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Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou výběru uchazečů o zaměstnání, a to jak 

z pohledu personalistiky, tak zejména jeho právní úpravou. Z právního hlediska se nezaměřuje jen na 

obecnou úpravu právních vztahů před vznikem pracovních vztahů, ale zvláštní pozornost je věnována 

také dvěma nejzásadnějším právní aspektům výběru uchazečů, kterými jsou úprava rovného zacházení 

a zákazu diskriminace a ochrany osobních údajů. 

 Cílem této diplomové práce je poskytnout co nejkomplexnější pohled na problematiku výběru 

uchazečů o zaměstnání, a to ve vzájemném kontextu personalistických zásad a zvyklostí a právní 

úpravy. Dalším cílem je upozornit na nedostatky účinné právní úpravy a předeslat návrhy na jejich 

odstranění. 

Práce je zpracována především metodou popisu a rozboru, dále je také využívána aplikace 

právních norem v personální praxi. Na základě toho autorka práce hodnotí účinnou právní úpravu, 

poukazuje na nejproblematičtější ustanovení a navrhuje úpravu de lege ferenda. Formálně je práce 

rozdělena do pěti kapitol.  

Účelem první z nich je zasadit proces výběru uchazečů do kontextu ostatních personální činností 

směřujících k obsazení volného pracovního místa. Jsou v ní popsány především činnosti realizované 

ještě před vstupem zaměstnance do organizace, tedy získávání a výběr uchazečů. 

Ve druhé kapitole je detailně rozebrán a zhodnocen obecný právní rámec výběru uchazečů  

o zaměstnání. Kapitola je rozdělena na tři podkapitoly zabývající se mezinárodní, evropskou a 

vnitrostátní právní úpravou.  

Třetí kapitola představuje proces výběru uchazečů o zaměstnání z personalistického hlediska  

a aplikuje na něj konkrétní právní normy. Zaměřuje se především na úkoly, postup, kritéria a metody 

výběru uchazečů.  

Následující, čtvrtá kapitola se věnuje zásadě rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nejprve 

je rozebrána její unijní i vnitrostátní právní úprava, a to včetně vzájemného vztahu národních zákonů. 

Poté jsou antidiskriminační normy aplikovány přímo na výběr uchazečů o zaměstnání. V poslední 

podkapitole čtvrté kapitoly jsou popsány právní i mimoprávní prostředky ochrany, které mohou 

uchazeči využít, pokud se cítí být průběhem výběrového řízení nebo jeho výsledkem diskriminováni.  

Poslední kapitola se zabývá ochranou osobních údajů při výběru uchazečů. Nejprve popisuje 

historický vývoj ochrany osobních údajů v ČR. Poté se věnuje učinné právní úpravě v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES („GDPR“). Zaměřuje se zejména na to, jakým způsobem GDPR a v něm upravené zásady 



ochrany osobních údajů ovlivňují proces výběru uchazečů a jaké práva a povinnosti z nich plynou 

zaměstnavatelům a uchazečům. 

 


