEní dostupných informací byla navržena opatUení 

vedoucí ke zlepšení stávajícího systému výbEru pracovník]. 
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3 Praktická část 
V praktické části se blíže seznámíme se zkoumanou organizací, její charakteristi-

kou, organizační strukturou, popisem jednotlivých pracovních pozic a systémem získá-

vání a výbEru pracovník]. 

3.1 Charakteristika společnosti 
Název společnosti je na pUání jednatele pozmEnEn, stejnE tak jména a názvy, ostatní 

údaje jsou pravdivé. 

Společnost XY, spol. s r.o. byla založena ň. února 1řřŘ dvEma společníky, z nichž 

každý složil vklad 50 000 Kč. PUedmEtem podnikání společnosti je vedení účetnictví, čin-

nost účetních poradc] a daOové poradenství.  

Společnost XYZ, spol. s r.o. je organizace s dvanácti zamEstnanci. Společníci sami 

zastávají funkce nEkterých zamEstnaneckých pozic. Pro tuto organizaci je typické, že vEt-

šinu pracovník] si vychovává sama, každý pracovník se díky sérii školení a jiných vzdE-

lávacích procedur m]že vypracovat na vyšší pracovní pozici. VýbErová Uízení z vnEjších 

zdroj] se konají pouze pro vybrané pracovní pozice. Součástí výkon] na tEchto pozicích 

je i systematická pUíprava na vyšší pozice. 
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3.2 Organizační struktura 
Níže je uvedena organizační struktura zkoumané organizace – viz schéma číslo 1. 

 

 
Schéma č. 1Ś Organizační struktura společnosti XYZ, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
 
 
Pracovní pozice označené modUe, pro nE si pracovníky vychovává organizace sama. 
Pracovní pozice označené zelenE, pro tyto pozice se vybírají pracovníci z vnEjších 
zdroj]. 
Pracovní pozice označené oranžovE, tyto pozice jsou považovány za klíčové, jsou obsa-
zeny společníky, tyto pozice se neobsazují výbErem pracovník]. 
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3.3 Popis pracovních pozic 
Základem dobUe fungující organizace je správný výbEr pracovník]. Tento výbEr je 

založen na popisu pracovních míst, vzhledem k potUebám organizace. DobUe zpracované 

popisy pracovních míst jsou základem kvalitního výbEru pracovník]. Informace obsažené 

v popisech pracovních pozic pomohou stanovit požadavky na pracovníka, který má dané 

pracovní místo obsadit. 

Popisy pracovních míst v organizaci XYZ, spol. s r.o. jsou dobUe a pUehlednE zpra-

covány, viz pUílohy č. 1 – 12. 

Jednotlivé pracovní pozice mají sv]j popis obsahující název pracovní pozice, nad-

Uízenost a podUízenost, pracovní náplO a požadavky na vzdElání, kvalifikaci, praxi, 

zvláštní znalosti a dovednosti. 

Tyto popisy pracovních pozic tvoUí základ získávání a výbEr pracovník]. 
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3.4 Systému výbEru pracovník] 
Systém výbEru pracovník] v organizaci XYZ, spol. s r.o. se skládá ze dvou základ-

ních částí, nejprve získávání uchazeč] a následnE výbEr pracovník] ze získaných ucha-

zeč]. VýbErové Uízení na všechny obsazované pozice má následující podobuŚ 

 PUíprava výbErového Uízení 

 Oznámení o volném pracovním místE. 

 PUijímání dokument] od uchazeč]. 

 Vyhodnocení pUijatých dokument] ĚPUedvýbErě. 

 Osobní pohovor Ě1. koloě. 

 Pohovor k uzavUení pracovního pomEru ĚŇ. koloě. 

 Ukončení výbErového Uízení 

 

Veškeré činnosti související se získáváním a výbErem pracovník] v organizaci 

XYZ, spol. s r.o. zajiš[uje výhradnE Teditel. VýbEr pracovník] probíhá u všech pracov-

ních pozic stejnE, s malými odlišnostmi v detailech pUípadného testování uchazeč]. 

Ze všech zájemc] je v pUedvýbEru vybráno nEkolik uchazeč], kteUí postoupí do prv-

ního kola výbErového Uízení. Tento pUedvýbEr spočívá ve zkoumání a následném vyhod-

nocování dokument], které byly do organizace doručeny. Zpravidla se jedná o životopis 

a osobní dotazník. NejdUíve se provEUují informace uvedené v životopise a v osobním do-

tazníku. 

Užší výbEr uchazeč] je pozván k osobnímu pohovoru s Teditelem. Na základE vý-

sledk] z pohovoru a informací v osobním dotazníku a životopisu se stanoví celkové po-

Uadí uchazeč]; ti nejvhodnEjší postoupí do druhého kola, k pohovoru k uzavUení pracov-

ního pomEru. 
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3.4.1 PUíprava výbErového Uízení 
Prvotní činnosti v organizaci XYZ, spol. s r.o. se zabývají zjištEním naléhavosti po-

tUeby nového pracovníka a v pUípadE nutnosti pUijmout do organizace nového pracovníka 

určení metod, postup] a dalších činností smEUujících k získání a výbEru nového kolegy. 

 

 Identifikace potUeby obsazení nového pracovního místa 

tato potUeba vzniká zejména v období, kdy se podávají daOová pUiznání 

k dani z pUíjm], tedy konec bUezna a konec června, pUípadnE pokus organi-

zace získá nového zákazníka s pUedpokládaným vEtším objemem potUeb-

ných prací. 

 Zvážení alternativ obsazení nového pracovního místa 

V organizaci se zvažuje, zda se zvýšený objem prací podaUí zvládnout 

v rámci pUesčas] či zapojení ostatních pracovník], kteUí nemusejí mít poža-

dované úkoly v náplni práce. Není-li v silách stávajících pracovník] po-

tUebné práce zvládnout, postupuje se v získávání nového pracovníka. 

 Určení zdroje získávání budoucího zamEstnance 

Jako zdroj nového zamEstnance je ve vEtšinE pUípad] použit zdroj vnEjší. 

 Určení metod získávání budoucího zamEstnance 

Dle zvyklostí organizace se pro získávání pracovník] používá výhradnE 

spolupráce s pracovním úUadem s tím, že nabídka volného pracovního místa 

se uvEUení i na webových stránkách organizace XYZ, spol. s r.o. Nabídka 

pracovního místa bývá pracovním úUadem postoupena i dalším inzertním 

míst]m s nabídkami práce. 

 Určení dokument], které budou od uchazeč] požadovány. 
PotUebnými dokumenty bývají životopis, osobní dotazník a vstupní lékaUská 

prohlídka. 
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3.4.2 Oznámení o volném pracovním místE 

Po identifikaci potUeby získání nového pracovníka je potUeba na trhu práce oznámit 

nabídku nového pracovního místa. V organizaci je využíváno pouze dvou metod infor-

mování veUejnosti o volném pracovním místE. 

Základní metodou získávání uchazeč] je pracovní úUad. Pracovnímu úUadu se 

oznámí existence volného pracovního místa a pracovní úUad sám informuje potenciální 

zájemce o volném pracovním místE, a dále informace o volném pracovním místE po-

skytne jiným elektronickým médiím. O volném pracovním místE jsou informovány nejen 

osoby vedené na úUadu práce, ale i další potenciální zájemci pUes jiná inzertní místa, napU. 

pUes annonce.cz, jobs.cz, práce.cz, aj. 

Druhou používanou metodou je uveUejnEní nabídky volného pracovního místa na 

webových stránkách společnosti XYZ, spol. s r.o.  

Zpravidla jsou takto uchazeč]m poskytnuty základní informace o organizaci nabí-

zející zamEstnání, ale hlavnE kontaktní údaje na organizaci, resp. na Ueditele společnosti, 

se kterým bude probíhat další komunikace smEUující k výbEru vhodného pracovníka. Zá-

jemci se telefonicky nebo emailem pUihlašují do výbErového Uízení na vypsanou pracovní 

pozici. Na základE pUihlášení do výbErového Uízení se vyhotoví seznam uchazeč]. 

Níže jsou uvedeny pUíklady organizací zpracovaná hlášení volného pracovního 

místa na úUad práce, která byla použita pUi posledních výbErových Uízeních. 
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Tabulka 2 - Hlášení volného pracovního místa - asistent - účetnictví 
HLÁŠENÍ VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA 

ÚUad práce 

Místo: České BudEjovice 

Adresa: Klavíkova 1570/7, ň70 04 České BudEjovice 

ZamEstnavatel 
Název: XYZ, spol. s r.o. 

IČ:  

Adresa:  

Kontaktní osoba:  

Email:  

Telefon:  

Pracovní místo 

Název pracovního místa: Asistent – účetnictví 

Pracovní náplO: Účetnictví, daOová evidence, inventarizace, podklady pro daOová 

pUiznání, poUizování údaj] v PC (Word, Excel, Pohoda) 

PracovnE právní vztah: Pracovní smlouva na dobu určitou Ě1Ň mEsíc]ě, 

s perspektivou zmEny na dobu neurčitou 

Požadované vzdElání: Odborné stUedoškolské vzdElání s maturitou ekonomického zamE-

Uení 

Pracovní doba: Pružná, nerovnomErnE rozvržená 

Pracovní úvazek Plný Ěv pr]mEru 40 hodin týdnEě 

Praxe: Není podmínkou 

Mzdové podmínky: Nástupní hrubá mzda 1Ň 000 Kč 

PUedpokládaná mzda 15 660 Kč 

Požadované znalosti a doved-

nosti: 

Práce s PC, textový editor, tabulkový procesor. 

Účetnictví, daOová evidence, danE. 

Flexibilita, ochota se učit, schopnost samostudia 

PUesnost, spolehlivost, loajalita. 

Nástup: Ihned 

Poznámky: Místo je vhodné i pro uchazeče se zmEnEnou pracovní schopností, 

čerstvé absolventy SOŠ, VOV, VŠ. 

ZdrojŚ VýbErové Uízení XYZ, spol. s r.o., 2012, upraveno. 
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Tabulka 3 - Hlášení volného pracovního místa - asistent - danE 

HLÁŠENÍ VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA 

ÚUad práce 
Místo: České BudEjovice 

Adresa: Klavíkova 1570/7, ň70 04 České BudEjovice 

ZamEstnavatel 
Název: XYZ, spol. s r.o. 

IČ:  

Adresa:  

Kontaktní osoba:  

Email:  

Telefon:  

Pracovní místo 
Název pracovního místa: Asistent – danE 

Pracovní náplO: Účetnictví, daOová evidence, podklady a zpracování daOových pUi-

znání, poUizování údaj] v PC (Word, Excel, Pohoda) 

PracovnE právní vztah: Pracovní smlouva na dobu určitou Ě1Ň mEsíc]ě, 

s perspektivou zmEny na dobu neurčitou 

Požadované vzdElání: Odborné stUedoškolské vzdElání s maturitou ekonomického zamE-

Uení 

Pracovní doba: Pružná, nerovnomErnE rozvržená 

Pracovní úvazek Plný Ěv pr]mEru 40 hodin týdnEě 

Praxe: Není podmínkou 

Mzdové podmínky: Nástupní hrubá mzda 1Ň 000 Kč 

PUedpokládaná mzda 15 660 Kč 

Požadované znalosti a doved-

nosti: 

Práce s PC, textový editor, tabulkový procesor. 

Účetnictví, daOová evidence, danE. 

Flexibilita, ochota se učit, schopnost samostudia 

PUesnost, spolehlivost, loajalita. 

Nástup: Ihned 

Poznámky: Místo je vhodné i pro uchazeče se zmEnEnou pracovní schopností, 

čerstvé absolventy SOŠ, VOV, VŠ. 

ZdrojŚ VýbErové Uízení XYZ, spol. s r.o., 2012, upraveno. 
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3.4.3 PUijímání dokument] od uchazeč] 

Uchazeči se pUihlašují do výbErového Uízení na základE kontaktních údaj] poskyt-

nutých úUadem práce, pUípadnE jiným inzerentem. PUihlašování do výbErového Uízení pro-

bíhá telefonicky nebo emailem. Na základE takto pUihlašovaných uchazeč] se vyhotoví 

seznam uchazeč], viz pUíloha č. 1ňŚ Seznam uchazeč] XYZ, spol. s r.o. 

Po skončení pUijímání uchazeč] do výbErového Uízení, zpravidla po 14 dnech od 

uveUejnEní nabídky volného pracovního místa, jsou všichni uchazeči najednou pozváni 

do prostor úUadu práce, kde Teditel pUevezme požadované dokumenty. Každý uchazeč 

zde odevzdá životopis a vyplní osobní dotazník, viz pUíloha č 14: Osobní dotazník XYZ, 

spol. s r.o.  

PUi této hromadné sch]zce s Teditelem, v pro tento účel použitých prostorách úUadu 

práce, se mohou uchazeči informovat o dalších skutečnostech, které je o dané pracovní 

pozici zajímají. 

3.4.4 Vyhodnocení pUijatých dokument] 

Po pUijetí požadovaných dokument] od uchazeč] pUihlášených do výbErového Uí-

zení, Teditel dle pUedem stanovených kritérií se vyhodnocuje dokumenty jednotlivých 

uchazeč]. Hodnotí se dotazník, kde jsou za správné odpovEdi pUidEleny body a dle počtu 

získaných bod] se určí poUadí uchazeč]. Dotazník se vyhodnocuje dle pUílohy č. 15Ś Hod-

nocení dotazníku XYZ, spol. s r.o. 

 Životopis slouží pro ovEUení správnosti údaj] v dotazníku a jako podklad pro pUí-

padný osobní pohovor.  

Vybraní uchazeči postoupí do prvního kola, k osobnímu pohovoru. Obvykle do dal-

šího kola postupuje 10 uchazeč]. 

3.4.5 Osobní pohovor 
PUi osobním pohovoru s Teditelem se uchazeči dozvídají bližší informace o pod-

niku i o pracovní pozici, o kterou se uchází. BEhem pohovoru jsou uchazeči kladeny pUe-

dem pUipravené otázky a probíhá drobné ústní testování uchazečových znalostí a doved-

ností. Také se pokládají pUípadné otázky k životopisu či dotazníku. V neposlední UadE je 

dán prostor i pro otázky uchazeče. 
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Teditel vede osobní pohovor s každým uchazečem, který postoupil na základE vy-

hodnocení dotazníku. U osobního pohovoru klade Teditel každému uchazeči stejné 

otázky, které následnE vyhodnocuje, viz následující tabulka. Na pUedem pUipravené 

otázky je očekávaná jistá správná odpovE@, za správnou odpovE@ dostává uchazeč bo-

dové ohodnocení. 

Tabulka 4 - Otázky k osobnímu pohovoru a jejich hodnocení XYZ, spol. s r.o. 

 
Otázka Správná odpovE@ 

ÚplnE 

správnE 

ČástečnE 

správnE 

1 V jakých účetních kni-

hách se účtuje? 

Deník, hlavní kniha, knihy 

analytické evidence 
1 0,5 

2 Jaké jsou základní pUed-

pisy upravující účetnic-

tví? 

Zákon o účetnictví, Vyhláška 

o provádEní zákona o účetnic-

tví, České účetní standardy 

1 0,5 

3 Jaké jsou základní pUed-

pisy upravující daOovou 

evidenci? 

Zákon o daních z pUíjm] 

1 0 

4 V jakých knihách se pro-

vádí daOová evidence? 

PenEžní deník, kniha pohle-

dávek, kniha závazk], kniha 

hmotného majetku, kniha zá-

sob 

1 0,5 

5 Jakým zp]sobem byste 

UešilĚaě dopravu do za-

mEstnání 

Uchazeč má vyUešenou do-

pravu do zamEstnání Ěmax ň0 

min) 

1 0 

6 Uchazeč by mohl být no-

vým pracovníkem? 

Ano 
1 0 

ZdrojŚ VýbErové Uízení XYZ, spol. s r.o., 2012, upraveno. 

 

Na základE celkového počtu získaných bod] z pohovoru a dotazníku se stanoví cel-

kové poUadí uchazeč]. Nejlépe hodnocený uchazeč postoupí do druhého kola. 
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3.4.6 Pohovor k uzavUení pracovního pomEru 

BEhem tohoto pohovoru je uchazeč, který získal nejvEtší počet bod] pUizván k pro-

jednání konkrétních podmínek uzavUení pracovního pomEru. Uchazeči jsou seznámeni 

s návrhem pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti a také jsou seznámeni se základními vnitropodnikovými normami, zejména pra-

covním Uádem společnosti XYZ, spol. s r.o. 

Pokud uchazeči nebo organizaci nevyhovují podmínky uzavUení pracovnE právního 

vztahu a nedojde k oboustranné dohodE, nabídne se pracovní pozice dalšímu uchazeči 

v poUadí, dle celkového hodnocení. Tak se postupuje, dokud se pracovní místo neobsadí 

novým pracovníkem. 

3.4.7 Ukončení výbErového Uízení 
V poslední fázi výbErového Uízení se podepisují pracovní smlouvy ĚpUípadnE do-

hody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnostiě. Ukončuje se výbErové Uízení, 

uchazeči jsou vyrozumEni o pUijetí či nepUijetí na danou pracovní pozici. 

Veškeré dokumenty poUízené bEhem výbErového Uízení jsou založeny do spisu pro-

bEhlých výbErových Uízení. NepUijatí uchazeči mohou být v pUípadném novém výbEro-

vém Uízení osloveni s nabídkou pracovního místa. 
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3.5 Diskuse a doporučení 
Organizace XYZ, spol. s r.o. v současnosti zamEstnává 1Ň zamEstnanc], ale díky 

rozr]stajícímu se počtu zákazník] vzniká v organizaci potUeba obsadit nové pracovní po-

zice.  

Hlavní metodou získávání pracovník] je spolupráce s úUadem práce. Vzhledem ke 

skutečnosti, že tato metoda v minulosti zajistila dostatečný počet zájemc] ve všech dUíve 

se konajících výbErových Uízení, lze tuto metodu použít i v dalších výbErových Uízeních. 

Pro využití úUadu práce pUi získávání vhodných uchazeč] o danou pracovní pozici 

je d]ležité tuto skutečnost úUadu práce nahlásit. Nahlášení volného pracovního vyžaduje 

dokonalou znalost obsazovaného pracovního místa a požadavk] na pracovníka. Samotné 

hlášení volného pracovního místa organizace realizuje pomocí vlastních dokument]. 

Navrhuji pro nahlášení volného pracovního místa využít formuláU úUadu práce, viz 

pUíloha č. 16Ś Hlášenka volného pracovního místa – formuláU úUadu práce. Zpracování 

takového hlášení volného pracovního místa je pro pracovní úUad snazší a rychlejší.  

Pracovní úUady samy dokáží provézt jakýsi pUedvýbEr a navíc zdarma poskytují 

prostory pro výbErová Uízení. Podání základních informací o nabízené pracovní pozici 

spolu s vyplnEním osobního dotazníku a odevzdáním životopisu nyní probíhá právE 

v tEchto prostorách úUadu práce, s témEU všemi účastníky najednou. 

Navrhuji, aby byl tento zp]sob sbEru informací o uchazečích zrušen. Ačkoliv se 

tento zp]sob sbEru informací a dokument] m]že jevit jako vhodný, často bývá spojen se 

značnou nevolí u uchazeč], nepUíjemným prostUedím a nepUehledností. 

Navrhuji Uešit prvotní sbEr informací o uchazečích elektronicky. Uchazeč, poté co 

se pUihlásí do výbErového Uízení na danou pozici, zašle na výzvu organizace životopis 

emailem. Poté se uchazeči zašle osobní dotazník k vyplnEní a tento uchazeč zašle vypl-

nEný dotazník zpEt. V tomto pUípadE bu@ emailem, nebo poštou. 

V organizaci XYZ, spol. s r.o. jsou použity výbErové metody zkoumání životopisu, 

vyplnEní osobního dotazníku, osobní pohovor a pohovor k uzavUení pracovního pomEru. 

Všechny tyto činnosti zajištuje a Uídí jediná osoba z organizace, Teditel. VýbEr pracov-

ník] tedy m]že být ovlivnEn subjektivním pohledem Teditele.  
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Navrhuji zapojit do celého procesu výbErového Uízení další osobu. PomErnE hodnE 

činností lze svEUit jinému pracovníkovi, není nutné, aby všechny činnosti spojené se zís-

káváním pracovník] obstarával sám Teditel. A to i pUesto, že se stále jedná o malou or-

ganizaci s malým počtem zamEstnanc] a je možné, aby Teditel celý proces zvládl. 

NicménE čas Teditele je velmi cenný a postačí, pokud bude pUítomen jen d]ležitých čin-

ností spojených s výbErem nového pracovníka. A to zejména osobního pohovoru a poho-

voru k uzavUení pracovnE právního vztahu. 

Uchazeči o pracovní pozici v organizaci se pUihlašují do výbErového Uízení telefo-

nicky, nebo emailem. Z takto pUihlášených uchazeč] se vyhotoví jejich seznam. 

Navrhuji, aby tabulka seznamu uchazeč] byla obohacena o sloupce obsahující po-

čet získaných bod] z hodnocení osobního dotazníku, pUípadnE z osobního pohovoru a 

celkový počet získaných bod], viz pUíloha č. 17Ś Upravený seznam uchazeč]. V takto 

upraveném seznamu budou pUehlednE uvedeny všechny d]ležité informace o uchazečích. 

Uchazeči s nejvyšším počtem bod] jsou pozváni k osobnímu pohovoru s Teditelem 

organizace. Teditel klade všem uchazeč]m stejné, pUedem pUipravené otázky.  

Navrhuji, aby osobního pohovoru byl účasten i pUímý nadUízený potenciálního pra-

covníka. VEtšinou bude pUímým nadUízeným Ueditel, proto navrhuji, aby v takových pUí-

padech byl osobního pohovoru pUítomen i budoucí kolega. PUítomnost další osoby u osob-

ního pohovoru zvýší objektivní posouzení uchazeč]. 

Navrhuji rozšíUit seznam otázek osobního pohovoru o otázky nezabývajícími se 

znalostmi uchazeč], viz pUíloha č. 1ŘŚ Otázky pro účastníky výbErového Uízení. Ale o 

otázky zjiš[ující osobní ambice uchazeče a odhad jeho pUípadné loajality. Hodnocení 

všech otázek osobního pohovoru je uveden v následující tabulce č. 5. 
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Tabulka 5 - Úprava otázek a hodnocení osobního pohovoru 

 
Otázka Správná odpovE@ 

ÚplnE 
správnE 

ČástečnE 
správnE 

1 V jakých účetních kni-

hách se účtuje? 

Deník, hlavní kniha, knihy 

analytické evidence 
1 0,5 

2 Jaké jsou základní pUed-

pisy upravující účetnic-

tví? 

Zákon o účetnictví, Vyhláška 

o provádEní zákona o účet-

nictví, České účetní stan-

dardy 

1 0,5 

3 Jaké jsou základní pUed-

pisy upravující daOovou 

evidenci? 

Zákon o daních z pUíjm] 

1 0 

4 V jakých knihách se pro-

vádí daOová evidence? 

PenEžní deník, kniha pohle-

dávek, kniha závazk], kniha 

hmotného majetku, kniha zá-

sob 

1 0,5 

5 Jak si pUedstavujete svoji 

další kariéru 

Z odpovEdi vyplývá, že cílem 

kariéry je zamEUení využi-

telné pro organizaci v hori-

zontu minimálnE tUí let 

1 0 

6 Proč se hlásíte na pra-

covní pozici v naší spo-

lečnosti? 

Z odpovEdi je zUejmý zájem o 

danou pracovní pozici, pUed-

poklad loajality 

1  

7 Jakým zp]sobem byste 

UešilĚaě dopravu do za-

mEstnání 

Uchazeč má vyUešenou do-

pravu do zamEstnání Ěmax ň0 

min) 

1 0 

8 Uchazeč by mohl být no-

vým zamEstnancemŚ 

Ano 
1 0 

ZdrojŚ Vnitropodniková smErnice XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
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V organizaci XYZ, spol. s r.o. probíhá vEtšina prací na počítačích, s textovým edi-

torem nebo tabulkovým procesorem. Menší část prací probíhá ve specializovaném soft-

waru pro danE a účetnictví. 

Navrhuji rozšíUit pohovor o praktickou část, která se týká provEUování práce s počí-

tačem, jestli uchazeč zvládá základní práci s textovým editorem a tabulkovým proceso-

rem, viz tabulka 6. V tabulce je uvedeno i hodnocení tohoto testování uchazeč]. 

 

Tabulka 6 - Hodnocení praktické zkoušky 

 
Otázka Správná odpovE@ 

ÚplnE 

správnE 

ČástečnE 

správnE 

1 Vystavení objed-

návky 

Úplná a pUesná identifikace odbEra-

tele Ěnázev, adresa, IČ, DIČě; úplná a 

pUesná identifikace dodavatele Ěná-

zev, adresa, IČ, DIČě; text „Objed-

návka“, kompletní formulace objed-

návky Ěco, odkud, kam, kdy, cena, 

datum, podpis) 

1 0,5 

2 Zpracování ta-

bulky 

Vzhled a údaje podle pUedlohy Ěza-

rovnání, oddElení tisíc], formát 

textuě; správnE zadané vzorce 

1 0,5 

3 Práce s textovým 

editorem 

ZjevnE bez obtíží, dobrá orientace, 

uchazeč ví, co dElá 
1 0,5 

4 Práce s tabulko-

vým procesorem 

ZjevnE bez obtíží, dobrá orientace, 

uchazeč ví, co dElá 
1 0,5 

ZdrojŚ Vnitropodniková smErnice XYZ, spol. s r.o. Vlastní zpracování. 
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Toto testování práce s počítačem bude probíhat na vyhrazeném pracovišti s vybra-

ným pracovníkem, který ohodnotí práci uchazeče. Uchazeč na základE písemného zadání, 

viz pUíloha č. 18: Otázky pro účastníky výbErového Uízení, vypracuje objednávku a ta-

bulku. 

Organizace XYZ, spol. s r.o. bere problematiku výbEru pracovník] zodpovEdnE. O 

kvalitním pUístupu k výbEru pracovník] svEdčí velmi dobUe zpracované popisy pracov-

ních pozic, postup činností výbErového Uízení koresponduje s postupem uvedeným v te-

oretické části a pro kvalitní provedení tEchto činnosti se stará Teditel organizace osobnE.  

Velmi dobUe zpracované interní materiály použité pUi hodnocení výbEru pracovník] 

zajištuje výbEr kvalitního personálu, díky kterému m]že organizace dosahovat svých cíl]. 

Návrhy na zlepšení systému výbEru pracovník] v této práci by mEly pomoci orga-

nizaci XYZ, spol. s r.o. pomoci vylepšit již tak velmi kvalitní systém. 
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4 ZávEr 
Personální činnosti získávání a výbEr zamEstnanc] mají v organizaci klíčovou roli. 

ÚspEch organizace je určován kvalitou lidských zdroj] v ní p]sobících. Kvalitní systém 

výbEru pracovník] má pomoci získat kvalitní zamEstnancem, díky kterým se zlepší kon-

kurenceschopnost dané organizace. 

Cílem této bakaláUské práce bylo zanalyzovat systém výbEru pracovník] ve vybrané 

organizaci XYZ, spol. s r.o. a vypracovat návrh zlepšení výbErového procesu na základE 

informací z odborné literatury. 

V teoretické části byla popsána problematika získávání a výbEru pracovník] z po-

hledu nEkolika českých a zahraničních autor]. Na základE plánování lidských zdroj], 

nebo tUeba i jen náhlých zmEn ve sktruktuUe zákazník] m]že vzniknout v organizaci po-

tUeba obsazení nového pracovního místa, pUípadnE m]že vzniknout potUeba obsadit uvol-

nEné pracovní místo. Díky d]kladnému popisu takového pracovního místa se stanoví po-

žadavky na uchazeče, kteUí mohou dané místo obsadit. Za pomocí r]zných metod získá-

vání a výbEru pracovník] je pak toto pracovní místo obsazeno nejlépe vyhovujícím ucha-

zečem. 

V praktické části byla provedena analýza systému výbEru pracovník] ve vybrané 

organizaci XYZ, spol. s r.o. Tento proces se sice shodoval s obecnými postupy uvádE-

nými v odborné literatuUe, ale provádEní jednotlivých metod výbEru pracovník] již v nE-

kterých pUípadech nebylo v souladu s odbornou literaturou. 

Aby došlo ke zlepšení výbErového procesu v organizaci XYZ, spol. s r.o. byla na-

vržena Uešení na základE odborné literatury. PUi výbEru pracovník] bylo navrženo zefek-

tivnEní pUedvýbEru, osobního pohovoru je pUítomna další osoba a do procesu výbEru pra-

covník] bylo doporučeno více využít elektronickou komunikaci. Byly aktualizovány do-

kumenty vyhodnocující poUadí uchazeč]. 
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PUíloha č. 1: Popis pracovní pozice Teditel 
 
Název funkce TEDITEL 

Funkce nadUízená --- 

Funkce podUízená Vedoucí kanceláUe 

Asistent Ueditele 

SekretáU 

Referent IT 

Obchodní referent 

Systémový specialista 

Pracovní náplO Zabezpečuje obchodní vedení podniku. 

Zajiš[uje veškeré provozní záležitosti podniku. 

Odpovídá za veškerý majetek a závazky podniku. 

Vykonává zamEstnavatelská práva a povinnosti. 

Tídí podnik v souladu s platnými právními pUedpisy. 

Zpracovává a pUedkládá jednatel]m k projednání návrh 

roční účetní závErky, návrh na rozdElení zisku nebo úhradu 

ztráty, roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a 

jejich zmEny. 

Zpracovává a pUedkládá jednatel]m ke schválení návrh na 

pUijetí úvEr] a p]jček, návrhy na zUízení dceUiných společ-

ností nebo zakoupení obchodních podíl] na jiných společ-

nostech a zakoupení jakýchkoliv cenných papír], návrh ob-

chodního, finančního a investičního plánu podniku na pUí-

slušný rok a jejich zmEny, čtvrtletní bilance podniku, orga-

nizační Uád podniku. 

Odpovídá za udržování a zvyšování tržní hodnoty podniku. 

Odpovídá za plnEní veškerých daOových povinností pod-

niku. 

Odpovídá za Uádné vedení účetní a ekonomické agendy a 

pUedepsané dokumentace. 

Schvaluje veškeré pracovní pUedpisy potUebné k zajištEní 

Uádného chodu podniku a k zajištEní maximální kvality po-

skytovaných služeb. 



 

Požadavky na vzdE-
lání, kvalifikaci, praxi, 

zvláštní znalosti a do-
vednosti 

Vysokoškolské vzdElání ekonomického nebo právnického 

zamEUení + 4 roky praxe. 

OprávnEní k Uízení silničního motorového vozidla do ň,5 t. 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor. 

Poznámka Pozice obsazena jedním ze společník]. 

Zdroj: Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. 2: Popis pracovní pozice Asistent Ueditel 
 
Název funkce ASISTENT TEDITELE 

Funkce nadUízená Teditel 

Funkce podUízená --- 

Pracovní náplO Vykonává pUikázané práce podle stanovených technologic-

kých postup] a pokyn]. 

PUipravuje se na výkon pracovní pozice Systémový specia-

lista, nebo SekretáU, nebo Obchodní referent, nebo Referent 

IT. 

Požadavky na vzdE-
lání, kvalifikaci, praxi, 
zvláštní znalosti a do-

vednosti 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor. 

Požadavky na vzdElání odpovídají druhu specializace Ěúčet-

nictví, danE, právo, finance, administrativa, výpočetní tech-

nika). 

Poznámka --- 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. 3: Popis pracovní pozice Vedoucí kanceláUe 
 
Název funkce VEDOUCÍ KANCELÁTE 

Funkce nadUízená Teditel 

Funkce podUízená Asistent vedoucího kanceláUe 

Praktikant 

Specialista 

Pracovní náplO PUipravuje kontrakty s jednotlivými klienty spolu s Uedite-

lem. 

Zpracovává návrhy projekt] na poskytování služeb jednot-

livým zákazník]m a pUedkládá je ke schválení Uediteli. 

Zajištuje plnEní projekt] jednotlivých zákazník] zadáváním 

úkol] podUízeným, kontroluje plnEní zadaných úkol]. 

Prezentuje splnEní jednotlivých služeb u zákazník], prování 

soustavný pracovní styk se zákazníky, zpracovává zápisy 

z jednání s klienty. 

Vykonává ty odborné práce k zajištEní služeb zákazník]m, 

které nebyly zadány jiným zamEstnanc]m. 

Požadavky na vzdE-

lání, kvalifikaci, praxi, 
zvláštní znalosti a do-

vednosti 

Vysokoškolské vzdElání ekonomického nebo právnického 

zamEUení + ň roky praxe v podniku. 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor. 

Uživatelská znalost programu Pohoda. 

Uživatelská znalost programu TaxEdit. 

OprávnEní k Uízení silničního motorového vozidla do ň,5 t. 

Znalost účetní a daOové problematiky na úrovni vnitropod-

nikových smErnic. 

Poznámka --- 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. 4: Popis pracovní pozice Referent IT 
 
Název funkce REFERENT IT 

Funkce nadUízená Teditel 

Funkce podUízená --- 

Pracovní náplO Zajiš[uje bezporuchový chod systému výpočetní techniky 

(hardware a software). 

Zajiš[uje jednotnou organizaci práce v systému výpočetní 

techniky. 

Vypracovává potUebné postupy pro obsluhu systému výpo-

četní techniky. 

Provádí archivaci a údržbu dat v systému výpočetní tech-

niky. 

Provádí údržbu a aktualizaci internetových stránek podniku 

dle požadované náplnE stránek. 

Zajiš[uje obnovu a rozvoj systému výpočetní techniky pod-

niku. 

Zajiš[uje návaznost systému výpočetní techniky klient] na 

systém výpočetní techniky podniku. 

Požadavky na vzdE-
lání, kvalifikaci, praxi, 

zvláštní znalosti a do-
vednosti 

Vysokoškolské vzdElání technického zamEUení + 1 rok 

praxe v podniku, nebo stUedoškolské vzdElání technického 

zamEUení s maturitou + 2 roky praxe v podniku. 

Znalost systému výpočetní techniky v podniku (hardware a 

software podniku). 

Praktické dovednosti a znalosti práce s výpočetní technikou. 

Poznámka --- 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. 5: Popis pracovní pozice Obchodní referent 
 
Název funkce OBCHODNÍ REFERENT 

Funkce nadUízená Teditel 

Funkce podUízená --- 

Pracovní náplO Aktivní vyhledávání potenciálních zákazník]. 

Vedení kartotéky a databáze potenciálních zákazník]. 

ZprostUedkování obchodních sch]zek Ueditele s potenciál-

ními zákazníky. 

Prezentace společnosti u potenciálních zákazník]. 

Výroba nabídkových a propagačních tiskovin a zajištEní je-

jich distribuce. 

Označení prostor] podniku a jeho udržování. 

Inzerce. 

Výroba novoročenek a jejich distribuce. 

Výroba reklamních pUedmEt]. 

Správa internetových stránek podniku. 

Požadavky na vzdE-
lání, kvalifikaci, praxi, 

zvláštní znalosti a do-
vednosti 

Vysokoškolské vzdElání + 1 rok praxe v podniku, nebo stUe-

doškolské vzdElání s maturitou + 2 roky praxe v podniku. 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor, Internet. 

OprávnEní k Uízení silničního motorového vozidla do ň,5 t. 

Komunikativnost 

Poznámka --- 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. 6: Popis pracovní pozice SekretáU 
 
Název funkce SEKRETÁT 

Funkce nadUízená Teditel 

Funkce podUízená --- 

Pracovní náplO Organizace návštEv ĚpUijímání návštEv, jejich uvádEní, po-

hoštEní, zpracování zápisu z jednání a podě 

Organizace pracovních cest Ědopravní spojení, obstarávání 

jízdenek, nocleh], materiál] apod.ě 

Organizační zajištEní pracovních jednání a školících akcí 

ĚzajištEní jednacího prostoru, občerstvení, písemných mate-

riál], technického vybavení apod.ě 

ProvádEní telefonického styku Ězáznamy o hovorech, vyUi-

zování dotaz] a žádostí, pUedávání vzkaz] apod.ě 

Správa písemností v podniku ĚpUebírání zásilek, vedení evi-

dence písemností, vyUizování došlé pošty vedle pokyn] Ue-

ditele, odesílání, pUípadnE doručování zásilek, ukládání pí-

semností ve spisovnE, archivace apod.ě 

Vedení pokladny podniku 

Správa majetku podle pokyn] Ueditele Ěobjednávky materi-

álu, nápoj] a dalšího majetku, sledování spotUeby materiálu 

a nápoj], vystavování účetních doklad], provádEní inventa-

rizací apod.ě 

Pomocné práce v personální agendE Ěkontrola docházky, 

zpracování podklad] pro kalkulace, sestavování kalkulací 

apod.) 

Správa pUíruční knihovny Ueditele 

Evidence formuláU], sledování jejich spotUeby a zajiš[ování 

jejich dostatečné zásoby 

ProvádEní ostatních administrativních a účetních prací podle 

pokyn] Ueditele 

Požadavky na vzdE-
lání, kvalifikaci, praxi, 

Vysokoškolské vzdElání ekonomického zamEUení + 1 rok 

praxe v podniku, nebo stUedoškolské vzdElání ekonomic-

kého zamEUení + Ň roky praxe v podniku. 



 

zvláštní znalosti a do-
vednosti 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor. 

Uživatelská znalost programu Pohoda. 

Poznámka --- 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. 7: Popis pracovní pozice Asistent vedoucího kanceláUe 
 
Název funkce ASISTENT VEDOUCÍHO KANCELÁTE 

Funkce nadUízená Vedoucí kanceláUe 

Funkce podUízená --- 

Pracovní náplO Vykonává pUikázané práce podle stanovených technologic-

kých postup] a pokyn]. 

PUipravuje se na výkon pracovní pozice specialista. 

Požadavky na vzdE-
lání, kvalifikaci, praxi, 

zvláštní znalosti a do-
vednosti 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor. 

Požadavky na vzdElání odpovídají druhu specializace Ěúčet-

nictví, danE, právo, finance, administrativa). 

Poznámka --- 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. 8: Popis pracovní pozice Praktikant 
 
Název funkce PRAKTIKANT 

Funkce nadUízená Vedoucí kanceláUe 

Funkce podUízená --- 

Pracovní náplO Vykonává pUikázané práce podle stanovených technologic-

kých postup] a pokyn] 

Požadavky na vzdE-

lání, kvalifikaci, praxi, 
zvláštní znalosti a do-

vednosti 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor. 

Poznámka --- 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. ř: Popis pracovní pozice Systémový specialista – účetní 
 
Název funkce SYSTÉMOVÝ SPECIALISTA – ÚČETNÍ SLUŽBY 

Funkce nadUízená Teditel 

Funkce podUízená Specialista – účetní služby Ěpouze metodické Uízeníě 

Pracovní náplO Aktualizuje technologické postupy na standartní účetní 

služby. 

Zajiš[uje, aby soubor technologických postup] komplexnE 

Uešil celou problematiku standartních účetních služeb. 

Provádí kontrolu dodržování schválených technologických 

postup] pUi poskytování účetních služeb zákazník]m. 

Provádí školení zamEstnanc] formou pUednášek o technolo-

gických postupech. 

Sleduje obecnE platné pUedpisy v oblasti účetnictví a apli-

kuje je do technologických postup]. 

VyjadUuje se k technologickým postup]m na jiné než účetní 

služby, zejména k odstranEní možné duplicity činností, 

k dosažení vysoké odbornosti poskytovaných služeb. 

Teší nestandartní otázky u jednotlivých zakázek. 

Požadavky na vzdE-
lání, kvalifikaci, praxi, 

zvláštní znalosti a do-
vednosti 

Vysokoškolské vzdElání ekonomického zamEUení + Ň roky 

praxe v podniku. 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor. 

Znalost účetní problematiky na úrovni vnitropodnikových 

smErnic. 

Certifikát účetního- II. stupeO 

Poznámka Pozice obsazena jedním ze společník] 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. 10: Popis pracovní pozice Systémový specialista - danE 
 
Název funkce SYSTÉMOVÝ SPECIALISTA – DANOVÉ SLUŽBY 

Funkce nadUízená Teditel 

Funkce podUízená Specialista – daOové služby 

Pracovní náplO Aktualizuje technologické postupy na standartní daOové 

služby. 

Zajiš[uje, aby soubor technologických postup] komplexnE 

Uešil celou problematiku standartních daOových služeb. 

Provádí kontrolu dodržování schválených technologických 

postup] pUi poskytování daOových služeb zákazník]m. 

Provádí školení zamEstnanc] formou pUednášek o technolo-

gických postupech. 

Sleduje obecnE platné pUedpisy v oblasti daní a aplikuje je 

do technologických postup]. 

VyjadUuje se k technologickým postup]m na jiné než da-

Oové služby, zejména k odstranEní možné duplicity činností, 

k dosažení vysoké odbornosti poskytovaných služeb. 

Teší nestandartní otázky u jednotlivých zakázek. 

Požadavky na vzdE-
lání, kvalifikaci, praxi, 

zvláštní znalosti a do-
vednosti 

Vysokoškolské vzdElání ekonomického zamEUení + Ň roky 

praxe v podniku. 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor. 

Znalost daOové problematiky na úrovni vnitropodnikových 

smErnic. 

Kvalifikace daOového poradce ve smyslu zákona 5Ňň/1řřŇ 

Sb. o daOovém poradenství a komoUe daOových poradc] ČR. 

Poznámka Pozice obsazena jedním ze společník]. 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. 11: Popis pracovní pozice Specialista - účetní 
 
Název funkce SPECIALISTA – ÚČETNÍ SLUŽBY 

Funkce nadUízená Vedoucí kanceláUe 

Systémový specialista – účetní služby 

Funkce podUízená --- 

Pracovní náplO SamostatnE vykonává standartní práce v oblasti daOové evi-

dence podle schválených technologických postup] nebo 

zvláštních pokyn]. 

SamostatnE vykonává standartní účetní práce podle schvále-

ných technologických postup] nebo zvláštních pokyn]. 

SamostatnE zpracovává pUiznání k dani z pUidané hodnoty, 

včetnE pUípravných prací a sestavení soupisu daOových do-

klad] k pUíslušnému pUiznání podle schválených technolo-

gických postup] nebo zvláštních pokyn]. 

SamostatnE vypracovává vnitropodnikové smErnice pro da-

Oovou evidenci a pro účetnictví podle schválených techno-

logických postup] nebo zvláštních pokyn]. 

Vykonává další účetní a administrativnE ekonomické práce 

podle zvláštních pokyn]. 

Požadavky na vzdE-

lání, kvalifikaci, praxi, 
zvláštní znalosti a do-

vednosti 

Vysokoškolské vzdElání ekonomického zamEUení + 1 rok 

praxe v podniku nebo stUedoškolské vzdElání ekonomického 

zamEUení s maturitou + Ň roky praxe v podniku, nebo stUe-

doškolské vzdElání jiného než ekonomického zamEUení s 

maturitou + 4 roky praxe v podniku. 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor. 

Znalost účetní problematiky na úrovni vnitropodnikových 

smErnic. 

Uživatelská znalost programu Pohoda. 

Certifikát účetního – I. stupeO. 

Poznámka --- 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
  



 

PUíloha č. 12: Popis pracovní pozice Specialista - danE 
 
Název funkce SPECIALISTA – DANOVÉ SLUŽBY 

Funkce nadUízená Vedoucí kanceláUe 

Systémový specialista – daOové služby 

Funkce podUízená --- 

Pracovní náplO SamostatnE vykonává pUidElené daOové služby pro zákaz-

níky dle obecnE platných právních pUedpis] a podle schvá-

lených technologických postup] podniku. 

SamostatnE vede pro jednotlivé zákazníky pUehled o daOové 

povinnosti a její úhradE, pUehled o nemovitostech, pUehled o 

motorových vozidlech apod. 

Vypracovává pro zákazníky r]zná podání na finanční úUady, 

správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojiš[ovny. 

Vykonává další daOové práce podle zvláštních pokyn]. 

Požadavky na vzdE-
lání, kvalifikaci, praxi, 

zvláštní znalosti a do-
vednosti 

Vysokoškolské vzdElání ekonomického zamEUení + 1 rok 

praxe v podniku nebo stUedoškolské vzdElání ekonomického 

zamEUení s maturitou + Ň roky praxe v podniku, nebo stUe-

doškolské vzdElání jiného než ekonomického zamEUení s 

maturitou + 4 roky praxe v podniku. 

Znalost práce s PC na uživatelské rovni, textový editor, ta-

bulkový procesor. 

Znalost daOové problematiky na úrovni vnitropodnikových 

smErnic. 

Uživatelská znalost programu Pohoda. 

Uživatelská znalost programu TaxEdit. 

Certifikát účetního – I. stupeO. 

Poznámka --- 

ZdrojŚ Organizační Uád XYZ, spol. s r.o., 2017, upraveno. 
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PUíloha č. 16: Hlášenka volného pracovního místa – formuláU úUadu práce 

Hlášenka volného pracovního místa 

Název zamEstnavatele:       IČ:       

Požadovaná profese:       

Počet požadovaných zamEstnanc]:       CZ-ISCO1):       

Místo výkonu práce (adresa):       

Typ pracovnEprávního vztahu:  pracovní pomEr  dohoda o provedení práce  dohoda o pracovní činnosti 

ZamEstnání 
na dobu: 

 neurčitou Od:       
Hrubá mEsíční 
mzda/plat2) od:       Do:       

 určitou 
Od:       Pracovní 

úvazek: 
 plný 

 zkrácený 
Počet hodin 
týdnE:       

Do:       

SmEnnost: 

 1 smEna   2 smEny 

 3 smEny   4 smEny 

 nepUetržitý provoz 

 turnusové služby 

 dElené smEny 

 pružná pracovní doba 

 noční provoz 

Vhodné i pro: 

 OZP s maximálnE 2. stupnEm invalidity 

 OZP s invaliditou 3. stupnE (dUíve TZP) 
 OZP na vozíku (bezbariérový pUístup) 
 absolventy bez praxe 

 mladistvé do 1Ř let 

Zájem o občany z jiného státu Evropské unie3):  ano  ne 

Souhlas s nabízením 
volného pracovního 
místa cizinc]m4): 

 ano 

 ne 

Souhlas 

se zamEstnaneckými kartami5): 
 ano 

 ne 

Souhlas 

s modrými kartami6): 
 ano 

 ne 

Požadovaný 
minimální 
stupeO 
vzdElání: 
(obor napište 
pUípadnE do 
následujícího Uádku) 

 základní   úplné stUední odborné s vyučením i maturitou 

 nižší stUední odborné  úplné stUední odborné s maturitou (bez vyučení) 
 stUední odborné s výučním listem  vyšší odborné 

 stUední odborné bez vyučení a bez maturity  bakaláUské 

 úplné stUední všeobecné (gymnázium)  vysokoškolské  

 

UpUesOující 
informace7): 
(požadavky, 
náplO práce 
apod.) 

      

ZamEstnanecké výhody8):       

ZveUejnit nabídku9)?  ano  ne Nabízet v tEchto okresech:       

Zp]sob prvního 
kontaktu zájemce 
o volné pracovní místo 
se zamEstnavatelem10): 

 telefonicky Kdy:       

 e-mailem 

 osobnE Místo, pUípadnE čas:       

 na výbErovém Uízení Místo, datum, hodina: 
 

      

Kontaktní osoba:       

Tel. (bude zveUejnEn):       E-mail:       

Za zamEstnavatele vyhotovil(-a):       

Dne:       Tel. nebo e-mail pro úUad práce11):       

Prosíme, neprodlenE oznamujte obsazení nahlášeného volného pracovního místa nebo zmEny údaj] uvedených v tomto formuláUi. 



VysvEtlivky: 
1) Kód profese podle klasifikace zamEstnání CZ-ISCO. Nepovinný údaj. 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_%28cz_isco%29.  
2) UvádEjte, prosím, hrubou mEsíční mzdu/plat v číselném vyjádUení (informace o minimální mzdE, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy včetnE dalších informací naleznete v naUízení vlády č. 567/2006Sb., ve znEní pozdEjších pUedpis]). 
3) ZaškrtnEte „ano“ v pUípadE, že máte zájem zamEstnat občana Evropské unie nebo občana Švýcarska, Lichtenštejnska, 

Norska či Islandu. Volné pracovní místo je v tom pUípadE na Evropském portále pracovní mobility (http://ec.europa.eu/eures) 
zvýraznEno tím, že je označeno obrázkem vlajky Evropské unie, a ve výpise je umístEno pUed nezvýraznEnými nabídkami. 
Zvýraznit VPM na Evropském portále pracovní mobility a zároveO jej nezveUejnit na Integrovaném portále MPSV 
(http://portal.mpsv.cz) není možné. Máte-li zájem nabízet volné pracovní místo pUednostnE ve vybraném státE Evropské 
unie nebo ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Norsku či na Islandu, obra[te se na poradce EURES, jejichž seznam najdete na 
Evropském portále pracovní mobility v sekci „Poradci EURES“ (http://ec.europa.eu/eures). 

4) Souhlas s nabízením volného pracovního místa cizinc]m musí být udElen vždy, když jej budete chtít obsadit cizinci (cizinci 
s povolením ÚP ČR, zamEstnanecká či modrá karta). Za cizince se podle § Ř5 zákona č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti, ve 
znEní pozdEjších pUedpis], nepovažuje občan Evropské unie a občan Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu. 

5) ZaškrtnEte ano, pokud souhlasíte se zaUazením volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst 
obsaditelných držiteli zamEstnanecké karty. V pUípadE, že dáte souhlas se zamEstnaneckými kartami a nepodaUí-li se ve 
lh]tE do 30 dn] od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zamEstnání, bude volné 
pracovní místo automaticky zaUazeno do centrální evidence volných míst pro zamEstnaneckou kartu. Podrobné informace 
naleznete na http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka.  

6) ZaškrtnEte ano, pokud souhlasíte se zaUazením volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst 
obsaditelných držiteli modré karty. Modré karty jsou pouze pro cizince s vysokoškolským vzdEláním. V pUípadE, že dáte 
souhlas s modrými kartami a nepodaUí-li se ve lh]tE do 30 dn] od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit 
uchazečem nebo zájemcem o zamEstnání, bude volné pracovní místo automaticky zaUazeno do centrální evidence volných 
míst pro modrou kartu. Další informace na http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka. 

7) Zde uve@te Vaše požadavky na zájemce o volné pracovní místo (požadovanou praxi, obor vzdElání, Uidičské oprávnEní, 
znalost jazyk] apod.), popis pracovní činnosti, upUesnEní pracovní doby a další potUebné informace. 

8) PUíkladem zamEstnaneckých výhod jsou napUíklad zvláštní prémie, pUíspEvek na stravování, pUíspEvek na dopravu, 
dovolená navíc, zajištEné ubytování. 

9) Volné pracovní místo je zveUejnEno fyzicky na vývEsní tabuli kontaktního pracovištE ÚUadu práce ČR a elektronicky na 
Integrovaném portále MPSV (http://portal.mpsv.cz) a na Evropském portále pracovní mobility (http://ec.europa.eu/eures). 
ZveUejnit volné pracovní místo pouze na jednom z uvedených míst není možné. 

10) Uve@te, jakým zp]sobem Vás mají zájemci o volné pracovní místo kontaktovat – zda dáváte pUednost zasílání životopisu e-
mailem, telefonickému nebo osobnímu kontaktu. Je možné vybrat i více možností. PUípadné další informace m]žete 
rozepsat v kolonce „UpUesOující informace k volnému místu“. 

11) Tento kontaktní údaj se nezveUejOuje (není-li stejný jako kontakt pro zájemce o volné pracovní místo). NezveUejnit pracovní 
místo znamená, že ho úUad práce zadá pouze do vnitUního databázového systému a využije jen pro evidované uchazeče o 
zamEstnání. 
 
 

DoplOující informace 

Volná pracovní místa se zadávají na kontaktních pracovištích ÚUadu práce ČR dle místa výkonu práce.  

PUehled kontaktních pracoviš[ ÚUadu práce ČR najdete na této internetové adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/local 

Pracovní nabídky v rámci výkonu samostatné výdElečné činnosti (napU. živnostenské oprávnEní) nejsou zamEstnáním, proto nemohou 
být zadány do evidence volných pracovních míst. 

Integrovaný portál MPSV (http://portal.mpsv.cz) je službou veUejnou. Ministerstvo práce a sociálních vEcí ani ÚUad práce ČR nejsou 
zodpovEdné za subjekty, které si libovolnE stahují nebo kopírují informace o volných pracovních místech na své internetové stránky a 
do svých periodik, a neručí (ani nemohou ručit) za aktuálnost zveUejnEných informací o volných pracovních místech u takovýchto 
subjekt]. 

ÚUad práce ČR nenabízí a nezveUejOuje nabídky zamEstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu 
s pracovnEprávními a jinými právními pUedpisy nebo odporují dobrým mrav]m. RovnEž nenabízí a nezveUejOuje nabídky volných 
pracovních míst u zamEstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovnEprávních pUedpis] nebo 
za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních pUedpis], které kontroluje Státní úUad inspekce práce nebo oblastní 
inspektorát práce, a to po dobu 3 mEsíc] ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty. 

Prosíme, neprodlenE oznamujte obsazení nahlášeného volného pracovního místa nebo zmEny údaj] uvedených v tomto 
formuláUi. 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_%28cz_isco%29
http://ec.europa.eu/eures
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka
http://portal.mpsv.cz/sz/local
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PUíloha č. 1Ř: 
OTÁZKY PRO ÚČASTNÍKY VÝBDROVÉHO TÍZENÍ 
 
1. V jakých účetních knihách se účtuje? 
2. Jaké jsou základní pUedpisy upravující účetnictví? 
3. Jaké jsou základní pUedpisy upravující daOovou evidenci? 
4. V jakých knihách se provádí daOová evidence? 
5. Jak si pUedstavujete svoji další kariéru? 
6. Proč se hlásíte zrovna k nám? 
7. Jakým zp]sobem byste Uešil(a) dopravu do zamEstnání? 

 
 

8. Vystavte objednávku za pomoci textového editoru: 
Společnost XYZ, spol. s r.o. (IČ, DIČ, sídlo) objednává u firmy ABC a.s. (IČ, DIČ, sídlo) 
odvoz kontejneru na den 29. června 2018 z místa sídla společnosti na skládku v LišovE za 
cenu včetnE danE 2 500,-- Kč. 
 
 
9. Zpracujte tabulku za pomoci tabulkového procesoru: 

 

Rok Náklady Výnosy HV 

1998 3 000 000 4 000 000 ??? 

1999 4 000 000 5 000 000 ??? 

Celkem ??? ??? ??? 

 ??? otazníky nahra@te vzorcem tak, aby na jejich místE byl vypočtený součet 
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