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Úvod 
 

Pracovní trh v České republice a dalších postkomunistických zemí střední a 

východní Evropy prochází v posledních dvou desítkách let velmi 

dynamickým vývojem. Z obecných příčin jmenujme technický a 

technologický rozvoj a procesy spojené s globalizací a ekonomickým 
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růstem. Globalizace klade značné nároky na flexibilitu, pracovní trh a 

pracovníci se musí přizpůsobovat stále novým a vyšším požadavkům a 

standardům, rozvoj techniky a vývoj nových technologií s sebou přináší 

vznik nových pracovních míst s náročnějšími kvalifikačními požadavky. 

Situaci v České republice výrazně ovlivňují zahraniční investice vyžadující 

vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, probíhající změny ve struktuře 

pracovních sil a skutečnost, že ekonomika jako celek směřuje k plné 

zaměstnanosti. I z těchto důvodů představují pracovníci jednu 

z konkurenčních výhod podniku, což vede ke snahám zvýšit efektivitu a 

kvalitu získávání zaměstnanců. 

 

Především z těchto pohnutek vstoupila na český trh řada společností, které 

se zabývají poradenstvím v oblasti personalistiky a provozují personálně 

agenturní zprostředkovatelskou činnost. Na počátku devadesátých let 

dvacátého století se jednalo o zahraniční personální společnosti, které 

svým nadnárodním klientům pomáhaly při vytváření a stabilizaci 

manažerských týmů a týmů specialistů, v průběhu hospodářské 

transformace se na trhu objevila i řada tuzemských firem, které se 

zaměřovaly na získávání širokého portfolia manažerských, specializovaných 

i méně kvalifikovaných řadových pozic. V současné době na českém trhu 

působí několik set domácích i zahraničních společností poskytujících 

personální služby, přičemž konkurence je velmi vysoká.  

 

Mnohé z těchto společností nabízejí v rámci svých služeb vyhledávání 

vhodných kandidátů i službu takzvaného přímého vyhledávání, kdy je 

vhodný kandidát hledán a vybírán nejen z řad pracovníků aktivně 

hledajících vhodné zaměstnání (tedy kandidátů, kteří se pohybují na trhu 

práce), ale i takových pracovníků, kteří odpovídající práci mají a aktivně o 

změně zaměstnavatele neuvažují. Tato metoda, která byla dříve využívána 

pouze při vyhledávání kandidátů na pozice vyššího managementu (v 

západní Evropě a ve Spojených státech amerických se od padesátých let 

dvacátého století vžil termín ´executive search´, případně poněkud 

populárnější ´headhunting´), je v současné době z důvodu velké poptávky 

po kvalifikovaných pozicích využívána i při vyhledávání pracovníků do řad 

středního managementu a na odborné pozice (proto mluvíme o ´direct 

search´, tedy přímém vyhledávání). Firmy si uvědomují, že doba kvalifikace 

a profesního růstu experta či manažera bývá často velmi dlouhá, a proto je 

v některých případech vhodnější získat kvalifikovaného odborníka doslova 

´z řad zaměstnanců konkurence´. 
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Téma analýzy vyhledávání kvalifikovaných pracovníků personálně 

poradenskou společností jsem si zvolil z několika důvodů. V současné době 

význam personálního poradenství a přímého vyhledávání vzrůstá a 

zasahuje stále větší množství odvětví a úrovní řízení, odborná literatura 

v České republice si však celého fenoménu doposud všímala spíše 

okrajově, případně se zaměřovala na některé z jeho dílčích aspektů. 

Zároveň se jedná o obor, kterému se již několik let profesně věnuji a touto 

prací bych rád přispěl k jeho zhodnocení na odborné úrovni. 

 

Tato práce se zaměřuje na analýzu procesu vyhledávání a výběru 

pracovníků v konkrétní personálně poradenské společnosti se zvláštním 

důrazem na přímé vyhledávání specializovaných a vedoucích pracovníků. 

V metodické části jsem stanovil cíl práce, metodiku postupu a 

problematiku pramenů k práci. Poté jsem se pokusil o vymezení 

problematiky a zasazení oblasti personálního řízení a personálního 

poradenství do kontextu společenských věd, uvedl jsem základní metody 

využívané v rámci výzkumu vybraných aspektů personalistiky a následně 

jsem se zaměřil na objasnění fenoménu a specifikaci činností společností 

poskytujících poradenské služby v oblasti personalistiky. V empirické části 

bakalářské práce jsem nejdříve provedl charakteristiku činností a služeb 

konkrétní personálně poradenské společnosti a metodiku vyhledávání a 

výběru pracovníků. Ve stěžejní části empirické části práce jsem pak 

provedl srovnání jednotlivých metod vyhledávání pracovníků a v rámci 

ověřování hypotézy jsem se pak snažil získat odpověď na to, které metody 

a kombinace metod vyhledávání je z hlediska jejich úspěšnosti vhodnější 

využívat. Pokusil jsem se tak získat vstupní data pro provedení analýzy 

efektivity jednotlivých metod.  

 

Práce jako celek tedy chce ukázat, jak společnosti zabývající se 

personálním poradenstvím fungují v praxi, přičemž se bude orientovat na 

proces vyhledávání pracovníků, v rámci něhož pak bude klást důraz na 

takzvané přímé vyhledávání pracovníků. Vzhledem k výše uvedené 

skutečnosti, že se odborná literatura tímto srovnáním a touto metodou 

doposud zabývala jenom okrajově, měla by práce znamenat přínos pro 

zhodnocení této oblasti, případně poskytnout východiska pro další výzkum. 
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Metodická část 
 

1. Zadání práce 
 

Mou motivací zde mimo jiné je, jak již bylo uvedeno, komplexním a 

přehledným způsobem popsat doposud nijak nesystematizovaný proces 

vyhledávání a výběru pracovníků v uvedené společnosti, v rámci čehož 

mne nejvíce zajímaly metody vyhledávání a obzvláště metoda přímého 

vyhledávání pracovníků. Tato práce vznikla na základě mé osobní 

iniciativy, nikoli na základě požadavku či doporučení ze strany společnosti 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o. Přesto jsem celý úmysl, 

průběžný postup studie i výsledky práce s vedením společnosti konzultoval 

a na základě toho získal povolení k výzkumu a ke zveřejnění příslušných 

materiálů (viz níže). 

 

Moji výchozí pozici při výzkumu bychom mohli charakterizovat jako pozici 

´specialisty s viděním souvislostí´. Do celého výzkumu jsem tedy vstupoval 

s jakýmsi předběžným porozuměním a znalostí problematiky fungování 

firmy a vyhledávání a výběru pracovníků.  

 

2. Předmět a cíle práce 
 

Hlavním cílem této práce je analýza vyhledávání kvalifikovaných 

pracovníků realizovaného prostřednictvím personálně poradenské 

společnosti. Tato analýza proběhla v konkrétní personálně poradenské 

společnosti Nicholson International Czech Republic,s.r.o., a to v letech 2006 

a 2007. Vzhledem ke skutečnosti, že žádná podobná práce doposud 

nebyla realizována, by tato studie mohla sloužit jako určitý pilotní výzkumný 

projekt a poskytnout tak východisko pro budoucí podrobnější výzkum 

efektivity metod vyhledávání pracovníků i dalších aspektů oblasti 

personálního poradenství. 
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Dílčím cílem druhé části práce je zachycení vztahu oboru personálního 

řízení, do kterého poradenství v oblasti personalistiky řadíme, ke 

společenským vědám. Dalším cílem je popis procesu získávání a výběru 

pracovníků tak, jak jej zachycuje odborná literatura. Určil jsem zde základní 

pojmy a problematiku procesu, zároveň jsem přiblížil fenomén personálně 

poradenských společností. Splnění tohoto cíle slouží především jako určité 

obecné východisko pro zpracování empirické části práce. 

 

Dílčím cílem empirické části práce je popsat proces vyhledávání a výběru 

pracovníků na specializované a manažerské pozice v konkrétní personálně 

poradenské společnosti Nicholson International Czech Republic,s.r.o., a to 

s důrazem na metodu přímého vyhledávání. Úspěšné splnění tohoto cíle a 

komplexní popis zmíněného procesu může sloužit k vytvoření interního 

manuálu společnosti sloužícího k systematizaci práce či k zaškolování 

nových pracovníků do činnosti společnosti. 

 

Dalším dílčím cílem empirické části práce a hlavním cílem bakalářské 

práce jako takové je analýza a srovnání řady případových studií 

jednotlivých projektů vyhledávání a výběru pracovníků na specializované 

a manažerské pozice, které probíhaly v letech 2006 a 2007 v personálně 

poradenské společnosti Nicholson International Czech Republic,s.r.o. Práce 

se na souboru téměř tří set vybraných a sledovaných studií zaměří na 

porovnání úspěšnosti metody přímého vyhledávání a dalších metod 

vyhledávání pracovníků. Výsledek této analýzy by měl ozřejmit to, které 

metody, respektive kombinace metod se dlouhodobě jeví jako 

perspektivní, případně by měl formulovat doporučení pro podnikovou 

praxi. 

 

3. Metodika řešení 
 

Podklady pro část zabývající se charakteristikou problematiky jsem čerpal 

z odborné literatury, kde jsem nalezl potřebné informace na dané téma. 

Doplňkovým informačním zdrojem byly články v oborových periodikách. 

 

Samotná empirická část práce je rozdělena na dva celky. Zatímco 

charakteristika společnosti a charakteristika vyhledávání a výběru 

zaměstnanců byly vypracovány s pomocí kvalitativního šetření, analýza 

srovnávající úspěšnost metod vyhledávání kandidátů proběhla na základě 

kvantitativní analýzy. 
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K vypracování charakteristiky společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. jsem využil jednak studia podnikové dokumentace, jednak 

strukturovaného rozhovoru s jednatelem společnosti. V této části jsem 

neformuloval žádné očekávané hypotézy, neboť šlo o provedení 

charakteristiky procesu vyhledávání a výběru zaměstnanců v konkrétní 

společnosti (z formálního hlediska šlo tedy spíše o ´předvýzkum´, který sloužil 

k definování základních pojmů pro vlastní kvantitativní výzkum). 

 

Vypracování analýzy srovnávající úspěšnost jednotlivých metod 

vyhledávání kandidátů proběhlo na základě informací získaných z interního 

informačního systému společnosti, příslušný vztahový rámec pak bylo 

možno stanovit na základě předchozího kvalitativního šetření. Potřebné 

informace byly převedeny do podoby dat zpracovatelných statistickou 

analýzou. 

 

 

 

3.1 Studium a analýza literárních pramenů 

 

Tématem, které jsem si zvolil, se doposud přímo nezabývala žádná 

odborná práce či studie. Některé dílčí poznatky a východiska jsem však 

dokázal čerpat z odborné literatury. Jedná se především o texty 

vysokoškolských pedagogů zabývajících se problematikou manažerské 

psychologie a sociologie a personálního řízení (především Kubátek a 

kolektiv, 1995; Kocianová, 2004; Bedrnová a Nový, 2007). Tyto texty se mimo 

jiné zabývají určitými teoretickými východisky oblasti personálního řízení, a 

proto mohly sloužit k uvedení celé studie do kontextu teorie a praxe 

společenských věd, zejména psychologie a sociologie řízení. 

 

Ke shrnutí samotné problematiky získávání a výběru zaměstnanců jsem 

využil texty odborníků z podnikové praxe a vysokoškolských pedagogů 

(zejména Werther a Davis, 1992; Kubátek a kolektiv, 1995; Koubek, 2001; 

Kocianová, 2007; Armstrong, 2007). Na rozdíl od předchozí skupiny textů se 

nejedná o teoretická či metodologická pojednání, nýbrž o praktické 

postupy (tedy v podstatě návody) a o metodiku řešení příslušných 

aspektů personálního řízení. Tyto informace mi velmi dobře posloužily 

k zařazení práce do kontextu personalistiky, na základě čehož jsem mohl 

přikročit k vlastnímu výzkumu, respektive ´předvýzkumu´. 
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K tématu personálního řízení byla v minulosti v České republice napsána 

celá řada bakalářských a diplomových prací a článků, samotným 

tématem personálního poradenství a přímého vyhledávání pracovníků se 

však doposud nezabývala téměř žádná. Oblast poskytování personálně 

poradenských služeb se však poměrně zajímavým způsobem pokusila 

zmapovat diplomová práce absolventky Filosofické fakulty University 

Karlovy, Lenky Podlesné, jejíž výstupy pak byly shrnuty v článku, který vyšel 

v odborném periodiku ´Psychologie v ekonomické praxi´ (Podlesná, 2000). 

Tuto studii využiji při charakteristice personálně poradenských společností 

působících na českém trhu. Práce poskytuje obecné informace o působení 

těchto subjektů a provádí srovnání vybraných charakteristik příslušných 

společností. Přesto je podle mého názoru výrazně omezena metodami 

vlastního výzkumu, tedy studia veřejně dostupných informací a metod 

dotazníku a rozhovorů, jejichž využitelnost je vysoce závislá na míře ochoty 

či neochoty dotazovaných (zástupců personálně poradenských 

společností) spolupracovat a pravdivě odpovídat na otázky. Zřejmě 

nejkvalitnější diplomovou prací zaměřující se na praktickou stránku 

fungování personálně poradenských společností pak je práce Zuzany 

Gottwaldové z podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické 

v Praze (Gottwaldová, 2007). Práce se podrobně zaměřuje na metodiku 

výběru zaměstnanců, neposkytuje však dostatečně podrobné informace o 

samotném vyhledávání a celkově je příliš schematická. 

 

Další literární prameny, které jsem při tvorbě této práce využil, tvořily články 

populárně-odborného charakteru publikované v oborových periodikách 

(Hospodářské noviny a další). Důvod volby těchto pramenů jako opory 

výzkumu je dán především absencí jakýchkoli jiných odborných materiálů. 

K dílčím poznatkům jsem pak využil i prameny poskytnuté veřejnými a 

státními institucemi. 

 

3.2 Studium a analýza podnikové dokumentace 

 

K provedení charakteristiky společnosti a procesu vyhledávání a výběru 

bylo potřeba analyzovat podnikovou dokumentaci. Studiem objektivních 

materiálů jsem se proto snažil formulovat své poznání společnosti samotné, 

její historie, organizační struktury, sektorového zaměření, poskytovaných 

služeb a především samotného procesu vyhledávání a výběru 

zaměstnanců.  
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Analyzoval jsem primární dokumenty, tedy vnitřní předpisy, formuláře, 

materiály určené k prezentaci pro klienty a veřejnost (včetně internetových 

stránek společnosti) a dokumenty zachycující výměnu informací mezi 

společností a jejími klienty, ke které dochází v průběhu realizace projektů 

vyhledávání a výběru kandidátů. Z velké části jsem se také zaměřil na 

analýzu interní databáze společnosti, která obsahuje veškeré relevantní 

informace o procesech vyhledávání a výběru pracovníků. Příslušné 

dokumenty jsou uvedeny v přílohách této práce, přičemž vzhledem 

k pracovnímu jazyku většiny klientů, kterým je angličtina, je část těchto 

materiálů uvedena v původním anglickém jazyce. 

 

Aby bylo možno komplexním způsobem popsat obecnou podobu 

vyhledávání a výběru pracovníků, bylo nutno prostudovat dokumentaci 

týkající se vybraných projektů vyhledávání a výběru pracovníků, kterých 

jsem se sám účastnil. Moje role pozorovatele zde tedy byla totožná s mou 

rolí účastníka při realizaci vyhledávání a výběru pracovníků, s jistou rezervou 

tedy můžeme říci, že se jednalo o zúčastněné pozorování, které však bylo 

zaměřeno nikoli na studium každodenního života lidí, ale na studium 

pracovních postupů a pracovních zvyklostí zaměstnanců společnosti.  

 

Při studiu dokumentů jsem využil metodu obsahové analýzy, tedy 

systematického popisu dokumentů, který směřuje k uspořádání vnitřní 

struktury a k odhalování latentních informací, a který usiluje o objektivitu 

popisu a výkladu obsahu dokumentů.  

 

Při realizaci této práce probíhala analýza dokumentů, jejichž charakter je 

často z podstaty věci důvěrnou záležitostí podléhající příslušným ujednáním 

mezi personálně poradenskou společností a jejími klienty. Souhlas ze strany 

jednatele společnosti Nichoslon International Czech Republic,s.r.o., který 

uvádím v příloze číslo 1, byl podmíněn tím, že práce nebude obsahovat 

žádná jména klientů ani kandidátů společnosti, informace týkající se 

finančního aspektu služeb společnosti a některé další vybrané citlivé údaje. 

Proto jsou názvy klientských společností nahrazeny jmény psích plemen a 

nacionále kandidátů a některé další údaje nejsou též zveřejněny.  

 

3.3 Strukturovaný rozhovor s jednatelem společnosti 
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Strukturovaný (standardizovaný) rozhovor s jednatelem společnosti je 

doplňkovou metodou, která slouží k zachycení potřebných poznatků, jež 

nebylo možno získat prostřednictvím studia podnikové dokumentace. 

Předmětem rozhovoru byla výhradně problematika vyhledávání 

pracovníků, přičemž jsem kladl důraz na zjištění informací o metodě 

přímého vyhledávání. 

 

Strukturovaný rozhovor je technika založená na verbálním kontaktu mezi 

tazatelem a respondentem. Informace jsou získávány na základě 

výzkumníkem vytvořených otázek, které tazatel klade. Z hlediska druhu 

rozhovoru jsem kladl otevřené otázky, na základě kterých formuloval 

respondent odpověď. Seznam otázek a odpovědi jednatele společnosti 

uvádím v příloze číslo 2. 

 

3.4 Analýza úspěšnosti metod vyhledávání kandidátů 

 

K této analýze bylo nutno vyzískat vybrané údaje z interní databáze 

společnosti, která obsahuje příslušná data o všech projektech zahrnutých 

do studie. Šlo tedy o studii vzniklou na základě analýzy sekundárních 

dokumentů. Jedná se o kvantitativní šetření, které popisuje jevy pomocí 

proměnných (znaků), které jsou sestrojeny tak, aby měřily určité vlastnosti. 

Vlastní stanovení hypotéz, jejich operacionalizace, výběr vzorku, jeho 

analýza a následné ověření hypotéz jsou provedeny v příslušné části 

empirického oddílu (viz níže). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika problematiky 
 

Tato část nejprve uvede základní východiska personálního řízení z hlediska 

jednotlivých společenských věd, ukáže které stránky personalistiky tyto 
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vědy a jejich obory zkoumají a jaké k tomu využívají základní metody. Poté 

se zaměřím na vymezení oblasti získávání zaměstnanců z hlediska 

personalistiky jako takové a na popis oboru vybraných aspektů 

profesionálního poradenství v oblasti lidských zdrojů zaměřeného na oblast 

vyhledávání a výběru zaměstnanců. Tato část tak vytvoří určitý rámec pro 

zpracování samotné empirické části práce. 

 

4. Společenskovědní východiska personálního řízení 
 

Personální řízení je specifickou činností systematické řídící činnosti a 

studijním oborem, který vyžaduje poznatky teorie a praxe a metody řady 

vědních disciplín. Zahrnuje značný objem poznatků, které tvoří jeho 

společenskovědní interdisciplinární základ. Jde zejména o poznatky teorie 

řízení, teorie organizace, psychologických a sociologických disciplín, práva, 

politologie, ekonomie, andragogiky a etiky, rovněž je svázáno 

s podnikovou ekonomikou a s dalšími obory výzkumu (Kocianová, 2004, 

strana 65). 

 

Vzhledem k zaměření této práce se blíže seznámíme s východisky teorie 

řízení a teorie organizace, psychologie a sociologie a podnikového 

hospodářství. 

 

4.1 Teorie řízení 

 

Teorie řízení je interdisciplinárním vědním oborem, který se zabývá 

metodami umožňujícími popisovat a modelovat struktury řízených procesů, 

modelovat chování systému a předvídat důsledky zásahů do řízeného 

procesu. Cílem teorie řízení je nalézt optimální prostředky a formy 

k usměrňování chování systému vzhledem k požadovaným cílům 

(Kocianová, 2004, strana 65). 

 

Za předpokladu, že jsou lidé považováni za nejvýznamnější z faktorů 

úspěšnosti organizace, personální řízení se jako součást řízení organizace 

stává oblastí značného významu. Personální řízení je velmi úzce svázáno 

s teorií řízení a managementem svým vývojem, podstatou i úkoly, které jsou 

zajišťovány realizací dílčích personálních činností. 
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4.2 Teorie organizace 

 

Teorie organizace se zaměřuje na fungování organizací a zabývá se 

analýzou struktury a fungování organizací, jejich organizačních celků, 

sociálními procesy v organizaci i postavením jedince v sociálním systému 

organizace, analyzuje a popisuje různé koncepce či modely organizace. 

Důraz je kladen na studium chování v organizacích, nikoli na specificky 

ekonomické problémy (Kocianová, 2004, strana 68). 

 

Poznatky teorie organizace měly z hlediska personálního řízení vliv zejména 

na studium individuálních rozdílů mezi lidmi a jejich pracovního jednání, 

postavení a působení jedinců v organizačním uspořádání, oblasti 

mezilidských a zaměstnaneckých vztahů a podobně. 

 

4.3 Psychologické disciplíny 

 

Manažerská psychologie se řadí k praktickým disciplínám a orientuje se na 

poznávání svého předmětu a transformování poznání do návrhů, které 

mohou být využity v manažerské praxi. Ve shodě s obecným vymezením 

předmětu psychologie se manažerská psychologie zabývá osobností a 

činností pracovníků a manažerů v procesu řízení. Určující psychologickou 

součástí řízení je vedení lidí v organizaci (´leadership´), jehož obsahem je 

cílevědomé působení manažera na poznávání, prožívání a jednání řízené 

skupiny pracovníků (Bedrnová a Nový, 2007, strany 14–15). 

 

Poznatky a metody psychologických disciplín čerpá i praxe personálního 

řízení. Jedná se zejména o poznatky psychologie osobnosti, sociální 

psychologie, psychologie práce a organizace a personální psychologie (ta 

se zabývá všemi aspekty vyplývajícími z individuálních rozdílů mezi lidmi, 

které se projevují v pracovní činnosti). V praxi je psychologických poznatků 

využíváno v oblasti motivace a stimulace pracovníků, řízení i hodnocení 

výkonu, při analýze pracovních míst a při specifikaci nároků na pracovníky, 

při získávání a výběru pracovníků, při jejich adaptaci a rozmísťování nebo 

při vzdělávání a řízení jejich kariéry. 

 

4.4 Sociologické disciplíny 
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Předmětem sociologie jsou takové vztahy mezi lidmi, které mají trvalejší 

platnost a na jejichž základě se vytvářejí nové sociální subjekty, zejména 

sociální skupiny a sociální organizace. Předmětem manažerské sociologie 

je tedy organizace a její uspořádání, sleduje strukturu vztahů mezi 

pracovníky a útvary, které tito pracovníci vytvářejí, vymezuje jevy, které 

ovlivňují chování jedince tak, aby respektoval existenci jiných. Dále se 

zaměřuje na sociální procesy probíhající v organizaci (například sociální 

změny, sociální mobilitu či dynamické procesy spojené se skupinami). 

Významné místo v manažerské sociologii zaujímají též vztahy dané 

organizace k jiným sociálním subjektům. Nejlépe je v současnosti 

v manažerské sociologii propracován výklad pracovní skupiny a sociálního 

systému hospodářské organizace, jejich struktur a funkcí. Dále sem spadají 

další aplikované sociologické disciplíny, jako je sociologie organizace 

zabývající se povahou a fungováním takzvaných formálních organizací, 

sociologie podniku zkoumající podnik jako organizaci s vnitřním sociálním 

systémem a řadou vazeb s vnějším sociálním prostředím, sociologie 

průmyslu zabývající se souvislostmi mezi procesy industrializace a dalšími 

sociálními jevy a sociologie práce zkoumající zejména technickou a 

sociální dělbu práce, organizaci práce a pracovní podmínky (Bedrnová a 

Nový, 2007, strana 16–17). 

 

Personální řízení využívá mnohé sociologické poznatky týkající se 

pracovních skupin i celého systému organizace, znalostí o chování a 

vztazích lidí v organizacích, jejich sociální interakce, kultury, dále poznatky 

o uplatňování role vedoucích pracovníků a delegování pravomoci a 

zodpovědnosti, poznatky o týmové práci a další. 

 

4.5 Ekonomie 

 

Ekonomie (respektive mikroekonomie) se zabývá podnikem a jeho hlavními 

činnostmi, přičemž činnost podniku spočívá v kombinaci zdrojů, která vede 

ke konkurenceschopnosti výrobků či služeb. Efektivnost podniku je 

porovnáním vstupů a výstupů (tedy získaných výrobků a služeb), přičemž 

podnik sleduje maximalizaci výstupů při současné minimalizaci vstupů. 

Personální řízení podniku respektive kvalita rozhodování o lidských zdrojích 

organizace významně ovlivňují jeho efektivnost. Efektivnost řízení lidí lze 

v tomto smyslu nahlížet buď pohledem na podnik jako na celek, tedy na 

jeho podíl na trhu, návratnost investic, kvalitu služeb nebo pohledem na 

pracovníky, tedy na pracovní výkony, úroveň mezd, snižování absencí, 
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náklady spojené s pracovními úrazy, odchody pracovníků, účinnost 

vynakládaných prostředků na vzdělávání pracovníků a podobně 

(Kocianová, 2004, strana 76). 

 

Kvantitativní šetření, které tvoří nejpodstatnější část empirické části práce, 

bude směřovat právě k elementární analýze efektivity jednotlivých metod 

vyhledávání pracovníků ve společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. Smyslem této analýzy je formulovat příslušná doporučení pro 

podnikovou praxi za účelem zvýšení efektivity vyhledávání kandidátů ve 

společnosti, potažmo efektivity fungování organizace jako takové. 

 

 

 

4.6 Využití psychologie a sociologie v oblasti personálního řízení 

 

Sociologické či psychologické služby v pravém slova smyslu nastupují 

teprve tam, kde vzniká přímá potřeba informace nebo porady. Dobrý řídící 

pracovník rozpozná situace, kdy problém není třeba řešit na bázi výzkumu, 

kdy se takříkajíc vyřeší sám, protože sociální realita tuto samoregulační 

schopnost obsahuje imanentně (Kubátek a kolektiv, 1995, strana 196). 

Sociologické služby pak mohou mít různou podobu: 

o výzkum (založený na sběru empirické informace či na intenzivnějším 

využití již existujících údajů), 

o poradenství (sociolog či psycholog zde vychází z teoretických 

poznatků a ze zkušeností s řešením analogických problémových 

situací jinde, což předpokládá jasné vymezení problému a jistou 

standardnost situace), 

o přímé zapojení do řízení (působení ve větších organizacích na úrovni 

ředitelství, v rámci personálních odborů a podobně). 

 

Výsledkem výzkumu jsou fakta i sociotechnická doporučení, důraz však 

může být kladen i na zjištění některých skutečností, na bezprostřední zásah 

nebo na podrobnější postižení zákonitostí a objasnění trendů. Typickou 

funkcí sociologické informace je poskytnutí zpětné vazby subjektu řízení, je 

však možné ji použít i k účelům prognostickým nebo ke koncepčnímu řízení. 

 

Současné metodologické trendy v aplikovaném výzkumu usilují o větší 

vyváženost kvantitativních a kvalitativních metod, neboť je zřejmé, že 

v oblasti aplikovaného výzkumu došlo ke stěží přehlédnutelné syntéze obou 
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přístupů. Pragmatika aplikovaného výzkumu zjevně nutí jednotlivé 

badatele hledat optimální kombinace tak trochu nezávisle na jejich 

osobních preferencích vyplývajících z jejich širšího metodologického 

zázemí či dobových trendů (Kubátek a kolektiv, 1995, strana 197). 

 

Moderní koncepce takzvaného ´human resources managementu´ (využití 

lidských zdrojů organizace) orientují personalistiku na plnění základních 

úkolů, mezi které patří nábor, respektive výběr a získávání pracovníků, 

stabilizace pracovníků, motivace a hodnocení pracovníků a vzdělávání 

zaměstnanců. V případě náboru pracovníků, který je hlavním předmětem 

naší práce, se při sociologickém rozboru využívá především metod studia 

dokumentů (především obsahových analýz podnikové dokumentace), 

různých forem dotazníků určených jak náborovým pracovníkům, tak 

účastníkům náboru, případně se využívají ankety. (Kubátek a kolektiv, 1995, 

strana 198–199). 

 

Výkladové přístupy manažerské psychologie a sociologie a dalších oborů 

k řízení hospodářské organizace a zejména k řízení lidských zdrojů jsou 

rozdílné, podobně se liší poznatková skladba příslušných oborů, přesto se 

tyto disciplíny vzájemně propojují a doplňují. Ukazuje se, že úzce 

psychologický pohled na jedince v práci je stejně málo užitečný jako úzce 

sociologický pohled na sociální strukturu hospodářské organizace. 

Personální řízení tedy nemá obecnou metodologii (nelze mluvit o vědním 

oboru) a představuje praktickou aplikaci několika vědních přístupů, a proto 

jde především o soubor praktických kroků k uskutečňování (tedy o 

algoritmus). V následujícím oddíle se zaměříme na základní pojmy 

personalistiky ve vztahu k vyhledávání a výběru zaměstnanců.1 

 

5. Získávání a výběr pracovníků 
 

                                                   

 

 

 

1 Pojmy vyhledávání pracovníků a získávání pracovníků jsou zcela totožné, odlišné formulace jsou 
používány v odlišných prostředích. Z hlediska poptávající organizace a z hlediska zavedeného 
pojmosloví se vždy mluví o získávání pracovníků, zatímco z hlediska personálně poradenské 
společnosti se prakticky vždy mluví o vyhledávání. Z tohoto důvodu budeme v následující části 
používat první z uvedených termínů, zatímco ve zbytku práce se bude mluvit o vyhledávání. 
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Cílem této části je obecné uvedení do problematiky získávání a výběru 

pracovníků, kterému se budeme v průběhu naší práce věnovat z hlediska 

personálně poradenských společností.  

 

5.1 Úvod do problematiky a definice základních pojmů 

 

Zabezpečení lidských zdrojů pro organizaci se týká zabezpečení toho, aby 

si organizace získala a udržela takové zaměstnance, které potřebuje, a aby 

je také produktivně využívala. Týká se rovněž těch stránek zaměstnávání 

lidí, které souvisí se vstupem nových pracovníků do organizace a s jejich 

uvolňováním. V každém případě se jedná o klíčovou část procesu řízení 

lidských zdrojů. Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být 

získat s vynaložením minimálních nákladů takové množství a kvalitu 

pracovníků, které jsou žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby lidských 

zdrojů (Armstrong, 2007, strana 301 a 343). 

 

Nábor je proces, při kterém se vyhledávají a lákají schopní uchazeči o 

zaměstnání. Celý proces začíná vyhledáním nových zaměstnanců a končí 

předložením jejich žádostí o zaměstnání, výsledkem by mělo být množství 

uchazečů, z nichž si organizace vybere. Náboroví odborníci se zabývají 

vyhledáváním a přilákáváním schopných uchazečů o práci. Metody, které 

se používají, záleží na charakteru dané pracovní pozice, protože neexistuje 

jediná a nejlepší náborová metoda. Pracovníci, kteří se zabývají získáváním 

nových zaměstnanců, musí být citliví k určitým tlakům projevujícím se 

v tomto procesu, přičemž tato omezení vycházejí ze strany organizace, 

náborového pracovníka a okolního prostředí (Werther a Davis, 1992, strana 

170). 

 

Získávání pracovníků je tedy činnost, která má zajistit, aby volná pracovní 

místa v organizaci přilákala dostatečné množství vhodných uchazečů, a to 

s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu. Spočívá tedy v identifikování 

a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů, informování o volných 

pracovních místech v organizaci, nabízení těchto volných pracovních míst 

(a často i v přesvědčování vhodných jedinců o výhodnosti práce 

v organizaci), jednání s uchazeči, v získávání přiměřených informací o 

uchazečích (tyto informace budou později sloužit k výběru nejvhodnějších 

z nich) a v organizačním a administrativním zajištění všech těchto činností. 
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Dříve než firma zahájí nábor nových pracovníků, měly by být jasně 

definovány cíle celého procesu, stejně jako počet a kategorie lidí, které 

organizace potřebuje. Ať už je změna v potřebě pracovníků vyvolána 

jakýmikoli činiteli, je důležité, aby získávání pracovníků mělo svůj základ ve 

specifikaci pracovní pozice. Podnik by měl mít zpracovány základní 

charakteristiky všech pracovních činností ve formě popisů pracovních 

pozic, které zahrnují obsahovou náplň a podstatné úkoly a vazby na ostatní 

pracovní místa a základní nároky a požadavky na pracovníky. Vztah mezi 

analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním pracovníků 

a na ně navazujícím výběrem pracovníků ilustruje následující schéma 

(vztah mezi analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním 

a výběrem pracovníků, které tvoří proces náboru /Koubek, 2001, strana 

123/): 

 

 

Analýz 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soubor vhodných uchazečů. 

 

 

 

5.2 Získávání pracovníků 

 

Organizace může obsazovat volná místa jak z vnitřních (interních), tak 

z vnějších (externích) zdrojů pracovních sil (Koubek, 2001, strana 120–122). 

 

Vnitřní zdroje pracovních sil tvoří: 

Analýza pracovních 

míst 

Personální 

plánování 

Získávání 

Výběr pracovníků 

Popis a specifikace 
pracovních míst (povaha 

práce, pracovní podmínky 
a požadavky na pracovní 

místo. 

Počet jednotlivých 
pracovních míst, která mají 

být v určitém období 
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o pracovní zdroje uspořené v důsledku technického rozvoje či 

v důsledku použití produktivnější technologie, zlepšení organizace 

práce a podobně,  

o pracovní síly uvolňované v souvislosti s ukončením nějaké jiné činnosti 

či s jinými organizačními změnami, 

o pracovníci, kteří dozráli k tomu, aby mohli vykonávat náročnější 

práci, než jakou vykonávají na současném pracovním místě, 

o pracovníci, kteří jsou sice účelně využiti na současném pracovním 

místě, mají však z nějakých důvodů zájem přejít na jiné uvolněné či 

nově vytvořené pracovní místo. 

 

Společnosti v rozvinutých zemích upřednostňují zajišťování volných 

pracovních míst z vnitřních zdrojů, protože získání potřebných informací je 

méně problematické (jsou k dispozici informace o pracovnících i 

pracovních místech, je známa doba uvolňování pracovníků a je známo, 

který pracovník je vhodný pro výkon odpovědnější práce). Odpadá tedy 

nutnost dlouhého období adaptace na práci v organizaci (které u 

pracovníků přicházejících z prostředí mimo organizaci znamená snížený 

počáteční pracovní výkon) a eliminují se často velice vysoké náklady na 

proces získávání a výběru zaměstnanců z vnějších zdrojů. Teprve v případě, 

že nelze pokrýt všechna volná pracovní místa z interních zdrojů, dochází 

k orientaci na zdroje externí. Mezi výhody získávání pracovníků z vnitřních 

zdrojů patří nízké náklady na získávání lidí, zpravidla rychlejší obsazení místa, 

zabránění odchodu schopným pracovníkům a otevření možností postupu 

pracovníkům, dále znalost podniku u uchazeče, znalost spolupracovníků a 

firemní kultury, v neposlední řadě pak i udržení úrovně mezd a platů a 

průhledná personální politika. Naopak hlavními nevýhodami získávání 

pracovníků z vnitřních zdrojů jsou omezený výběr, dodatečné náklady na 

vzdělání, takzvaná ´podniková slepota´, automatické povyšování a rivalita 

mezi pracovníky (Bedrnová a Nový, 2002, strana 86). 

 

Vnější zdroje pracovních sil tvoří:  

o volné pracovní síly na trhu práce, 

o čerství absolventi škol a dalších institucí, 

o zaměstnanci jiných organizací, kteří jsou rozhodnuti změnit 

zaměstnavatele, případně které nabídka poptávající organizace 

dovede k takovému rozhodnutí, 

o doplňkové zdroje pracovních sil (ženy nebo muži v domácnosti a na 

mateřské dovolené, důchodci, studenti, pracovní zdroje v zahraničí). 
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Výhodami získávání pracovníků z vnějších zdrojů jsou především širší 

možnosti výběru, nové impulsy pro fungování a rozvoj organizace, snadnější 

uznání příchozího a obvykle přesné pokrytí potřeby. Nevýhodami této cesty 

jsou naopak vyšší náklady na získání pracovníka, negativní účinek na 

podnikové klima (včetně zvyšování fluktuace v organizaci), riziko zkušební 

lhůty, neznalost podniku, zpravidla delší doba vyžadovaná k obsazení 

pracovní pozice a také zvyšování celkové úrovně mezd v organizaci 

(Bedrnová a Nový, 2002, strana 86). 

 

V praxi se ve většině společností praktikuje kombinovaná forma získávání 

zaměstnanců, která dokáže částečně eliminovat nevýhody obou postupů, 

a která je vždy dána specifickými potřebami konkrétního pracovního místa 

a organizace. Zahrnuje přijímání nově příchozích osob stejně jako pohyb 

pracovníků v rámci organizace. Tato práce se bude vzhledem ke svému 

zaměření blíže zabývat pouze způsoby získávání pracovníků z vnějších 

zdrojů. 

 

5.3 Způsoby získávání pracovníků z vnějších zdrojů 

 

Existuje řada metod vyhledávání nových zaměstnanců, přičemž jednotlivé 

metody nejsou striktně odděleny, ale naopak se doplňují. Volba metod 

musí vycházet z toho, že je třeba dát vhodným lidem na vědomí existenci 

volných pracovních míst v podniku a zlákat je k tomu, aby se o tato místa 

ucházeli (Koubek, 2001, strana 127). Na následujících stránkách uvádím 

přehled nejčastěji používaných způsobů a podrobněji se zabývám možností 

využití externích služeb při získávání pracovníků: 

o uchazeči se nabízejí sami, 

o osobní doporučení stávajících zaměstnanců, 

o spolupráce s úřady práce, 

o spolupráce se vzdělávacími institucemi a nábor absolventů, 

o inzerování ve sdělovacích prostředcích a v internetové síti, 

o další způsoby vyhledávání a náboru pracovníků (spolupráce 

s odbory, spolupráce s profesními a stavovskými komorami, dny 

otevřených dveří, využití bývalých zaměstnanců či dočasné 

pronajímání pracovníků), 

o využívání externích služeb. 

 

Využívání externích organizací pomáhajících při získávání pracovníků 

(takzvaný ´outsourcing´), tedy zprostředkovatelských personálních agentur 
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nebo poradců vykonávajících alespoň počáteční práci v podobě 

´dodání´ vhodných uchazečů nebo provádění předběžného výběru 

uchazečů, má mezi odbornou veřejností své zastánce i odpůrce. K tomuto 

kroku se organizace většinou uchylují teprve ve chvíli, kdy již neúspěšně 

využily výše uvedené způsoby získání konkrétního pracovníka. Budeme-li 

vycházet z Armstrongova dělení, můžeme rozlišit tři druhy externích 

společností poskytujících zprostředkování náborového procesu, tedy: 

o zprostředkovatelské neboli personální agentury,  

o poradenské firmy specializované na získávání kvalifikovaných 

pracovníků, a 

o  poradenské firmy specializované na vyhledávání vedoucích 

pracovníků. 

 

Většina soukromých zprostředkovatelských (personálních) agentur se 

zaměřuje na získávání méně kvalifikovaných pracovníků pro určitý typ 

práce (například administrativního charakteru). Jsou obvykle rychlé a 

efektivní, ale dosti drahé. Agentury si mohou za vyhledání pracovníka 

účtovat částku odpovídající až patnácti procentům platu na 

obsazovaném pracovním místě během prvního roku zaměstnání. Může být 

levnější inzerovat, zejména je-li nabídka pracovních sil větší, než poptávka 

po nich. Dá totiž dost práce najít agenturu, která by vyhověla potřebám 

organizace za rozumnou cenu (Armstrong, 2007, strana 355). 

 

Poradenské firmy specializované na získávání kvalifikovaných pracovníků 

z hlediska metod své práce obvykle inzerují, provádějí pohovory s uchazeči 

a dělají předběžný výběr kandidátů. Hlavní rozdíl oproti výše uvedeným 

zprostředkovatelským agenturám spočívá v jejich odbornějším přístupu a v 

zaměření na pozice specialistů s vyšší mírou kvalifikace. Pokud si to 

organizace přeje, může zůstat v anonymitě. Většina těchto firem vyžaduje 

honorář odvozený od základního ročního platu na obsazovaném 

pracovním místě, ve velké Británii jde obvykle o 15 – 20 % ročního platu 

kandidáta vyhledaného na dané pracovní místo (Armstrong, 2001, strana 

355). 

 

Firem specializovaných na vyhledávání vedoucích pracovníků, čili 

takzvaných ´lovců hlav´, se využívá pouze pro vyšší vedoucí funkce, a to 

v takových případech, kdy existuje pouze omezený počet vhodných lidí, 

které je zapotřebí oslovit přímo. Tyto služby nejsou levné, ´lovci hlav´ si 

v Británii účtují ekvivalent 30 až 50 procent ročního platu vypláceného 
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pracovníkovi během prvního roku práce v organizaci. Tyto firmy se 

zpravidla nejprve obracejí na své kontakty v příslušném odvětví nebo oboru 

povolání, kvalitní společnosti mají rozsáhlý okruh kontaktů a svou vlastní 

databanku. Mívají také své ´agenty´, kteří mohou vytipovat vhodné lidi 

vyhovující požadavkům nebo jsou schopni nasměrovat organizaci 

k někomu jinému, kdo by mohl být vhodný (čím více má takový ´lovec 

hlav´ kontaktů, tím bývá lepší). Jestliže se shromáždí soubor potenciálně 

vhodných a o volné místo se zajímajících lidí, pak je vhodné uspořádat 

nenucené a neformální setkání a konzultantská firma předloží klientovi 

jména vhodných uchazečů i s informacemi o nich (Armstrong, 2007, strana 

356). 

 

O konkrétním způsobu realizace jednotlivých projektů vyhledávání a 

výběru kandidátů na vedoucí a specializované pozice bude referováno 

v empirické části této práce. Vzhledem k zaměření práce na přímé 

vyhledávání pracovníků se zaměřím především na poslední zmíněný okruh 

firem a specifikaci jejich činnosti. 

 

5.4 Výběr pracovníků 

 

Výběr nejvhodnějších pracovníků do firmy je jedním z nejdůležitějších úkolů 

personalistů ve společnosti. Úlohou výběru je posouzení každého uchazeče 

vzhledem k požadované profesi. Tento proces musí brát v potaz nejen 

odborné, ale i osobnostní charakteristiky uchazeče, jeho potenciál a 

flexibilitu. Existuje celá řada postupů výběru zaměstnanců. Tyto postupy se 

dělí podle několika hledisek. Z důvodů zaměření naší práce na vyhledávání 

zaměstnanců zde uvedeme pouze přehled jednotlivých metod. Mezi 

základní postupy standardního výběru nových zaměstnanců patří: 

o analýza zaměstnaneckého dotazníku, kandidátova životopisu a 

motivačního dopisu, analýza tzv. ´biodat´,2 

o výběrové pohovory, 

                                                   

 

 

 

2 ´Biodaty´ rozumíme určité detaily životopisných údajů korespondující s kritérii výběru pracovníků 
(tedy vztahují se ke stanoveným kritériím, jako je vzdělání a praxe, signalizujícím, že jedinci jsou 
pravděpodobně vhodní). Jednotlivé položky ´biodat´ tvoří demografické znaky (pohlaví, věk, 
rodinný stav), vzdělání a odborná kvalifikace, dosavadní zaměstnání a pracovní zkušenosti, 
mimopracovní funkce, koníčky a aktivity ve volném čase a motivace týkající se kariéry a práce 
(Armstrong, 2007, strana 359-360). 



Analýza vyhledávání kvalifikovaných pracovníků personálně poradenskou společností  Strana 27 

 

o takzvané ´assessment centre´,3 

o výběrové testy, 

o ověřování referencí, 

o přijetí pracovníka na zkušební dobu. 

 

Jedním z často diskutovaných problémů soudobé praxe i teorie personální 

práce je problém validity a spolehlivosti jednotlivých faktorů používaných 

k předvídání úspěšného výkonu práce (predikátorů) a na nich založených 

metod výběru pracovníků. Ani jedna z metod totiž nevylučuje riziko vybrání 

nevhodného uchazeče o práci. Problém však není v kvalitě výběrového 

procesu, ale prostě v tom, že způsobilost určitého člověka k práci se jako 

každá kvalitativní charakteristika velmi špatně měří a v mnoha případech 

se navíc rozhodování uskutečňuje na základě nepřesných informací, ať už 

je jejich zdrojem uchazeč či jiná osoba (Koubek, 2001, strana 160). 

6. Personálně poradenské společnosti 
 

Cílem této části je blíže představit obor a společnosti zabývající se 

poradenstvím v oblasti personalistiky, které byly obecně charakterizovány 

v závěru části o získávání pracovníků. Zároveň poukážu na současnou 

situaci na trhu v České republice a pokusím se určit dílčí problémy, které 

s oblastí poskytování uvedených služeb souvisí. 

 

6.1 Obecná charakteristika personálního poradenství a personálně 

poradenských  společností 

 

K pojetí poradenství pro řízení a zejména pro oblast personálního řízení 

můžeme rozeznat dva základní přístupy (Kocianová, 2007, strana 8): 

o poradenství chápané jako jakýkoli způsob poskytování pomoci 

zaměřený na obsah, proces nebo strukturu úkolu nebo řady úkolů 

(tedy jako metoda poskytující praktickou radu), přičemž zde 

poradce nenese skutečnou zodpovědnost za provedení samotného 

                                                   

 

 

 

3 ´Assessment centre´ je skupinovým programem, souborem metod aplikovaných na skupinu jedinců 
za účelem obsazení pracovní pozice. Hlavním rysem ´assessment centre´ je přítomnost více 
hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a podle různých kritérií během delšího 
časového úseku. Využívá se jak při obsazování volných pozic, tak při snižování počtu pracovníků, kdy 
je třeba určit ty, kteří by měli odejít. (Kocianová, 2007, strana 47). 
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úkolu, nýbrž pouze pomáhá těm, kteří tuto odpovědnost mají (je 

tedy pomocníkem či tvůrcem nabízených možností), 

o poradenství chápané jako specifická odborná služba, přičemž se 

jedná o smluvně zajišťovanou a poskytovanou poradenskou službu 

organizacím speciálně vyškolenými a kvalifikovanými osobami, které 

objektivním a nezávislým způsobem pomáhají organizaci 

identifikovat a analyzovat problémy v řízení, doporučují řešení 

problémů a pomáhají při uskutečňování řešení (toto pojetí je 

charakteristické právě pro komerční společnosti provozující 

poradenskou činnost v řízení lidských zdrojů). 

 

Obecným cílem poradenství je zlepšení klientovi situace, přičemž k zajištění 

efektivní poradenské činnosti je třeba: 

o aby klient co nejpřesněji definoval svůj problém a cíl, 

o aby klient a poradce (poradenská organizace) dohodli postup 

poradenské činnosti, 

o aby klient v průběhu poradenské činnosti spolupracoval, 

o aby klient sledoval průběh poradenské činnosti. 

 

Posláním personálního poradenství je na základě vědeckých poznatků a 

praktických zkušeností přispívat k optimalizaci všech stránek personálního 

řízení v organizaci. Mezi personální oblasti, které jsou nejčastěji zajišťované 

s pomocí externích služeb, nebo jsou zcela zabezpečované z externích 

zdrojů, patří (Kocianová, 2007, strana 10): 

o analýza pracovních míst, 

o analýza schopností pracovníků a jejich využití, 

o personální plánování, 

o získávání a přímé vyhledávání pracovníků, 

o výběr pracovníků, 

o motivace a odměňování (mzdová agenda, zaměstnanecké 

výhody), 

o vzdělávání a trénink pracovníků, 

o bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

o péče o pracovníky, 

o uvolňování pracovníků. 

 

Poskytovatelem personální služby v oblasti vyhledávání a výběru 

pracovníků může být podle zákona jakákoliv právnická osoba, která se 

rozhodne provádět na českém trhu práce výdělečnou činnost, jedná se 
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tedy výhradně o ziskovou a podnikatelskou aktivitu. K poskytování 

personálních služeb jsou dle platných předpisů a zákonů České republiky 

vyžadována příslušná živnostenská oprávnění, v případě zprostředkování 

zaměstnání též zvláštní povolení (viz níže). 

 

V oddíle o způsobech získávání pracovníků z vnějších zdrojů jsem uvedl 

Armstrongovo dělení externích zprostředkovatelských společností 

poskytujících služby v oblasti náboru zaměstnanců, které v hrubých rysech 

odpovídá reálné situaci na českém pracovním trhu. Jak již bylo řečeno 

dříve, vzhledem k charakteru této práce se v následující kapitole zaměřím 

především na třetí typ společností. Personálně poradenské společnosti se 

kromě uvedeného vertikálního dělení mohou dělit i horizontálně, tedy 

podle orientace na různé sektory a oblasti národního hospodářství 

(například bankovnictví, farmacie, státní správa, automobilový průmysl a 

podobně).  

 

Velice zajímavým a dle mého názoru skutečnosti odpovídajícím způsobem 

klasifikuje sektor personálního poradenství v ČR Lenka Podlesná ve své studii 

(Podlesná, 2000, strana 38), když rozlišuje tři kategorie těchto firem: 

 

1. Nadnárodní společnosti se zahraničním kapitálem a know-how, které 

na náš trh vstoupily mezi prvními (mezi ně podle autorky patří i 

společnost Nicholson International B. V. organizační složka). Jejich 

výhodou je jasná koncepce, strategie a jistota kvalitních klientů, 

kterými jsou také především renomované nadnárodní společnosti. 

Od ostatních se liší nejen svým image a reprezentanty, ale i formou 

práce a svým zaměřením zejména na přímé vyhledávání. Jako 

příklady dalších společností tohoto charakteru autorka uvádí 

například Hill International, Egon Zhender International, Korn/Ferry 

International či Synergie. 

2. České agentury, dle autorky ´rodinného typu´, které svou mravenčí 

pílí budují od základu svou strukturu, nabídku služeb a klientelu. Podle 

autorky mezi ně patří kupříkladu Kariéra, Bilanc Partners, Axios nebo 

Job Spectrum. 

3. Poslední, ne příliš reprezentativní kategorii nazývá autorka ´realitky´, 

přičemž těmto firmám jde zejména o rychlý zisk peněz, a které kazí 

dobré jméno ostatním agenturám. Pracuje se zde téměř pouze 

s životopisy, které se bez větších úprav nabízí klientům (těmto 
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společnostem se také jinak říká ´přeposílači životopisů´). Ve velké 

míře se jedná o společnosti, které poměrně rychle zaniknou.  

 

6.2 Historie personálně poradenských společností 

 

Samotné personální poradenství má svou historii. První institucí, která 

poskytovala v českých zemích poradenství v oblasti personalistiky, byla 

Masarykova akademie práce založená roku 1920 v Praze (Kabátek a 

kolektiv, 1995, strana 168), dalším významným subjektem pak byl Intitut 

Inpro, který působí již od roku 1971 jako školící, vzdělávací a poradenská 

organizace. Až do začátku devadesátých let šlo o ojedinělý případ 

instituce, která směřovala své aktivity do oblasti lidských zdrojů, její 

koncepce však byla velmi odlišná od dnešní. Po sametové revoluci se 

prostředí zásadně změnilo a množství agentur se výrazně zvyšovalo 

(Podlesná, 2000, strana 37).  

 

Působení komerčních společností poskytujících poradenství a služby 

v oblasti personalistiky má tedy na českém trhu práce relativně krátkou 

historii. Rozvoj na tomto poli byl podmíněn hlavně tím, že docházelo k 

postupnému začlenění českého trhu do globálních struktur. Personální 

agentury a personálně poradenské společnosti vznikaly v 90. letech ve 

velké většině jako pobočky společností, které pocházely ze 

západoevropských zemí a částečně i z USA. Na středoevropské a 

východoevropské trhy následovaly své mezinárodní klienty, přičemž 

s sebou přinášely své know-how. Podobný průběh mělo zakládání 

personálních společností v ČR i v ostatních postkomunistických zemích. Tyto 

společnosti spolu na základě příslušnosti ke stejným mateřským skupinám, 

jazykové blízkosti a především malé vzdálenosti často intenzivně 

spolupracují.  

 

Vzhledem k velkému množství agentur, které jsou soustředěné především 

v Praze, a vzhledem k historii jejich vzniku a vývoje proto není překvapující, 

že přibližně tři čtvrtiny těchto společností tvoří zahraniční firmy, případně 

firmy s účastí zahraničního kapitálu, české agentury tvoří pouze menší část 

(Podlesná, 2000, strana 38).  

 

Ke dni 30. dubna 2007 vlastnilo oprávnění ke zprostředkování 

zaměstnávání, které je podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona č. 435/2004 

Sb. o zaměstnanosti vydáváno Ministerstvem práce a sociálních věcí České 
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republiky, celkem 1815 společností, jejichž hlavní nebo vedlejší činností byla 

právě personálně agenturní a personálně poradenská činnost. Většina z 

těchto společností má jenom lokální význam a jejich jedinými zaměstnanci 

jsou často samotní majitelé, dlouhodobě však existuje několik desítek 

zavedených a významných společností s mezinárodním zázemím, které 

spolu intenzivně soupeří o poskytování služeb pro nejvýznamnější světové i 

tuzemské společnosti.4 

 

Personální agentury a personálně poradenské společnosti tedy hrají stále 

významnější roli v oblasti vyhledávání nových zaměstnanců. Zatímco před 

několika lety dávali uchazeči přednost přímému oslovování personálních 

oddělení společností nebo využívání služeb úřadů práce, v dnešní době se 

společnosti i uchazeči obracejí spíše na personální společnosti. 

 

Vzhledem k faktu, že v západní Evropě a ve Spojených státech amerických 

se tato oblast poskytování služeb vytvářela přinejmenším od padesátých let 

dvacátého století, zatímco česká historie oboru je krátká, je český trh práce 

stále velice málo konstituovaný, což se odráží jak v oblasti kvality 

poskytovaných služeb, tak v povaze vzájemných vztahů mezi 

poradenskými společnostmi a jejich klienty. 

 

6.3 Získávání a výběr pracovníků prostřednictvím personálně 

poradenských   společností 

 

Získávání a výběr pracovníků jsou hlavní činností personálních agentur a 

personálně poradenských společností. Důvody spolupráce organizací 

poptávajících zaměstnance s těmito externími zprostředkovateli výstižně 

shrnuje následující článek z Hospodářských novin: 

 

´ (…) důvodů proč spolupracovat s externími personálními poradci, je však 

celá řada. Personálně-poradenské společnosti se zaměřují výhradně na 

lidské zdroje, proto je jejich servis rychlejší, kvalitnější a komplexnější, než 

když je tato činnost vykonávána interně. Firmy tak ušetří čas a mohou se 

věnovat svému vlastnímu podnikání. Personální poradce poskytuje 

                                                   

 

 

 

4 Převzato z údajů integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, oddíl 
Agentury práce, k 30. 4. 2008, 10:05, Internet: http://portal.mpsv.cz/portal/page, 1. 5. 2008. 
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potřebné know-how, profesionální přístup a diskrétnost, které jsou 

nevyhnutelné zejména při přímém vyhledávání. Pro firmy, které nově 

vstupují na trh, případně přicházejí s horkou novinkou, je zkušený personální 

poradce nezbytným a kompetentním partnerem. Diskrétnost je zapotřebí i 

v případě nespokojenosti se stávajícím zaměstnancem a z toho vyplývající 

potřeby najít kvalitní náhradu. Klient v tomto případě zůstává v anonymitě, 

personálně-poradenská společnost komplexně zastřešuje celý vyhledávací 

proces. Navíc má konzultant přístup ke kvalitním zdrojům, lepší přehled o 

pracovním trhu a používá více metod vyhledávání. Také při posuzování 

kandidáta je objektivnější z důvodu své nestrannosti a nadhledu, které do 

celého procesu vnáší. V neposlední řadě se firmy nemusí zabývat 

administrativou a komunikací s uchazeči. ´5 

 

Spolupráce s externími zprostředkovateli může mít samozřejmě také řadu 

nevýhod, které mohou plynout jednak z nedostatečné profesionality 

některých personálních společností, jednak z komunikace mezi 

zprostředkovatelem a poptávající organizací. První důvod lze eliminovat 

především správným výběrem partnera při vyhledávání zaměstnanců. Při 

výběru poradenské firmy je proto třeba postupovat podle následujících 

kroků (Armstrong, 2007, strana 355): 

o ověřit si pověst poradenské firmy u ostatních uživatelů, 

o prohlédnout si její inzeráty zpracované pro nejrůznější firmy pro získání 

představy o kvalitě jejích služeb a o typu a úrovni pracovních míst, 

kterými se zabývá, 

o ověřit si specializaci společnosti (velké účetnické firmy například 

bývají velmi dobré pro získávání účetních), 

o sjednat si schůzku s konzultantem, který bude na zadání pracovat, 

prověřit jeho kvality a způsobilost, 

o porovnat honoráře různých poradenských firem. 

 

                                                   

 

 

 

5 Převzato z internetového vydání deníku ´Hospodářské noviny´ k 30. 4. 2008, 10:07, internet: 
http://ihned.cz/3-20497530-v%EDte+co+um%ED+dobr%FD+person%E1ln%ED+poradce-000000_d-78, 
1. 5. 2008, článek SLÁMOVÁ, Bronislava, Recruiting: full service je stále žádanější, Víte co umí dobrý 
personální poradce?, internetové vydání hospodářských novin, vydává nakladatelství Economia 
a.s., 2007, článek z 23. 2. 2007. 
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Pro minimalizaci problémů plynoucích z komunikace a vlastní práce na 

zadání vyhledání požadovaných kandidátů je nutné (Armstrong, 2007, 

strana 356): 

o dohodnout podmínky a postup, 

o informovat konzultanta o organizaci, v níž se nalézá obsazované 

pracovní místo, o tom, proč je třeba je obsadit, o termínech a 

podmínkách i o všech zvláštních požadavcích, 

o poskytnout personálnímu poradci veškerou pomoc pokud jde o 

popis a specifikaci pracovního místa, včetně všech speciálních 

požadavků, které místo klade na úspěšného uchazeče, popřípadě 

toho, co se od uchazeče očekává. Poradenská služba bude 

pracovat lépe, bude-li jasně vědět, co zadavatel požaduje a jaký 

typ člověka bude organizaci nejlépe vyhovovat, 

o pečlivě si promyslet navržený postup a návrh textu inzerátu, 

o vzájemně si vyjasnit záležitosti týkající se pohovoru a ´předvýběru´, 

o vzájemně si vyjasnit, z čeho se bude odvozovat honorář a náklady, 

o zabezpečit, aby vše bylo projednáno přímo s odborníkem, který 

bude mít danou zakázku přímo na starosti. 

 

Konkrétní způsob fungování personálně poradenské společnosti, podobu 

procesu a metody získávání (vyhledávání) uchazečů budeme definovat 

v následující části.  
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Empirická část 
 

Empirická část je rozdělena na dva samostatné celky. Nejdříve se pokusím 

pomocí kvalitativního šetření popsat společnost, ve které výzkum probíhal, 

obecnou podobu procesu vyhledávání a výběru kandidátů. Poté se 

pomocí kvantitativního šetření pokusím provést srovnání efektivity metod 

vyhledávání pracovníků. 

 

7. Vyhledávání a výběr zaměstnanců ve společnosti 

Nicholson  International Czech Republic, s.r.o. 
 

V této části práce navážu na předcházející oddíl o poskytování personálně 

poradenských služeb a provedu charakteristiku společnosti Nicholson 

International Czech Republic,s.r.o., seznámím čtenáře s její historií, profilem, 

strukturou, zaměřením a portfoliem poskytovaných služeb, zmíním etickou 

stránku její činnosti. Poté se zaměřím na popis vlastního vyhledávání a 

výběru zaměstnanců ve společnosti 

 

7.1 Charakteristika společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. 

 

7.1.2 Profil společnosti 
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Nicholson International Czech Republic, s.r.o. je personálně poradenská 

společnost, která se zaměřuje především na aktivní vyhledávání kandidátů 

pro klíčové a strategické pozice. Společnost se specializuje na vyhledávání 

a sestavování manažerských týmů a týmů specialistů především pro 

zahraniční investory vstupující na český trh a na vyhledávání kandidátů 

především na specifické manažerské a specializované pozice. Osloveným 

kandidátům se společnost snaží zprostředkovat pracovní příležitosti u 

renomovaných společností, které jim umožní další profesní rozvoj a co 

nejširší využití jejich potenciálu. Z regionálního hlediska realizuje Nicholson 

International projekty na území České republiky, dále především na 

Slovensku, částečně v Maďarsku a v Polsku (v době dokončování této 

práce však v rámci rozšířené spolupráce s jednou významnou mezinárodní 

klientskou společností probíhalo i zahájení pilotního procesu vyhledávání 

kandidátů v Rumunsku a v Indii).  

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Základní údaje 

 

Následující údaje vychází z veřejně přístupného obchodního rejstříku, který 

je dostupný mimo jiné prostřednictvím serveru Ministerstva spravedlnosti 

České republiky na www.justice.cz a z integrovaného portálu Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky (dále jen MPSV ČR), který je 

dostupný na http://portal.mpsv.cz/ (viz výše). 

 

Název společnosti:  Nicholson International Czech Republic,s.r.o. 

(dřívější název     společnosti NICHOLSON 

INTERNATIONAL B. V. organizační     složka) 

Sídlo společnosti:  Trojická 9, 120 00, Praha 2 

Právní forma:   společnost s ručením omezením 

IČ:    26728621 

DIČ:    CZ-26728621 

Rok založení:   NICHOLSON INTERNATIONAL B. V. 

organizační složka v roce    1993, Nicholson 

International Czech Republic, s.r.o. v roce     2002. 
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Činnost:   - činnost podnikatelských, finančních, 

organizačních a      ekonomických poradců, 

    - zprostředkování zaměstnání bezplatně i za 

úhradu. 

Povolení MPSV ČR:  - povolení ke zprostředkování zaměstnání na 

území ČR podle     § 60/1a, 

    - povolení k vyhledání zaměstnání pro fyzickou 

osobu, která     se o práci uchází, a vyhledávání 

zaměstnanců pro       zaměstnavatele, který 

hledá nové pracovní síly, 

    - poradenská a informační činnost v oblasti 

pracovních      příležitostí, 

Vlastník a jednatel:  Ing. Marek Novotný. 

 

7.1.4 Historie společnosti 

 

Následující informace vychází z internetové prezentace společnosti a 

prezentačních materiálů určených pro klienty a potenciální klienty 

společnosti (viz příloha číslo 3). 

 

Historie společnosti Nicholson International v České republice začíná v roce 

1993, kdy britská konzultantská skupina Nicholson International se sídlem 

v Londýně v rámci expanze svých klientů do střední a východní Evropy 

vstoupila jako jedna z prvních nadnárodních společností působících 

v oblasti personálního poradenství na český trh (pod oficiálním názvem 

NICHOLSON INTERNATIONAL B. V. organizační složka). Tehdejší majitel a 

zakladatel společnosti David Nicholson se rozhodl následovat své 

nadnárodní klienty na nové trhy, pomohl jim personálně vybavit nově 

vznikající společnosti a nastavit lokální personální systémy. V roce 2001, po 

odchodu dlouhodobého majoritního vlastníka skupiny zahrnující pobočky 

ve 28 zemích na šesti kontinentech, došlo k procesu vlastnických změn, 

který v České republice vyvrcholil prodejem obchodního know-how včetně 

jména Nicholson International české společnosti Nicholson International 

Czech Republic,s.r.o. 

 

Společnost Nicholson International patřila od svého vstupu na český trh 

personálně poradenských služeb k jeho tvůrcům, jako jedna z předních 

firem v oboru se podílela na vytváření pravidel a metod, které byly 

následně přijímány dalšími společnostmi. Jednalo se především o 
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metodologie identifikace, oslovení a výběru kandidátů, nastavení 

smluvních podmínek s partnery a finanční ohodnocení služeb. Inovativní 

přístup je stále jednou z hlavních konkurenčních výhod Nicholson 

International v České republice, produkty a podmínky spolupráce jsou 

nastaveny tak, aby maximálně vycházely vstříc klientům a jejich potřebám. 

 

7.1.5 Struktura společnosti 

 

Následující informace vycházejí z údajů databáze společnosti Nicholson 

International Czech Republic,s.r.o. a z prezentace společnosti (viz příloha 

číslo 3). Nicholson International nemá od doby svého přechodu na formu 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o. formálně stanovenou 

organizační strukturu (jež dříve vyplývala z požadavků mezinárodní 

organizace), proto bylo třeba doplnit a systematizovat uvedené informační 

zdroje o postřehy z vlastního pozorování. 

 

Společnost je v současné době řízena majoritním vlastníkem firmy. Tvoří ji 

tým 11 zaměstnanců a spolupracovníků, z toho pět specialistů na pozici 

´konzultanta´, pět specialistů na pozici ´researcher´ a administrativní 

asistentka. Jednatel společnosti kromě zastupování společnosti vůči 

externím subjektům určuje veškeré postupy a kompetence jednotlivých 

pracovníků, rozděluje jednotlivé projekty vyhledávání a výběru pracovníků 

a vymezuje pracovníky určené k jejich plnění. 

 

Hlavní náplní práce konzultanta je řízení projektů vyhledávání a výběru 

vhodných uchazečů na konkrétní pozice, a to s ohledem na sektorovou 

specializaci jednotlivých konzultantů. Konzultant obvykle zodpovídá za 

řízení a rozvíjení vztahů s klienty firmy, za komunikaci s těmito společnostmi 

v průběhu realizace projektů, za zastřešení a řízení příslušných projektů, za 

vedení rozhovorů s jednotlivými kandidáty na daná pracovní místa a za 

konečný výběr kandidátů.  

Konzultant je kvalifikován odpovídajícími znalostmi či alespoň širším 

povědomím o sektoru, na který se orientuje (jedná-li se tedy například o 

obor informačních technologií, měl by být konzultant schopen orientace v 

aplikacích, programovacích jazycích, produktech společností 

podnikajících v oboru a v odpovídajících odborných termínech). 

Nejdůležitější však je, aby byl obeznámen se strukturou trhu práce 

v příslušném sektoru. Tyto znalosti jsou nutné k pochopení pracovní náplně 

pozic a požadavků kladených na uchazeče. Ke zvyšování kvalifikace 
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konzultantů se dle potřeby využívají interní i externí školení, studium odborné 

literatury a metoda získávání znalostí během vlastního průběhu jednotlivých 

projektů vyhledávání a výběru pracovníků. 

 

Všichni konzultanti mají několikaletou zkušenost v oblasti získávání 

zaměstnanců, dobrou znalost anglického jazyka a vysokoškolské či 

obdobné relevantní vzdělání (v oboru odpovídajícímu danému tržnímu 

sektoru jejich specializace, případně je vyžadováno vzdělání v oblasti 

ekonomie, managementu, personalistiky nebo psychologie). Konzultant by 

měl být samostatný, rozhodný, měl by mít schopnost vcítit se do druhých a 

nepodléhat předsudkům. Zároveň by měl mít obchodní dovednosti a 

výborné komunikační schopnosti, které napomáhají k rozvíjení vztahů se 

stávajícími a k navazování kontaktů s novými klienty (dnešní konkurence 

personálních společností je velice vysoká a klíčem k  úspěchu je ve většině 

případů portfolio jejich klientů). Další úlohou konzultantů je vedení skupiny 

vytvořené vždy za účelem realizace jednotlivých projektů, a proto je třeba, 

aby ovládali základní dovednosti vedení lidí. 

 

Pozici ´researcher´ ve společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. obvykle zastávají studenti vyšších ročníků technických, 

ekonomických nebo společenskovědně zaměřených vysokých škol (v 

současnosti se jedná o studenty ČVUT, VŠE, UK a Vysoké škola veřejné 

správy a mezinárodních vztahů). Hlavní náplní práce ´researchera´ je 

vyhledávání a kontaktování uchazečů na příslušné pozice, funkci 

´researcher´ tak bychom mohli nejvhodněji interpretovat jako specialista 

průzkumu pracovního trhu. ´Researcher´ je v závislosti na realizovaném 

projektu pravou rukou konzultanta a jeho hlavním úkolem je identifikace 

vhodných uchazečů na aktuální volná pracovní místa na trhu práce. Při své 

práci využívá nejrůznější metody (viz níže) a s danými uchazeči provádí 

prvotní kontakt. V rámci úzké spolupráce mezi konzultantem a 

´researcherem´ mohou být některé z jejich činností sdíleny. 

 

Další dělení pak vyplývá z konkrétního podílu zaměstnance na projektech 

vyhledávání a výběru zaměstnanců, kdy rozeznáváme: 

o roli ´business developement´, která přísluší takovému pracovníkovi, 

který naváže kontakt s klientem a má hlavní podíl na získání příslušné 

zakázky,  

o roli ´consulting/project management´, která přísluší takovému 

pracovníkovi, který vede vlastní projekt, řídí příslušnou skupinu 
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vytvořenou za účelem realizace konkrétního projektu, provádí 

rozhovory s uchazeči a následný výběr kandidátů na příslušné 

pracovní pozice, 

o role ´research´, která přísluší takovému pracovníkovi, který v rámci 

projektu provádí samotné vyhledávání cílových společností a 

vyhledávání a kontaktování potenciálních kandidátů, 

o role ´support´, která přísluší takovému pracovníkovi, který v rámci 

projektu provádí jednodušší administrativní úkony. 

 

7.1.6 Zaměření společnosti z hlediska sektorů národního hospodářství a 

z hlediska  typů hledaných pozic 

 

Tato část vychází jednak z analýzy internetových stránek společnosti 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o., jednak ze studia prezentace 

určené pro potenciální klienty společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. (viz příloha číslo 3). 

 

Z hlediska sektorového zaměření pokrývá společnost téměř celý trh 

(respektive dlouhodobě probíhá spolupráce s klienty ve většině tržních 

sektorů), nejčastěji však projekty směřují do čtyř hlavních oblastí: 

o bankovnictví a finance (sektor poskytovatelů bankovních a 

pojišťovacích služeb a oblast finančního řízení podniků) 

o výroba, průmysl a energetika, 

o moderní technologie (sektor informačních technologií, 

telekomunikací a obchodování po internetu), 

o spotřební/rychloobrátkové zboží a maloobchod. 

 

V rámci naší analýzy vyhledávání kandidátů, kterou uvádím v další části 

empirické části práce, jsem mohl identifikovat následující nejčastěji 

hledané pozice (viz také příloha číslo 14): 

 

Podnikové finance: 

o finanční ředitel, 

o finanční kontrolor, 

o hlavní účetní, 

o finanční účetní. 
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Finanční, bankovní a pojišťovací služby: 

o vedoucí oddělení řízení rizik, 

o obchodní manažer, 

o analytik úvěrových rizik financování nemovitostí, 

o konzultant financování projektů z evropských fondů. 

 

Řídící a provozní pozice v průmyslu: 

o ředitel závodu, 

o ředitel logistiky,  

o ředitel kvality, 

o obchodník s elektrickou energií, 

o technolog, 

o konstruktér. 

 

Informační technologie: 

o vedoucí oddělení informačních technologií, 

o konzultant systému SAP, 

o programátor. 

 

Lidské zdroje: 

o personální ředitel, 

o vedoucí oddělení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

o specialista odměňování a hodnocení zaměstnanců. 

 

Spotřební zboží: 

o oblastní manažer prodeje, 

o specialista nákupu. 

 

Drtivou většinu společností, kterým Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. poskytuje své služby, tvoří zahraniční, většinou mezinárodně 

působící firmy. Zároveň se vždy jedná o společnosti komerčního charakteru, 

nikoli státní či nestátní neziskové organizace. 
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7.1.7 Služby poskytované společností 

 

Tato část vychází z internetové prezentace společnosti Nicholson 

International Czech Republic, s.r.o. a z prezentace společnosti (viz příloha 

číslo 3). 

 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o. se svým klientům snaží 

poskytnout komplexní portfolio služeb v oblasti řízení lidských zdrojů, přičemž 

se jedná o následující aktivity: 

o vyhledávání a výběr kandidátů, 

o průzkum spokojenosti zaměstnanců, 

o průzkum odměňování a benefitů zaměstnanců (zaměstnaneckých 

výhod), 

o personální audit a analýza pracovních pozic, 

o manažerský audit, 

o zprostředkování takzvaného ´assessment centres´,  

o ´outplacement´ (umisťování kandidátů odcházejících ze společnosti 

na trhu práce), 

o možnost dočasného zaměstnání specialistů a manažerů, 

o řízení kariéry (služba zaměřená na kandidáty, spočívá 

v dlouhodobých konzultacích s daným jedincem o možnostech 

kariérního a profesního růstu na trhu práce). 

 

Hlavní činností společnosti Nicholson International Czech Republic,s.r.o., 

která tvoří drtivou většinu zakázek, je identifikace, vyhledání a výběr 

vhodných kandidátů na základě požadavků klienta. Prvotním impulsem 

většiny projektů je tedy poptávka společnosti klienta obsadit volné 

pracovní místo kandidátem s odpovídajícím profilem. Službou společnosti je 

prostřednictvím aktivního vyhledávání zprostředkovat příležitost, aby obě 

strany mohly vstoupit do jednání, které bude směřovat k uzavření pracovní 

(nebo jiné) smlouvy. Důležitým předpokladem pro úspěšné splnění role 

zprostředkovatele je znalost trhu a znalost odborníků, kteří v jednotlivých 

sektorech působí. Dalším cílem společnosti, který se týká kandidátů, je jejich 

oslovení v souvislosti s projekty, které posunou jejich kariéru dopředu a 

pomohou jim nalézt dlouhodobě zajímavé pracovní uplatnění s možností 

dalšího růstu (odborného i manažerského). Předmětem mého výzkumu byla 

právě tato služba. 
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Hlavními výhodami spolupráce se společnosti Nicholson International 

Czech Republic,s.r.o. jsou podle marketingových materiálů firmy 

především: 

o přístup začínající porozuměním firemní kultuře a procesům ve 

společnosti klienta a pochopení pro kulturní odlišnosti, 

o poskytnutí seriózního zhodnocení náročnosti projektu před jeho 

zahájením a doporučení nejvhodnějšího postupu, 

o citlivost vůči časové a finanční investici klienta, 

o dobrá znalost jednotlivých sektorů místního trhu, 

o zkušenosti s vedením a realizací projektů v dohodnutém časovém 

harmonogramu, 

o provedení dohodnutých služeb tvůrčím a dynamickým způsobem, 

o zkušenosti s vyhledáváním a výběrem lidí na pozice všech 

organizačních úrovních, 

o zájem na úspěšné prezentaci společnosti klienta kandidátům jako 

zaměstnavatele první volby, 

o hodnocení vlastností kandidátů pro určené pracovní pozice formou 

strukturovaného rozhovoru, které zabezpečuje úspěšnost 

´předvýběru´ kandidátů pro klienta. 

 

7.1.8 Profesní zásady konzultantů společnosti 

 

Jak již bylo naznačeno výše, určitou problematickou oblast personálního 

zprostředkování představuje profesně-etická stránka spolupráce mezi 

poradci či agenturami na straně jedné a společnostmi poptávajícími 

zaměstnance na straně druhé. Společnost Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. má z těchto důvodů (podobně jako některé jiné 

renomované poradenské společnosti působící na českém trhu) 

vypracován svůj profesní standard. Profesní zásady konzultantů Nicholson 

International Czech Republic,s.r.o. definují mimo jiné následující body 

(vycházím z internetových stránek společnosti): 

o dlouhodobým cílem společnosti je poskytovat svým klientům kvalitní 

vyhledání a výběr odborníků, jejichž profesní předpoklady a 

kvalifikovaná rozhodnutí pomohou firmě dosáhnout optimální 

výkonnost, 

o osloveným kandidátům se společnost snaží zprostředkovat pracovní 

příležitosti u renomovaných firem, které jim umožní další profesní 

rozvoj a co nejširší využití jejich potenciálu, 
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o kandidáty vnímá společnost jako partnery, nikoliv jako pouhé 

nástroje k dosažení rychlého zisku či jako databázovou položku, toto 

pravidlo se projevuje přístupem ke kandidátům ve všech fázích 

projektu, snahou poskytovat jim maximum dostupných informací, 

naslouchat jejich dojmům a pochybnostem a pravidelně přinášet 

zpětnou vazbu, 

o cílem je kvalita, nikoliv kvantita, společnost hledá lidi schopné a 

vzdělané, neustále se učící, zdokonalující, mobilní a připravené 

pružně zareagovat na neustále se měnící požadavky současného, 

vysoce konkurenčního trhu práce, 

o v případě, kdy v určitém okruhu kandidátů nenalezne společnost 

kandidáta s odpovídajícím profilem, snaží se analyzovat důvody a 

dojít s ke kompromisnímu řešení, které je v souladu se zájmy klienta, 

 

 

o společnost se snaží snížit na minimum případná zkreslení informací, 

která jsou dána rolí zprostředkovatele při přenosu informací mezi 

kandidátem a klientem, při osobních schůzkách s kandidáty se snaží 

zjistit maximum relevantních informací, které ve strukturované 

podobě prezentuje klientovi.  

 

7.2 Vyhledávání a výběr kandidátů ve společnosti Nicholson 

International Czech  Republic,s.r.o. 

 

V této části jsem se pokusil co nejlépe zachytit obecnou podobu procesu 

vyhledávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Nicholson International 

Czech Republic,s.r.o. Kromě své vlastní zkušenosti získané participací na 

projektech vyhledávání a výběru pracovníků jsem vycházel z informací, 

které mi poskytl jednatel společnosti v rámci strukturovaného rozhovoru (viz 

příloha číslo 2) a zejména studia podnikové dokumentace vztahující se 

k vybraným projektům.  

 

Výběr zkoumaného vzorku se při empirickém šetření musí dělat všude tam, 

kde není možné získat údaje o všech jednotkách, které se dotýkají 

předmětu výzkumu a je nutné získat souhrnnou informaci o předmětu a 

jeho podobě v daném společenství. Jak již bylo řečeno v metodické části, 

v průběhu let 2006 a 2007 jsem se v pozici ´researcher´ zúčastnil řady 

projektů vyhledávání a výběru zaměstnanců. V rámci těchto projektů 

(jednalo se zhruba o třicet pět projektů) jsem tedy byl schopen vysledovat 
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relevantní informace vztahující se k projektům, zároveň jsem měl možnost 

vidět příslušné projekty v širších souvislostech. Na základě svých zkušeností 

jsem se tedy rozhodl svůj výzkum opřít o dokumentaci průběhu sedmi 

následujících projektů, které považuji za dostatečně typické, neboť vykazují 

obdobnou strukturu a průběh jako ostatní projekty vyhledávání a výběru ve 

společnosti Nicholson International Czech Republic,s.r.o. Na realizaci 

jednotlivých projektů potom participovali různí zaměstnanci společnosti. 

Jedná se o projekty realizované v různých obdobích, regionech, a týkají se 

různých typů pracovních pozic a sektorů národního hospodářství. 

Informace o těchto projektech uvádím v příloze číslo 4.  

 

Na základě mých vlastních zkušeností s uskutečňováním výše zmíněných 

projektů vyhledávání a výběru zaměstnanců, které byly potvrzeny 

informacemi získanými během rozhovoru s jednatelem společnosti (viz 

příloha 2), jsem rozlišil následující fáze vyhledávání a výběru: 

o fáze navázání spolupráce s klientem, stanovení podmínek 

spolupráce, 

o fáze analýzy společnosti klienta, 

o fáze analýzy obsazovaného pracovního místa, 

o fáze procesu vyhledávání vhodných kandidátů, 

o fáze procesu výběru vhodných kandidátů, 

o prezentace výsledků vyhledávání a výběru kandidátů společnosti 

klienta, 

 

přičemž některé z těchto kroků mohou probíhat souběžně (například 

analýza společnosti klienta a analýza obsazovaného pracovního místa).  

 

7.2.1 Fáze navázání spolupráce s klientem, stanovení podmínek 

spolupráce 

 

Navázání samotné spolupráce se společností klienta může probíhat 

několika způsoby. Pokud se nejedná o trvalou spolupráci s jedním klientem 

nebo o obnovení spolupráce s dřívějším klientem, hlavní způsoby získávání 

klientů a jednotlivých zakázek vyhledávání a výběru pracovníků jsou 

následující: 

o doporučení společnosti ze strany podnikatelských subjektů či 

fyzických osob, se kterými společnost Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. již jednala, 
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o projekty pro nově zakládané pobočky nadnárodních společností, se 

kterými spolupracují partnerské společnosti Nicholson International 

Czech Republic,s.r.o. v jiných zemích (v interní hantýrce jde o tzv. 

´start-up projekty´), 

o cílená aktivita konzultantů společnosti, jejímž účelem je navázat 

spolupráci s doposud ne-partnerskou společností a získat tak nového 

klienta a zakázku, 

o společenská a odborná setkání personálních a jiných představitelů 

společností se zástupci personálních agentur a personálně 

poradenských společností (organizovaná například vládní agenturou 

pro podporu podnikání a investic Czechinvest nebo profesními 

organizacemi jako je Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 

Klub personalistů či Asociace poskytovatelů personálních služeb). 

 

Nejdříve je nutno společnost klienta seznámit s personálně poradenskou 

společností a jejími službami, k čemuž dochází při prezentaci firmy v rámci 

setkání se zástupcem společnosti zodpovědným za personální procesy 

(většinou se jedná o personálního manažera nebo o zástupce vedení 

společnosti). Příklad takovéto prezentace pro společnost Briard uvádíme 

v příloze číslo 3.  

 

Potom probíhá sjednání podmínek vzájemné spolupráce, které jsou 

podrobně specifikovány v takzvané smlouvě o zprostředkování vyhledání 

kandidáta uzavřené mezi společností Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. a společností klienta. V přílohách číslo 5 a číslo 6 uvádím 

příklady návrhů smluvních podmínek o zprostředkování vyhledání 

kandidátů (první dokument je obecného charakteru a počítá s možností 

spolupráce na větším množství projektů, druhý dokument je příkladem 

jednorázového projektu zaměřeného na obsazení konkrétní pracovní 

pozice). Smlouva obecně řeší především následující aspekty spolupráce: 

o způsob vyhledání uchazeče (uchazečů),  

o časový horizont spolupráce (obvykle jsou první kandidáti klientovi 

představeni v horizontu 4–6 týdnů od zahájení projektu),  

o poplatky za poskytované služby (obvykle jde o pevně stanovenou 

částku, případně se jedná o částku odpovídající 25–35% ročního 

platu umístěného kandidáta),  

o harmonogram plateb (ve většině případů klient platí určitou zálohu 

při podpisu smlouvy na obsazení daného pracovního místa, zbývající 
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částka je pak obvykle zaplacena až po případném nástupu 

doporučeného kandidáta), 

o garanci za vyhledaného kandidáta (v případě, že příslušný kandidát, 

který začal pracovat pro společnost klienta, opustí během několika 

měsíců po nástupu pracovní místo, je společnost Nichoslon 

International Czech Republic,s.r.o. povinna vyhledat náhradního 

kandidáta, případně ztrátu finančně vyrovnat). 

 

7.2.2 Analýza společnosti klienta 

 

Podrobná analýza společnosti klienta nastává většinou ve chvíli, kdy je 

domluvena spolupráce při procesu náboru pracovníka (pracovníků) na 

konkrétní pracovní místo (pracovní místa). Cílem této analýzy je získat 

odpovědi na řadu otázek potřebných ke kvalifikovanému vyhledávání a 

výběru pracovníka. Vzhledem k faktu, že v této věci neexistuje žádný 

vypracovaný interní postup společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o., vycházím zde především z vlastních postřehů. Většinou se 

zjišťují následující informace: 

o historie společnosti, případně skupiny, do které společnost patří na 

globální (jedná-li se o nadnárodní společnost) i na regionální úrovni, 

o stávající situace společnosti na trhu (zhodnocení velikosti firmy podle 

počtu a struktury zaměstnanců a případných plánů budoucího 

rozvoje společnosti), 

o úroveň společnosti z hlediska zaměření firmy, přičemž toto kritérium 

úzce souvisí s konkrétním zaměřením společnosti (u výrobní 

společnosti zabývající se produkcí plastů se například zjišťuje, jak 

moderní používá technologie, u bankovní společnosti se hodnotí 

například úroveň finančních nástrojů), 

o pověst společnosti na trhu práce (zde je nutno odpovědět si na 

otázku ´Jak je společnost klienta vnímána jako zaměstnavatel? ´),  

o firemní kultura (velice specifický pojem, firemní kultura je výsledkem 

způsobu komunikace uvnitř společnosti),  

o ostatní ukazatele relevantní pro rozhodování kandidátů o účasti při 

výběrovém řízení (tedy lokalita společnosti, dopravní dostupnost 

místa práce, velikost organizace, organizační struktura, pracovní 

doba a její flexibilita, a podobně). 

 

Zřejmě nejdůležitějším zdrojem využívaným při této analýze jsou dojmy 

příslušného konzultanta ze setkání se zástupci dané společnosti, díky čemuž 
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je možné udělat si určitý obrázek o atmosféře ve firmě, osobách 

jednotlivých vedoucích pracovníků a podobně. Dalšími podstatnými 

prameny písemného charakteru jsou dokumenty poskytnuté společností, 

přičemž nejdůležitější roli zde hraje organigram firmy (dokument zachycující 

organizační strukturu, vztahy podřízenosti a nadřízenosti, vzájemné 

kompetence jednotlivých osob a oddělení). Také se využívají informace 

dostupné z internetových stránek společnosti klienta, jako jsou výroční 

zprávy, materiály věnující se programům péče o zaměstnance, 

doplňkovou roli pak hrají údaje dostupné z veřejných zdrojů (obchodní 

rejstřík, úřady práce, tematické články v regionálním a odborném tisku). 

Neocenitelnými zdroji informací jsou bývalí pracovníci organizace, kteří 

zpravidla dokážou velice otevřeně mluvit o svých bývalých 

zaměstnavatelích a poskytnout tak personálnímu poradci důležité 

informace. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto zdroje informací mohou být 

emotivního či přesvědčujícího charakteru (například bývalí zaměstnanci 

mohou o svém bývalém zaměstnavateli mluvit záměrně negativně, 

prezentační materiály firmy jsou naopak zaručeným zdrojem jednoznačně 

pozitivních ukazatelů, který vždy nemusí odpovídat realitě), probíhá 

analýza všech dostupných zdrojů. 

 

7.2.3 Analýza obsazovaného pracovního místa 

 

Navazuje na výše uvedenou analýzu organizace a úzce s ní souvisí. Jejím 

cílem je získat pokud možno přesnou představu o tom, jaké optimální 

charakteristiky by měl daný uchazeč mít. Analýza pracovního místa 

poskytuje obraz o práci na pracovním místě a tím vytváří představu o 

pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat, jde o proces 

zjišťování informací o úkolech, metodách, odpovědnostech a vazbách na 

jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává a o dalších 

souvislostech. Při analýze většinou vycházíme z popisu práce a požadavků 

na kandidáta, které nám zasílá klientská společnosti (v interní hantýrce se 

mluví o takzvaném ´job description´). V praxi bývá neocenitelným přínosem 

osobní jednání s příslušným přímým nadřízeným, který do svého oddělení 

požadovaného pracovníka poptává (takzvaným liniovým manažerem). 

Příklad popisu pracovního místa uvádím v příloze číslo 7. 

 

7.2.4 Proces vyhledávání vhodných kandidátů 
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Konkrétní kombinace způsobů identifikace a vyhledání cílové skupiny 

kandidátů závisí na několika faktorech, jako jsou povaha obsazované 

pozice, požadavky a přání společnosti klienta a situace na trhu. V drtivé 

většině případů je tato záležitost ošetřena ve smlouvě mezi společností 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o. a klientem (viz výše). 

Z rozhovoru s jednatelem firmy, z analýzy prezentačních materiálů a z mých 

vlastních postřehů vyplývá, že společnost využívá kombinace následujících 

způsobů získávání kandidátů: 

o přímé vyhledávání, 

o využití databáze kontaktů společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o., 

o inzerce pracovní pozice, 

o vyhledávání uchazečů prostřednictvím internetových pracovních 

serverů. 

 

Jak vyplývá z rozhovoru s jednatelem společnosti, z hlediska finanční a 

časové nákladnosti je nejsnadnější získat potřebného odborníka 

prostřednictvím využití databáze kontaktů společnosti, využití inzerce a 

vyhledávání na internetových pracovních serverech představuje poněkud 

dražší metodu, zatímco metoda přímého vyhledávání je obecně 

nejnákladnější, vždy však přináší nejhmatatelnější výsledky v podobě 

množství a odpovídající kvality identifikovaných kandidátů. 

 

Pokud se jedná o sledované projekty, ve všech kromě projektu číslo 5 

(pozice ´accountant´ čili účetní pro společnost nazvanou Malamut) byla 

využita kombinace všech výše uvedených metod. 

 

Přímé vyhledávání 

 

Největší předností přímého vyhledávání je skutečnost, že vede k identifikaci 

kandidátů se stejným nebo podobným profilem jako jsou požadavky 

klienta. Tento způsob dokáže zahrnout cílovou skupinu kandidátů, kterou 

mohou ostatní způsoby pokrýt jenom velmi omezeným způsobem. 

Zaměřuje se tedy na vytipování a následné oslovení příslušných odborníků 

na uvedenou pozici. Tento způsob má podle mého pozorování a sdělení 

jednatele tři fáze. 

 

V první fázi probíhá identifikování příslušných organizací (takzvaných 

cílových společností), ve kterých budou vhodní kandidáti později 
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vyhledáváni. V první skupině cílových společností jsou vždy společnosti 

stejného nebo podobného produktového a sektorového zaměření jako 

společnost klienta, které působí ve stejném regionu (okrese, kraji, případně 

v určité vzdálenosti dané dopravní dostupností místa pracoviště klienta) a 

mají srovnatelné charakteristiky (počet zaměstnanců, obrat, organizační 

strukturu, firemní kulturu, používání příbuzných technologií nebo pracovních 

postupů). Tento seznam je ukládán do databáze Nicholson International 

Czech Republic,s.r.o. a přiřazen k danému projektu, v interní terminologii je 

pak znám jako ´company loglist´. Na konci tohoto procesu je společnost 

klienta seznámena se seznamem takto identifikovaných společností, 

případně je seznam v souladu s přáním či doporučením klienta rozšířen 

nebo naopak omezen. Důvodem této komunikace je, aby klient určil 

společnosti, jejichž zaměstnance si nepřeje oslovovat (například z důvodů 

partnerských či dodavatelsko-odběratelských vztahů). Klientské společnosti 

také obvykle dobře znají pracovní trh ve svém oboru a regionu a může tak 

pomoci formulovat doporučení vedoucí k efektivitě vyhledávání. Příklad 

takového seznamu je uveden v příloze číslo 8. 

 

Po vydefinování příslušných cílových společností následuje druhá fáze 

spočívající v identifikaci potenciálně vhodných kandidátů. Využívá se při 

tom řada různorodých technik získání kontaktů na držitele příslušných 

pracovních pozic v cílových společnostech, které se liší podle specifik 

jednotlivých pracovních pozic (pokud tedy například probíhá vyhledávání 

vedoucího logistiky, je potřeba zjistit nacionále a kontaktní údaje držitelů 

pozic vedoucí logistiky, zástupce vedoucího logistiky a specialista logistiky 

pro každou cílovou společnost). Pokud vyhledávaná pozice v cílové 

společnosti neexistuje, je nutno zjistit, kdo za příslušnou oblast zodpovídá, 

jak do ní zasahují ostatní oddělení a tak získat kontaktní údaje pracovníků, 

jejichž náplň práce v co největší míře odpovídá náplni práce 

vyhledávaného pracovníka. Kontaktní údaje a nacionále příslušného 

pracovníka jsou na tomto základě uloženy do databáze a přiřazeny 

k danému projektu. Pokud se jedná o konkrétní techniky zjištění potřebných 

informací, ve většině případů se jedná o zkoumání záznamů o společnosti 

v obchodním rejstříku, získávání údajů z internetových a jiných prezentací 

společnosti, získávání informací prostřednictvím profesních a oborových 

organizací, zjišťování držitelů cílových pracovních pozic telefonickým 

průzkumem, studium veřejnosti přístupné podnikové dokumentace a o 

využití poznatků databáze společnosti o fungování cílové společnosti a 
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příslušných oddělení. Veškeré relevantní zjištěné údaje jsou ukládány do 

databáze tak, aby s nimi bylo možno dlouhodobě pracovat.  

 

Po identifikaci veškerých dostupných držitelů hledaných pozic v cílových 

společnostech následuje třetí fáze, která spočívá v oslovení vytipovaných 

osob. Toto oslovení je telefonické a jeho smyslem je navázat s potenciálním 

kandidátem prvotní kontakt, představit společnost Nicholson International 

Czech Republic,s.r.o. a vysvětlit důvody této (pro mnohé pracovníky 

neznámé) formy oslovení, vyměnit si základní informace týkající se pracovní 

pozice a společnosti klienta (poslední bod je možno realizovat pouze za 

předpokladu, že k tomu klient svolí, neboť existují i takové organizace, které 

si nepřejí, aby se rozšířila informace o tom, že hledají daného pracovníka). 

Následně se zjišťuje, zdali má kandidát zájem pokračovat v jednání o 

alternativní pracovní nabídce a zdali kandidát splňuje základní požadavky 

klienta na obsazované pracovní místo (již v této chvíli se ověřuje jazykové 

vybavení, vzdělání a základní údaje o praxi uchazeče, neboť pokud by 

k tomu nedošlo, obě strany by mohly podniknout další náročná jednání, 

která by například z důvodů chybějícího akademického titulu stejně vedla 

k neúspěchu). V případě, že má oslovovaný odborník o jednání další zájem, 

je domluven další postup spočívající ve vzájemné výměně informací. 

Zájemci jsou elektronickou poštou zaslány rámcové informace o 

společnosti a pracovním místě, uchazeč sám pak obratem prezentuje svůj 

profesní profil v podobě strukturovaného životopisu v českém nebo cizím 

jazyce.  

 

Využití databáze kontaktů společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o., 

 

Z marketingových materiálů uvedených v příloze číslo 3 a z internetové 

prezentace společnosti Nicholson International Czech Republic,s.r.o. 

vyplývá, že interní databáze společnosti Nicholson International je 

kontinuálně budovaná od roku 1993 a obsahuje údaje o velkém množství 

specialistů a manažerů působících v řadě sektorů nejen na českém 

pracovním trhu. Databáze obsahuje informace týkající se osobních údajů, 

vzdělání, jazykové vybavenosti a pracovní historie kandidátů, se kterými 

v minulosti jednala. Obsahuje informace o průběhu a výsledcích jejich 

jednání se společností Nicholson International a také údaje o jejich 

profesních ambicích. Výhoda databáze spočívá v tom, že v rámci 

jednotlivých projektů je pro společnost Nicholson Czech Republic,s.r.o. 
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jednodušší identifikovat odborníky, pro které by aktuální pracovní pozice 

mohla být zajímavou alternativou vůči jejich stávajícímu zaměstnání. Pokud 

jsou takovíto pracovníci v databázi nalezeni, jsou kontaktováni a 

seznámeni s aktuální pracovní nabídkou. Na jejich rozhodnutí se potom 

zakládá další postup. 

 

Databáze jako taková je nejen datovým skladem uchovávající informace 

o dříve identifikovaných kandidátech, ale také důležitým pracovním 

prostředím využívaným v rámci projektů vyhledávání a výběru kandidátů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o databázový systém neveřejného 

charakteru a o součást intelektuálního vlastnictví společnosti Nichoslon 

International Czech Republic,s.r.o., není možné se jí dopodrobna zabývat a 

provádět její analýzu, přesto však je nutné popsat některé z jejích 

základních charakteristik. Databáze umožňuje shromažďovat informace 

různé povahy, přičemž nejdůležitější jsou: 

o charakteristiky jednotlivých cílových a klientských společností (název, 

adresa, velikost, sektorové zaměření, kontaktní údaje), 

o charakteristiky jednotlivých kandidátů (jméno a příjmení, kontaktní 

údaje, jazykové vybavení, praxe a vzdělání), 

o charakteristiky jednotlivých projektů vyhledávání a výběru (je zde 

možné zjistit název projektu, datum zahájení a ukončení a jeho 

charakteristiku, zaměstnance firmy, kteří se projektu účastnili a 

především veškeré informace o kandidátech, kteří byli na daný 

projekt identifikováni, informace o okruhu cílových společností, o 

regionálním zaměření vyhledávání i informace o hledaných 

pracovních pozicích a klientech). 

 

Díky tomu je možno bezpečně určit kdy a jakou metodou byl kterýkoli 

kandidát identifikován a jaké byly jeho reakce. Informace o kandidátech, 

kteří si nadále nepřejí v databázi figurovat, jsou pak z tohoto informačního 

systému vymazány (tohoto práva však využívá menšina kandidátů, neboť 

je pro kandidáty většinou výhodné figurovat v databázi a dlouhodobě mít 

přehled o zajímavých nabídkách na pracovním trhu). 

 

Inzerce pracovní pozice 

 

Inzerování pracovních pozic je v současnosti zřejmě nejobvyklejším 

způsobem získávání kandidátů. V rámci technik vyhledávání kandidátů 

společnosti Nicholson International Czech Republic,s.r.o. je ve velké většině 
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pozic inzerce spíše doplňkovým prostředkem k přímému vyhledávání. 

Velice často se totiž bohužel stává, že se nepodaří přímo oslovit všechny 

oborníky v daném regionu a oboru, zároveň mohou být tímto způsobem 

identifikováni takoví specialisté, kteří jsou v danou dobu mimo trh práce 

(například lidé, kteří dlouhodobě působili v jiném regionu nebo v zahraničí 

a usilují o návrat, lidé vracející se do pracovního procesu po mateřské 

dovolené, absolventi vysokoškolského studia). 

 

Dle internetových stránek společnosti má inzerce jako pasivní forma 

identifikace kandidátů mnoho omezení. Nejvýraznějším limitem je nutnost 

dodatečné aktivní reakce ze strany kandidáta, která eliminuje skupinu 

potenciálních uchazečů, kteří nejsou v situaci, kdy by aktivně hledali práci 

(což obvykle představuje převážnou většinu cílové skupiny). Výraznou 

nevýhodou je pak rozptýlenost odpovědí reagujících (v důsledku 

nesprávného pochopení znění inzerátu nebo nedostatečné sebekritičnosti 

kandidátů, kdy většina z nich nesplňuje kritéria uvedená v obsahu inzerátu). 

Aby byla inzerce efektivní, její obsah je proto třeba příslušným způsobem 

upravit a přizpůsobit vypovídací schopnost textu cílové skupině. Důležitými 

obsahovými předpoklady jsou věcnost (stručná charakteristika hlavních 

požadovaných profesních a osobnostních předpokladů), srozumitelnost 

(volba vhodné terminologie vedoucí k pochopení obsahové části inzerce) 

a atraktivnost (volba takových prvků, které zajistí, že inzerce bude viditelná 

a i po obsahové stránce zaujme cílovou skupinu). Příklad inzerátu je 

uveden v příloze číslo 9. 

 

Jak vyplynulo z rozhovoru s jednatelem firmy, z hlediska média využívá 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o. nejčastěji internetový 

pracovní server společnosti LMC,s.r.o. na internetové adrese www.jobs.cz, 

jehož výhodou je velká navštěvovanou ze strany potenciálních kandidátů. 

Ve specifických příkladech je pak možná inzerce i v celostátních denících 

a oborových periodikách, což se však využívá výhradně na základě přání 

příslušných klientů, neboť se jedná o vysoce nákladnou metodu, jejíž 

přínosnost je přinejmenším spekulativní. 

 

Vyhledávání uchazečů prostřednictvím internetových pracovních serverů 

 

Vyhledávání uchazečů prostřednictvím internetových pracovních serverů 

je dalším dodatečným způsobem získávání kandidátů na pracovní místa, 

které se však v posledních letech intenzivně rozvíjí (jak je vidět na 
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uvedených projektech vyhledávání a výběru, hned dva z nich byly 

úspěšně dokončeny na základě využití tohoto zdroje). Důvodem je 

skutečnost, že uchazeč o práci má jejich prostřednictvím nejlepší možnost 

představit svůj profil co největšímu množství (zaregistrovaných) 

potenciálních zájemců, kterými bývají jednak personálně poradenské 

společnosti a personální agentury, jednak přímo organizace poptávající 

zaměstnance. Návštěvníci těchto serverů mají možnost se zde zdarma 

zaregistrovat a zveřejnit svůj životopis a preference ohledně 

požadovaného pracovního uplatnění. Výše zmínění komerční uživatelé pak 

mají za určitý poplatek možnost vyhledávat profily uchazečů odpovídající 

obsazovaným pracovním pozicím, případně s nimi zahájit komunikaci 

ohledně aktuálních pracovních nabídek. 

 

Společnost Nicholson International Czech Republic,s.r.o. využívá výhradně 

výše zmíněný internetový pracovní server společnosti LMC,s.r.o. na 

internetové adrese www.jobs.cz, který právě tuto možnost nabízí. 

Vyhledávání vhodných uchazečů je zde možné podle následujících 

klíčových charakteristik: 

o preferovaný obor činnosti (například bankovnictví nebo strojírenství) 

a konkrétní profese (například pojistný matematik či výrobní ředitel) 

o preferované místo pracoviště (obec, okres, kraj či kterákoli země 

světa), 

o preferovaný typ pracovního vztahu (brigáda, práce na hlavní 

pracovní poměr a podobně), 

o preferovaná úroveň řízení (asistentská, samostatná, řízení útvaru či 

vrcholový management), 

o dosažená úroveň vzdělání (středoškolské, vysokoškolské či 

postgraduální), 

o jazykové znalosti. 

 

Příslušný personalista tak má možnost neustále sledovat nové zájemce o 

práci, za určitý poplatek analyzovat jejich základní životopisné údaje a na 

základě této analýzy pak provádět jejich kontaktování. 

 

7.2.5 Proces výběru vhodných kandidátů 

 

Výběr vhodných uchazečů začíná ve chvíli, kdy se pomocí výše 

uvedených metod shromáždí dostatečné množství odpovědí od 

jednotlivých kandidátů. Následně jsou shromážděny všechny obdržené 
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strukturované životopisy, které jsou dále tříděny podle požadavků – tedy 

zejména podle praxe, vzdělání, znalosti jazyků a jejich úrovně, v potaz jsou 

vzaty i postřehy učiněné při prvním telefonickém kontaktu (například 

vyjadřovací schopnosti kandidátů). Nevyhovujícím uchazečům je 

telefonicky sděleno příslušné rozhodnutí společně s informacemi o jeho 

důvodech, což jim dává možnost, aby se dlouhodobě zaměřili na 

odstranění příslušných problémů. Vyhovující uchazeči jsou pozváni na 

osobní setkání s konzultantem společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. 

 

Vzhledem k zaměření práce na vyhledávání zaměstnanců se tomuto 

tématu nebudeme věnovat do hloubky, ale popíšeme jej v obecných 

rysech. Společnost Nicholson International Czech Republic,s.r.o. nemá 

vpracovaný žádný interní pracovní postup pro vedení pohovoru, relevantní 

informace jsem proto čerpal z internetových stránek a z  prezentace 

společnosti (viz příloha číslo 3). V případě uvedených pozic jsem měl 

možnost účastnit se rozhovorů s uchazeči na uvedené pozice, na základě 

čehož jsem pak provedl následující charakteristiku. 

 

Rozhovor představuje nejdůležitější výběrovou metodu ve společnosti. Ve 

většině případů se jedná o rozhovor ve složení konzultant – uchazeč a bývá 

částečně strukturovaný. Polostruktorovaný nebo polostandardizovaný 

rozhovor představuje optimální formu rozhovoru, kdy tazatel vychází 

z připravených okruhů otázek, které rozvíjí v průběhu rozhovoru (Kocianová, 

2007, strana 51). Pokud se jedná o délku trvání rozhovoru, v uvedených 

případech platilo, že čím vyšší byla míra kvalifikovanosti obsazovaného 

pracovního místa, tím byl rozhovor náročnější a trval delší dobu (celkově 

však většinou nebyl kratší než třicet minut a delší než jednu hodinu). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že většina kandidátů absolvujících pohovory 

s konzultanty je kontaktována formou přímého oslovení, slouží setkání 

především k tomu, aby se obě strany dobře poznaly, vyměnily si informace 

a určily, co pro sebe mohou vzájemně udělat. Ve většině případů mluví 

především kandidát sám, konzultantova role spočívá hlavně v usměrňování 

rozhovoru a – pomocí šikovně formulovaných otázek – ve zjišťování 

potřebných informací o kandidátovi (mohu-li zde vyjádřit kvalifikovaný 

odhad, poměr mezi projevem konzultanta a projevem kandidáta byl při 

zmíněných pohovorech zhruba 70:30 ve prospěch kandidáta). Rozhovor se 
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zaměřoval na následující okruhy (v příloze 10 pak uvádím příklady otázek, 

které konzultant nejčastěji kladl): 

o zjištění zájmu uchazeče o nabízené pracovní místo a zjištění jeho 

odborné praxe, 

o zjištění manažerských schopností a dovedností uchazeče, 

o zjištění osobnostních kvalit a postojů uchazeče a zjištění jeho 

sebehodnocení, 

o zjištění jazykových schopností kandidáta (ověřování probíhalo formou 

vedení krátkého rozhovoru v daném jazyce, na základě čehož 

konzultant ohodnotil jazykovou vybavenost uchazeče dle klasifikace 

databáze společnosti hodnotami od 1 do 5, kdy nejnižší hodnota 

znamená žádnou či základní znalost a nejvyšší hodnota je vyhrazena 

rodilým mluvčím), 

o zjištění profesních ambic kandidáta, 

o zjištění informovanosti kandidáta o obsazované pracovní pozici, 

respektive představení dané pozice a společnosti klienta, 

o závěr pohovoru a domluva následujících kroků. 

 

Závěrečnou část výběru, která bezprostředně navazuje na rozhovor, 

představuje hodnocení kandidátů interními hodnotícími kritérii společnosti 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o. Toto hodnocení se realizuje 

prostřednictvím pěti klíčových ukazatelů, přičemž každý z nich (kromě 

ukazatele fluktuace) může být hodnocen čtyřmi stupni (vynikající, velmi 

dobrý, průměrný, a nevyhovující). Postupy pro toto hodnocení vycházejí 

z interních pokynů společnosti a odpovídají charakteristikám ukládaným do 

databáze firmy. Sledovanými ukazateli jsou: 

o první dojem (hlavními sledovanými oblastmi zde jsou pevný stisk ruky, 

pohled do očí, charisma, vitalita, sebevědomí, držení těla, vhodnost 

oblečení, vůně a doplňky), 

o verbální projev (sleduje se zejména jazyková kultivovanost, schopnost 

jednoduše vyjádřit to podstatné, pohotovost a přesnost odpovědí, 

schopnost uvést konkrétní a srozumitelné příklady, šíře slovní zásoby, 

strukturovanost projevu a doplňující neverbální projev), 

o odbornost (splnění formálních předpokladů odpovídajících 

zastávané pozici nebo ambicím kandidáta, tedy kombinace 

vzdělání, jazykové vybavenosti a praxe v oboru), 

o fluktuace (četnost změn zaměstnání v čase), 
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o osobnost (sleduje se přirozenost, aktivnost, reálnost sebehodnocení, 

charisma, agresivita, záludnost, přetvářka, dynamika, excentričnost 

vs. uzavřenost nebo emoční projev reagující na diskusi). 

 

Na základě tohoto hodnocení se pak konzultanti vždy řídí při dalších 

jednání s daným kandidátem. Hodnocení je pak doplněno subjektivním 

popisem kandidáta sledujícím jeho osobnostní rysy, který provádí příslušný 

konzultant. 

 

7.2.6 Prezentace výsledků vyhledávání a výběru kandidátů společnosti 

klienta 

 

Tato fáze následuje po ukončení vyhledávání a výběru kandidátů a jde v ní 

o vyhodnocení a prezentaci výsledků celého procesu společnosti klienta. 

Tyto výstupy mají obvykle podobu strukturovaných životopisů vhodných 

uchazečů, podrobné zprávy o trhu práce v daném sektoru a regionu a 

souhrnné zprávy o procesu vyhledávání a výběru.  

Uchazeči, kteří jsou prezentováni klientovi, musí profesně i osobnostně 

odpovídat požadavkům na dané pracovní místo (v průměru se jedná o 3 – 

5 uchazečů). Personálně poradenská společnost nikdy neprovádí konečně 

rozhodnutí o výběru pracovníka (z hlediska společnosti klienta je tedy celý 

proces vyhledávání a výběru pracovníků personálně poradenskou 

společností jakýmsi předběžným výběrem). Životopisy jsou zaslány 

personálnímu oddělení společnosti klienta, případně liniovému manažerovi 

či členu vedení společnosti, který pracovníka poptává. Pokud adresát na 

základě těchto dokumentů usoudí, že by vybraný uchazeč mohl splňovat 

očekávání společnosti, dojde ke sjednání schůzky kandidáta se zástupci 

společnosti klienta. Výběr pracovníků ve společnosti klienta se pak řídí 

vnitřními postupy každé společnosti, společnost Nicholson International 

Czech Republic,s.r.o. během tohoto procesu zajišťuje komunikaci mezi 

klientem a kandidáty a administraci celého projektu. V případě, že si 

společnost klienta mezi prezentovanými kandidáty vybere uchazeče, učiní 

mu pracovní nabídku a tento kandidát ji akceptuje, celý proces výběru a 

vyhledání končí. Pokud k tomuto kroku nedojde, společnost klienta obvykle 

přehodnotí své požadavky a zruší pracovní místo, případně přehodnotí své 

požadavky a obsadí pozici z interních zdrojů, přičemž v určité oblasti ´sleví´ 

ze svých původních požadavků (jak k tomu například došlo v případě 

projektu číslo 4, tedy pozice ´long-therm assets manager/accountant´, čili 

účetní dlouhodobého majetku pro společnost nazvanou Briard), nebo také 
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přehodnotí své požadavky, které opět zadá personálně poradenské 

společnosti a celý proces začíná nanovo. 

 

Strukturovaný životopis 

 

Strukturovaný životopis ve formátu Nicholson International je hlavním 

výstupem celého procesu, příklad tohoto dokumentu uvádím v příloze číslo 

11. Obsahuje zpravidla informace o následujících charakteristikách 

kandidáta: 

o vzdělání a další kvalifikace, 

o přehled specifických technických znalostí, 

o informace o jazykových schopnostech, 

o přehled jednotlivých zaměstnání včetně popisu hlavních úkolů, 

odpovědností a zařazení v hierarchii příslušných společností apod., 

o u vyšších pozic (je-li to požadováno) reference od 2–3 kontaktních 

osob včetně jejich uvedení pro případné ověření, 

o očekávané či požadované finanční i nefinanční ohodnocení 

kandidáta. 

 

 

 

 

Podrobná zpráva o trhu práce v dané oblasti 

 

Podrobná zpráva o trhu práce v daném sektoru a regionu (v interní 

terminologii se nazývá ´progress report´) je důležitým výstupem procesu 

vyhledávání a výběru v případech, kdy společnost provádí pro svého 

klienta přímé vyhledávání v takových oborech či regionech, kde působí 

omezené množství odborníků (obvykle tvoří cílovou skupinu nanejvýš 

několik desítek specialistů či manažerů). Cílem této zprávy je poskytnout 

klientovi maximum informací nutných pro rozhodování o tom, jakým 

způsobem dané pracovní místo obsadit. Takováto zpráva může být pro 

klienta důležitá i v případě, kdy použití výše uvedených způsobů 

vyhledávání vhodných kandidátů selže (uchazeči nemají o práci zájem, 

případně nevyhovují požadavkům). Klient pak může své rozhodnutí 

přijmout dalšího pracovníka přehodnotit, případně může snížit své 

požadavky (například rozhodne o tom, že je možno obsadit místo 

schopným absolventem). Příklad takovéto zprávy uvádíme v příloze číslo 

12. 
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Souhrnná zpráva o projektu vyhledávání a výběru 

 

Souhrnná zpráva o projektu vyhledávání a výběru kandidátů uvádí počty 

identifikovaných a oslovených kandidátů, počty kandidátů, kteří o jednání 

neměli zájem, počty uchazečů zamítnutých ze strany Nicholson 

International Czech Republic,s.r.o. a hlavní důvody nezájmu anebo 

zamítnutí kandidátů. Jsou zde uvedeny i cílové společnosti, ve kterých 

probíhala identifikace kandidátů. Stejně jako výše uvedený dokument 

slouží k informování společnosti o procesu vyhledávání a usnadňuje tak 

další rozhodování. Příklad takovéto zprávy uvádím v příloze číslo 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Analýza úspěšnosti metod vyhledávání kandidátů 
 

Předchozí část se soustředila zejména na popis a srovnání metod 

vyhledávání kandidátů ve společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. se zvláštním důrazem na metodu přímého vyhledávání. 

Ukázal jsem specifika metody přímého vyhledávání a dalších metod, které 

společnost při své činnosti využívá. V této části se budu zabývat srovnáním 

jednotlivých metod a pokusím se odpovědět na otázku, jakou kombinaci 

metod je z hlediska její úspěšnosti vhodnější v procesu vyhledávání 

kandidátů využít. 

 

8.1 Pracovní hypotéza 
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Hypotéza představuje stanovení obecných a specifických předpokladů o 

vztazích mezi vybranými možnými vlivy na předmět výzkumu, jejichž 

platnost má být výzkumem potvrzena či vyvrácena. Při vyslovení hypotézy 

hledáme odpověď na otázku, která má vztah k výzkumu. Hypotéza zní: 

 

Při vyhledávání uvedených pozic personálně poradenskou společností je 

z hlediska úspěšnosti procesu, tedy umístění kandidáta na požadované 

místo do klientské společnosti, vhodnější použití takové kombinace metod, 

která klade hlavní důraz na metodu přímého vyhledávání, než použití 

takové kombinace metod, která klade hlavní důraz na jiné metody, než je 

metoda přímého vyhledávání (tedy vyhledávání prostřednictvím inzerce, 

vyhledávání na pracovních serverech a využití interní databáze společnosti 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o.). 

 

Z důvodů lepší práce s hypotézou a její operacionalizace ji rozvádím do 

dvou následujících vět (dílčích hypotéz): 

 

H0 Při vyhledávání uvedených pozic personálně poradenskou 

společností je z hlediska úspěšnosti procesu, tedy umístění kandidáta na 

požadované místo do klientské společnosti, vhodnější používání takové 

kombinace metod, která klade hlavní důraz na metodu přímého 

vyhledávání. 

 

H1 Při vyhledávání uvedených pozic personálně poradenskou 

společností je z hlediska úspěšnosti procesu, tedy umístění kandidáta na 

požadované místo do klientské společnosti, vhodnější používání takové 

kombinace metod, která klade hlavní důraz na jiné metody, než je metoda 

přímého vyhledávání (tedy vyhledávání prostřednictvím inzerce, 

vyhledávání na pracovních serverech a využití interní databáze společnosti 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o.). 

 

Poznámka: Z rozhovoru s jednatelem společnosti jasně vyplývá, že pokud se 

společnost Nicholson International Czech Republic,s.r.o. rozhodne využít 

v rámci projektu vyhledávání a výběru příslušného kandidáta metodu 

přímého vyhledávání, je tato metoda vždy stěžejní. Z toho vyplývá, že u 

studií, v rámci kterých byla při procesu vyhledávání využita taková 

kombinace metod, která kladla hlavní důraz na jiné metody, než je 
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metoda přímého vyhledávání, ve skutečnosti vůbec nedošlo k využití 

metody přímého vyhledávání. 

 

8.2 Operacionalizace hypotézy 

 

Operacionalizace hypotéz znamená konkretizaci (rozklad) hypotéz do 

zaznamenatelné podoby, čili do znaků, základů pro tvorbu indikátorů, které 

budou při výzkumu použity pro popis vlastností daného stavu. V rámci 

jednotlivých případových studií se bude práce zaměřovat na analýzu dat 

ve vztahu k ověřování stanovené hypotézy. Vzhledem k hypotézám a 

vzhledem k úplnosti údajů jednotlivých případových studií tedy budu 

sledovat následující ukazatele: 

 

A1 Počet studií, v rámci kterých byla při procesu vyhledávání kandidátů 

využita taková kombinace metod, která kladla hlavní důraz na metodu 

přímého vyhledávání. 

 

B1 Počet studií, v rámci kterých byla při procesu vyhledávání využita 

taková kombinace metod, která kladla hlavní důraz na jiné metody, než je 

metoda přímého vyhledávání (tedy vyhledávání prostřednictvím inzerce, 

vyhledávání na pracovních serverech a využití interní databáze společnosti 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o.). 

 

A2 Počet studií, v rámci kterých byla při procesu vyhledávání kandidátů 

využita taková kombinace metod, která kladla hlavní důraz na metodu 

přímého vyhledávání, přičemž tato kombinace metod nakonec vedla 

k umístění kandidáta do společnosti klienta. 

 

B2 Počet studií, v rámci kterých byla při procesu vyhledávání využita 

taková kombinace metod, která kladla hlavní důraz na jiné metody, než je 

metoda přímého vyhledávání (tedy vyhledávání prostřednictvím inzerce, 

vyhledávání na pracovních serverech a využití interní databáze společnosti 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o.), přičemž tato kombinace 

metod nakonec vedla k umístění kandidáta do společnosti klienta. 

 

 

 

8.3 Metoda 
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Metoda označuje systém pravidel, který umožní dosažení cesty od 

výchozího stavu ke stanovenému cíli. Jde o plánovitý postup, který je 

cílevědomý a záměrný. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět výzkumu má 

podobu hromadných dat a je strukturovatelný do součástí a prvků, 

využijeme k jeho analýze metodu matematické statistiky. 

 

8.4 Výběr vzorku 

 

Do zkoumaného souboru dat byly zařazeny studie všech projektů 

realizovaných společností Nicholson International Czech Republic,s.r.o. 

v období 1. ledna 2006 až 31. prosince 2007 s následujícími podmínkami: 

1) konkrétní projekty tvořící případové studie měly své datum zahájení 

nejdříve ke dni 1. ledna 2006, 

2) konkrétní projekty tvořící případové studie měly své datum ukončení 

nejpozději ke dni 31. prosince 2007, 

3) konkrétní projekty tvořící případové studie byly realizovány pouze na 

území České republiky, vyhledávání tedy probíhalo pouze na území 

České republiky, inzerce a vyhledávání kandidátů v internetových 

databázích probíhaly pouze prostřednictvím českého inzertního 

pracovního serveru společnosti LMC, s.r.o. známého jako 

www.jobs.cz. 

4) konkrétní projekty vyhledávání a výběru byly realizovány výhradně 

společností Nicholson International Czech Republic,s.r.o., nikoli jinými 

partnerskými společnostmi. 

 

Na základě toho je tedy možno říci, že sledovaný vzorek tvořil celý základní 

soubor. 

 

8.5 Technika sběru dat 

 

Příslušné údaje k ukazatelům byly získány na základě analýzy informací z 

interní databáze společnosti Nicholson International Czech Republic,s.r.o., 

kde jsem pro každý projekt dohledal: 

1) datum zahájení a datum ukončení projektu, 

2) veškeré informace týkající se toho, které metody vedly k identifikaci 

jednotlivých kandidátů, kteří figurovali v projektu (tedy byla-li v rámci 

projektu využita metoda vyhledávání prostřednictvím inzerce, 

metoda vyhledávání na pracovních serverech, metoda vyhledávání 

v interní databázi společnosti nebo metoda přímého vyhledávání), 
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3) údaj o tom, zdali byl projekt ukončen obsazením kandidáta na 

danou pracovní pozici do společnosti klienta (status projektu 

´completed´, tedy úspěšně dokončen), nebo nikoli (status projektu 

´cancelled´, tedy zrušen). 

 

Informace byly ověřeny na základě dotazování pracovníků společnosti 

Nicholson International Czech Republic,s.r.o., kteří se na příslušných 

projektech podíleli. Další kontrolní mechanismus tvořily zprávy o výsledcích 

vyhledávání prezentované klientům, a to v těch případech, kdy jsou 

k dispozici v elektronické podobě na sdílených informačních discích 

společnosti. 

 

8.6 Případové studie 

 

Ke shrnutí výsledků vyhledávání a výběru byl na základě analýzy databáze 

společnosti vytvořen dokument, který tvořil přehled případových studií 

s jejich označením, názvem společnosti klienta, názvem projektu a 

příslušnými hodnotami ke znakům A1, B1, A2 a B2. Tento dokument uvádím 

v příloze číslo 14.  

 

8.7 Analýza a ověření hypotéz 

 

Pro vyhodnocení odpovědí je použita absolutní a relativní četnost. 

Absolutní četnost (fn) udává počet případů v každé skupině, relativní 

četnost je podílem absolutních četností z rozsahu celého statistického 

souboru a můžeme ji vyjádřit desetinným číslem nebo procentem. Relativní 

četnost (fi) získáme pomocí následujícího vzorce: 

 

fi = A2 (B2) / A1 (B1) * 100 (v procentech) 

 

Souhrnné hodnoty jednotlivých hodnot tedy činí: 

 

A1 – 200, 

A2 – 123, 

B1 – 74, 

B2 – 39. 

 

K ověření dílčí hypotézy H0 využijeme údaje A1 z tabulky (počet studií) a A2 

z tabulky (počet studií), z čehož vyplývá, že z 200 studií, v rámci kterých byla 
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využita taková kombinace metod, která kladla hlavní důraz na metodu 

přímého vyhledávání, bylo nakonec úspěšných 123 studií, což odpovídá 

relativní četnosti 61,5 %. 

 

K ověření dílčí hypotézy H1 využijeme údaje B1 z tabulky (počet studií) a B2 

z tabulky (počet studií), z čehož vyplývá, že ze 74 studií, v rámci kterých 

byla využita taková kombinace metod, která kladla hlavní důraz na jiné 

metody, než je metoda přímého vyhledávání, bylo nakonec úspěšných 39 

studií, což odpovídá 52,1 %. 

 

Na základě porovnání obou údajů vypovídajících o relativní četnosti 

jednotlivých ukazatelů ve vztahu k uvedeným hypotézám tedy lze 

konstatovat, že platí dílčí hypotéza H0. Na základě toho pak můžeme 

prohlásit, že platí uvedená hypotéza, totiž že ´při vyhledávání uvedených 

pozic personálně poradenskou společností je z hlediska úspěšnosti procesu, 

tedy umístění kandidáta na požadované místo do klientské společnosti, 

vhodnější použití takové kombinace metod, která klade hlavní důraz na 

metodu přímého vyhledávání, než použití takové kombinace metod, která 

klade hlavní důraz na jiné metody, než je metoda přímého vyhledávání 

(tedy vyhledávání prostřednictvím inzerce, vyhledávání na pracovních 

serverech a využití interní databáze společnosti Nicholson International 

Czech Republic,s.r.o.). ´ 

 

Abych s těmito údaji mohl pracovat a vyslovit závěrečné hodnocení o 

platnosti hypotézy, musím si nejdříve odpovědět na otázku, zdali jsou 

shromážděné vstupní údaje dostatečně reprezentativní. Reprezentativnost 

vzorku spočívá jednak v jeho velikosti, jednak v jeho homogenní struktuře. 

Proto jsem se v rámci rozhovoru s jednatelem společnosti snažil zjistit, podle 

čeho se pracovníci společnosti rozhodují při volbě metod vyhledávání 

kandidátů, konkrétně mne zajímalo, zdali zde nehraje roli region, kde 

vyhledávání probíhalo a typ (míra specializovanosti) hledané pozice. 

Ohledně mé první otázky týkající se regionu byla odpověď záporná, 

ohledně druhé otázky týkající se míry specializovanosti a úrovně daných 

pracovních pozic byla naopak kladná. Podle jednatele totiž není 

perspektivní využívat při hledání kandidátů na určité typy pozic formu 

přímého vyhledávání. Jedná se především o méně kvalifikovaný personál 

či pozice určené pro absolventy vysokých škol. Proto bylo nutné přikročit 

k následujícím ověžení.  

 



Analýza vyhledávání kvalifikovaných pracovníků personálně poradenskou společností  Strana 64 

 

8.7.1 Ověření reprezentativnosti sledovaného vzorku z hlediska velikosti 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že vybraný vzorek a základní soubor sledovaných 

studií jsou zcela identické, není nutno určovat reprezentativnost statistickými 

metodami a můžeme prohlásit, že zmíněný vzorek je z hlediska velikosti 

dostatečně reprezentativní.  

 

 

 

 

8.7.2 Analýza ovlivnění kombinace metod vyhledávání z hlediska míry 

specializace  vyhledávané pracovní pozice 

 

Na výše zmíněném souboru projektů jsem se snažil zjistit, zdali souhlasí 

předpoklad vyslovený jednatelem, totiž že v případě kvalifikovaných 

specializovaných a manažerských pozic se používá téměř výhradně 

taková kombinace metod vyhledávání kandidátů, která klade hlavní důraz 

na metodu přímého vyhledávání, a zároveň zdali souhlasí předpoklad, že 

v případě absolventských, asistentských či nižších provozních pozic se 

využívá pouze taková kombinace metod vyhledávání kandidátů, která 

klade důraz na jiné metody, než je metoda přímého vyhledávání (tedy 

vyhledávání prostřednictvím inzerce, vyhledávání na pracovních serverech 

a využití interní databáze společnosti). 

 

K ověření této závislosti jsem využil elementární metodu popisu závislosti, 

takzvanou dvourozměrnou tabulku. Ta se využívá, pokud sledujeme pouze 

dvě proměnné, přičemž získat představu o jejich závislosti je možné už 

pouhým uspořádáním zjištěných údajů do této tabulky. V hlavičce tabulky 

se uvádějí hodnoty jedné proměnné, v legendě hodnoty druhé proměnné 

a v jednotlivých políčkách tabulky četnosti kombinací hodnot obou 

proměnných. Dvourozměrná tabulka se slovními proměnnými se nazývá 

kontingenční tabulka, přičemž o tabulce, v níž proměnné nabývají pouze 

dvou hodnot, je možno mluvit jako o asociační tabulce, v níž se uvádí 

pouze to, kolikrát nastaly dva jevy současně, kolikrát nastal pouze jeden 

z nich a kolikrát ani jeden (Hindls, Hronová a Novák, 2000, strana 14). Tento 

postup využiji i já, přičemž jako hladinu významnosti jsem zvolil 5 procent. 

 

U všech zmíněných projektů jsem tedy určil příslušné kombinace metod, na 

které byl kladen hlavní důraz, a to tak, že v případě, kdy byla jako stěžejní 
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využita metoda přímého vyhledávání, přiřadil jsem k danému projektu 

hodnotu 1. V případě, že tomu bylo naopak, přiřadil jsem hodnotu 0. 

Následně jsem ke všem zmíněným projektům přiřadil příslušnou hodnotu 

týkající se úrovně řízení a míry specializace hledaných pracovních pozic. 

Toto určení probíhalo na základě studia popisů práce k jednotlivým 

projektům a studia informací obsažených v databázi společnosti Nicholson 

International Czech Republic,s.r.o. V případě, že se jednalo o pozice 

určené pro absolventy vysokých škol, o méně kvalifikované pozice 

provozního a administrativního charakteru či o pozice asistentské, přiřadil 

jsem hodnotu 0. V případě, že se jednalo o pozice vyžadující vyšší míru 

specializace, přiřadil jsem k danému projektu hodnotu 1. Přiřazení 

příslušných hodnot k jednotlivým studiím uvádím v příloze číslo 15. 

 

Z šetření vyplynulo, že v 263 z 274 sledovaných případů zde byla jasná 

souvislost mezi zvolenou kombinací metod vyhledávání a typem pozice 

z hlediska míry specializace daných pozic (ve 263 případech tedy byly 

specializované a řídící pozice vyhledávány s využitím kombinace metod 

kladoucí důraz na přímé vyhledávání, zatímco méně kvalifikované pozice 

byly vyhledávány s využitím kombinace metod, která nekladla důraz na 

přímé vyhledávání), což odpovídá relativní četnosti 96,0 procent. Na 

základě toho tedy můžeme prohlásit, že platí výše uvedený předpoklad, 

totiž že v případě kvalifikovaných specializovaných a manažerských pozic 

se používá pouze taková kombinace metod vyhledávání kandidátů, která 

klade hlavní důraz na metodu přímého vyhledávání, a že v případě 

absolventských, asistentských či provozních pozic vyžadujících nižší míru 

kvalifikace se využívá pouze taková kombinace metod vyhledávání 

kandidátů, která klade důraz na jiné metody, než je metoda přímého 

vyhledávání (tedy vyhledávání prostřednictvím inzerce, vyhledávání na 

pracovních serverech a využití interní databáze společnosti). 

 

8.7.3 Analýza ovlivnění kombinace metod vyhledávání z hlediska regionu, 

ve kterém  vyhledávání probíhá 

 

Toto ověření jsem se zde rozhodl provést pomocí zjištění a následného 

porovnání průměrné relativní četnosti využití kombinace metod 

vyhledávání kandidátů, která klade hlavní důraz na metodu přímého 

vyhledávání, a průměrné relativní četnosti využití kombinace metod 

vyhledávání kandidátů, která klade hlavní důraz na jiné metody, než je 

metoda přímého vyhledávání, a to pro jednotlivé kraje České republiky a 
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Hlavní město Prahu. Také toto určení probíhalo na základě studia informací 

obsažených v databázi společnosti Nicholson International Czech 

Republic,s.r.o. Jako hladinu významnosti jsem zde opět zvolil 5 procentních 

bodů. 

 

Je třeba upozornit na skutečnost, že někteří klienti mají svoje provozovny na 

větším množství míst České republiky, což je zohledněno u jednotlivých 

projektů. U takových projektů, kde vyhledávání zasáhlo více regionů (tedy 

kdy lokalita hledaného pracovního místa byla například na pomezí dvou 

krajů) uvádím vždy ten region, ve kterém probíhalo vyhledávání 

nejintenzivněji. V případě, že vyhledávání probíhalo na území celé České 

republiky bez výrazného zaměření na konkrétní region, uvádím projekt do 

zvláštní kolonky. Přiřazení projektů k  regionům uvádím v příloze číslo 16. 

Celkový výsledek uvádím v následující tabulce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Region A0 A1 A2 A1 (%) A2 (%) 
Jihočeský 13 11 2 84,6 15,4 
Jihomoravský 88 57 31 64,8 35,2 
Královéhradecký 5 5 0 100,0 0,0 
Liberecký 1 1 0 100,0 0,0 
Moravskoslezský 3 3 0 100,0 0,0 
Olomoucký 10 8 2 80,0 20,0 
Pardubický 9 8 1 88,9 11,1 
Plzeňský 4 4 0 100,0 0,0 
Praha 93 70 23 75,3 24,7 
Středočeský 3 2 1 66,7 33,3 
Ústecký 38 24 14 63,2 36,8 
Vysočina 3 3 0 100,0 0,0 
Zlínský 2 2 0 100,0 0,0 
Celá ČR 2 2 0 100,0 0,0 
      
Celkem 274 200 74 73,0 27,0 

 

Vysvětlivky: 

 

A0 – celkový počet projektů, 
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A1 – celkový počet projektů, kdy byl kladen důraz na takovou kombinaci 

metod vyhledávání kandidátů, která klade hlavní důraz na metodu 

přímého vyhledávání, 

A2 – celkový počet projektů, kdy byl kladen důraz na takovou kombinaci 

metod vyhledávání kandidátů, která klade hlavní důraz na jiné metody, 

než je metoda přímého vyhledávání,  

A1 (%) – relativní četnost ukazatele A1 (tedy A1/A0*100), 

A2 (%) – relativní četnost ukazatele A2 (tedy A2/A0*100). 

 

Z těchto výsledků je však zřejmé, že míra reprezentativnosti ověření je v 

případě některých regionů sporná. Proto jsem se rozhodl provést vzájemné 

srovnání využití příslušných kombinací metod vyhledávání pro Prahu na 

jedné straně a pro ostatní regiony na straně druhé. Důvodem tohoto 

výběru je především odlišná struktura pracovního trhu v Praze a regionech, 

odlišná povaha klientů společnosti (zatímco v regionech se jedná spíše o 

výrobní společnosti, v Praze jde spíše o obchodní firmy a finanční instituce) 

a odlišné makroekonomické ukazatele vypovídající o nezaměstnanosti a 

dalších charakteristikách pracovního trhu. Na základě tohoto srovnání jsem 

získal následující ukazatele. 

 

 

 

Region A0 A1 A2 A1 (%) A2 (%) 
Praha 93 70 23 75,3 24,7 
Zbytek ČR 181 130 51 71,8 28,2 
      
Celkem 274 200 74 73,0 27,0 

 

Z těchto výsledků tedy vyplývá, že rozdíl mezi relativními četnostmi pro A1 

(%) pro Prahu a pro A1 (%) pro zbytek České republiky, stejně jako rozdíl 

mezi relativními četnostmi pro A2 (%) pro Prahu a pro A2 (%) pro zbytek 

České republiky činí 3,5 procentního bodu. Na základě tohoto zjištění a 

vzhledem ke stanovené míře významnosti 5 procent tedy můžeme 

prohlásit, že region, ve kterém projekt probíhá, nehraje při volbě metod 

vyhledávání významnou roli.  

 

Z výsledků této analýzy tedy plyne, že region vyhledávání nemá zásadní 

vliv na volbu příslušné kombinace metod vyhledávání, a proto nemá vliv 

na výsledek příslušného projektu. Z výsledků analýzy srovnávající typ pozice 
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však vyplývá, že tento aspekt má zcela zásadní vliv na volbu příslušné 

kombinace metod vyhledávání.  

 

Objevuje se zde velice důležitá otázka, totiž jaký je důvod toho, že se přímé 

vyhledávání nevyužívá při vyhledávání málo specializovaných pozic. 

Dovedu si představit hned několik možných odpovědí. Společnost může 

například věnovat kapacity především do projektů vyšších (a lépe 

honorovaných) pozic, a tak nezbývá prostor pro vyčlenění pracovníků pro 

hledání pozic nižších. Jinou možnou odpovědí může být, že se přímé 

vyhledávání nižších specialistů nepoužívá prostě proto, že se o to doposud 

nikdo výrazněji nepokoušel a chybí zde tedy tradice či příklad. Skutečností 

je, že se ještě před několika desítkami let v USA a v západní Evropě 

nevyužívalo přímého vyhledávání jindy, než v případě ředitelů velkých 

firem, což už dnes, jak jsme si ukázali, neplatí. Možná že je problémem fakt, 

že nižší pracovníci nejsou zvyklí na tuto formu oslovení, nedokážou na ní 

adekvátně reagovat a proto je vesměs neúspěšná. Dle jednatele firmy 

občas dochází k obsazení některých pozic ještě před tím, než je zahájeno 

přímé vyhledávání, čemuž u sledovaných studií odpovídala i klasifikace 

využitých metod. V případě, že by vyhledávání skutečně proběhlo tak jak 

mělo (podle úmyslu příslušného zodpovědného konzultanta), byla by 

klasifikace využitých metod (a tedy i celkové hodnocení) odlišná.  

 

Podle mého názoru, který vychází ze zkušeností s vyhledáváním pracovníků, 

je významným důvodem nevyužívání přímého vyhledávání v případě méně 

kvalifikovaných pracovníků skutečnost, že v každém oboru a regionu je 

vždy mnohem menší množství držitelů vyšších či specializovaných pozic než 

množství držitelů nižších provozních pozic (v určitém okrese může být 

například pouze deset ředitelů továren, ale 250 techniků kvality). Přímé 

oslovení se pak nevyužívá proto, že identifikace a oslovení mnohonásobně 

většího množství nižších pracovníků je mnohem nákladnější než oslovení 

omezeného množství držitelů vyšších pracovních pozic, zatímco zisk 

plynoucí z umístění nižšího pracovníka je vzhledem k jeho důležitosti pro 

klienta nižší než zisk plynoucí z obsazení pracovníka vyššího zařazení. Proto 

podle mého názoru věnuje personálně poradenská společnost prostředky 

spíše na projekty vyhledávání specialistů a manažerů. Zde se však již 

pohybuji v rovině spekulací, k jejichž kvalifikaci a kvantifikaci nemám 

nástroje.  
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Faktem však zůstává, že volba příslušné kombinace metod vyhledávání 

zřejmě nebyla v případě (téměř všech) sledovaných studií zvolena 

náhodně, ale v souvislosti s typem obsazované pozice. S ohledem na 

nejasné důvody této volby však není možno přesně vyjádřit nakolik je toto 

zpochybnění analýzy dat a ověření výchozí hypotézy významné. Aby bylo 

možno odstranit tento vliv, bylo by nutno sledovat pouze určitý typ pozic 

v určitých souvislostech a opět provést výše uvedenou analýzu efektivity 

kombinací jednotlivých metod vyhledávání (například sledovat a 

analyzovat procesy vyhledávání a výběru pozic s názvem finanční ředitel 

pro sektor spotřebního zboží, zřejmě dokonce pouze pro jeden konkrétní 

region), díky eliminaci těchto vlivů by se však vybraný soubor studií zmenšil 

natolik, že by již nebyl dostatečně reprezentativní. 

 

Musím proto bohužel konstatovat, že výše zmíněné skutečnosti představují 

možné oslabení relevantnosti ověřené hypotézy a výsledků tohoto ověření. 

Nedokážu je však přesně určit a proto nyní přistoupím k vyslovení závěru, 

byť s vědomím možného oslabení jeho platnosti. 

 

8.8 Vyslovení závěrů studie analýzy úspěšnosti metod vyhledávání 

kandidátů 

 

Zjištěný výsledek znamená, že využití kombinace metod vyhledávání 

s hlavním důrazem na metodu přímého vyhledávání je z hlediska úspěšnosti 

procesu vhodnější než využití kombinace metod, kdy se metoda přímého 

vyhledávání nevyužívá. Musím zde však zároveň vyjádřit jisté osobní 

překvapení, neboť jsem očekával, že rozdíl ve prospěch výsledků metod 

přímého vyhledávání bude mnohem výraznější. 

 

Z ekonomického hlediska představuje uvedené zjištění pouze první krok při 

analýze efektivity uvedených kombinací metod. Druhým krokem by měla 

být analýza finanční nákladnosti uvedených kombinací jednotlivých metod 

vyhledávání kandidátů. Na základě vlastní zkušenosti s projekty 

vyhledávání kandidátů, která byla potvrzena rozhovorem s jednatelem 

společnosti, mohu konstatovat, že samotná metoda přímého vyhledávání 

a samozřejmě i kombinace metod s důrazem na přímé vyhledávání je 

časově i finančně výrazněji nákladnější než ostatní uvedené metody (tedy 

využití inzerce, databáze kontaktů společnosti a vyhledávání kandidátů na 

internetových pracovních serverech).  Výsledky takové analýzy finanční 

nákladnosti jednotlivých metod pak bychom mohli srovnat se zjištěnými 
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výsledky jejich úspěšnosti. Třetím krokem této analýzy by proto měla být 

analýza ekonomické výnosnosti uvedených projektů vyhledávání 

kandidátů. Na základě těchto analýz bychom pak mohli získat následující 

údaje: 

 

C1 – průměrné náklady spojené s využitím takové kombinace metod 

vyhledávání kandidátů, která klade hlavní důraz na metodu přímého 

vyhledávání, které se týkají všech výše uvedených projektů, 

C2 – průměrné náklady spojené s využitím takové kombinace metod 

vyhledávání kandidátů, která klade hlavní důraz na jiné metody, než je 

metoda přímého vyhledávání (tedy vyhledávání prostřednictvím inzerce, 

vyhledávání na pracovních serverech a využití interní databáze společnosti 

Nicholson International Czech Republic, s.r.o.), které se týkají všech výše 

uvedených projektů, 

Bu – průměrný výnos ze všech výše uvedených projektů vyhledávání 

kandidátů, které byly úspěšně dokončeny (tedy takových projektů, kdy byl 

kandidát umístěn do společnosti klienta), 

Bn – průměrný výnos ze všech výše uvedených projektů vyhledávání 

kandidátů, které nebyly úspěšně dokončeny (tedy takových projektů, kdy 

kandidát nebyl umístěn do společnosti klienta), 

K1 – relativní četnost úspěšnosti všech výše uvedených projektů 

vyhledávání kandidátů, v rámci kterých byla použita taková kombinace 

metod, která kladla hlavní důraz na metodu přímého vyhledávání (tento 

ukazatel byl zjištěn a činí 61,5%, tedy 0.615 vyjádřeno desetinným číslem), 

K2 – relativní četnost úspěšnosti všech výše uvedených projektů 

vyhledávání kandidátů, v rámci kterých byla použita taková kombinace 

metod, která kladla hlavní důraz na jiné metody, než je metoda přímého 

vyhledávání (tento ukazatel byl zjištěn a činí 52,1%, tedy 0.521 vyjádřeno 

desetinným číslem). 

π1 – průměrná ziskovost využití takové kombinace metod vyhledávání 

kandidátů, která klade hlavní důraz na metodu přímého vyhledávání, 

π2 – průměrná ziskovost využití takové kombinace metod vyhledávání 

kandidátů, která klade důraz na jiné metody, než je metoda přímého 

vyhledávání (tedy vyhledávání prostřednictvím inzerce, vyhledávání na 

pracovních serverech a využití interní databáze společnosti Nicholson 

International Czech Republic,s.r.o.). 
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Efektivitu, respektive ziskovost jednotlivých kombinací příslušných metod 

vyhledávání kandidátů pak bychom mohli zjistit na základě následujícího 

vzorce: 

 

π1 = K1*Bu+(1-K1)*Bn-C1, 

π2 = K2*Bu+(1-K2)*Bn-C2. 

 

Poté bychom porovnali výsledné hodnoty π1 a π2. Bylo by tak možno 

provést komplexní finanční analýzu efektivity uvedených kombinací metod 

vyhledávání pracovníků a podle jejího výsledku by bylo možno formulovat 

příslušná doporučení pro podnikovou praxi společnosti Nicholson 

International Czech Republic,s.r.o., které by směřovalo buďto na 

intenzivnější využívání takové kombinace metod vyhledávání pracovníků, 

která klade hlavní důraz na metodu přímého vyhledávání, nebo naopak 

na intenzivnější využívání takové kombinace metod vyhledávání 

pracovníků, která klade hlavní důraz na jiné metody, než je metoda 

přímého vyhledávání. Pokud by se například jako vyšší ukázala být hodnota 

π1, znamenalo by to, že je efektivnější využívat přímé vyhledávání. Tyto 

údaje však bohužel nemáme, takže zmíněnou analýzu zde není možné 

provést. 

 

Právě v tom spatřuji značný potenciál pro další výzkumnou činnost. Budoucí 

práce by tedy mohly analyzovat vztahy mezi finanční nákladností a 

výnosností kombinací jednotlivých metod vyhledávání a jejich úspěšností, a 

tak by mohly poskytnout důležitá doporučení pro podnikovou praxi 

společností, které se zabývají vyhledáváním kvalifikovaných pracovníků a 

využívají přímé vyhledávání. 
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Závěr 
 

Tématem bakalářské práce byla analýza vyhledávání kvalifikovaných 

pracovníků personálně poradenskou společností. Cílem práce bylo 

v teoretické části provést úvod do obecných charakteristik personalistiky, 

popsat její společenskovědní zázemí a proces získávání a výběru 

pracovníků. Definoval jsem základní pojmy, ukázal jsem, kde mohou 

organizace vhodné zaměstnance hledat a následně jsem definoval 

základní metody získávání a částečně i výběru pracovníků. Další část práce 

se zabývala fenoménem personálně poradenských společností. Představil 

jsem jejich historii, charakteristiku a problematiku získávání a výběru 

pracovníků prostřednictvím těchto organizací, zároveň se mi pomocí 

příslušných pramenů podařilo ilustrovat současnou situaci na trhu v České 

republice. 

 

První oddíl empirické části se věnoval představení konkrétní personálně 

poradenské společnosti Nicholson International Czech Republic,s.r.o., její 

historii, profilu, sektorovému zaměření, portfoliu poskytovaných služeb a 

profesním a etickým zásadám, na studiu dokumentace vybraných projektů 

vyhledávání a výběru kandidátů jsem pak podrobně popsal jednotlivé fáze 

procesu vyhledávání a výběru kandidátů v této organizaci. Podařilo se zde 

popsat způsoby vyhledávání pracovníků, zejména metody přímého 

vyhledávání, čímž se mi vlastně podařilo systematizovat vyhledávání 

pracovníků jako takové, což využiju v další praxi. Značný potenciál k využití 

výsledků praktické části pak spatřuji například při procesu zaškolování 

nových pracovníků personálně poradenských společností do způsobů 

jejich činnosti a metod práce, což hodlám využít ve své budoucí praxi a 

navrhnout vedení společnosti Nicholson International Czech Republic,s.r.o. 
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Stěžejní část empirické části práce představila řadu případových studií 

vztahujících se k jednotlivým projektům, které se zaměřovaly na získání 

údajů potřebných k ověření stanovené hypotézy, tuto hypotézu se pak při 

shrnutí výsledků případových studií a při stanovení odpovědí podařilo 

potvrdit. Dokázal jsem, že ve většině případů vedla kombinace metod 

upřednostňující přímé vyhledávání k relevantnějším výsledkům, než 

kombinace upřednostňující ostatní uvedené metody získávání a 

vyhledávání pracovníků. Také jsem však identifikoval možnost zásadního 

vlivu spočívajícího v závislosti mezi volbou metod vyhledávání a typem 

pracovní pozice, což platnost celé analýzy určitým způsobem 

zproblematizovalo.  Avšak vzhledem ke skutečnosti, že není možno určit 

přesnou míru tohoto ovlivnění a přesně kvalifikovat jeho příčiny, tak i toto 

zpochybnění je možno dále zpochybnit.  

 

Zde se opět musím zamyslet nad tím, proč nebyla žádná podobná studie 

doposud realizována. Bude tomu pravděpodobně proto, že v rámci 

výzkumu není možno vyjádřit, případně eliminovat všechny možné vlivy. 

Pokud se o to přeci jen úspěšně pokusíme, bude výsledný vzorek tak malý, 

že jeho případná analýza bude postrádat dostatečnou výpovědní 

hodnotu. I takovéto zjištění je však zjištěním, které bylo dosaženo 

prostřednictvím výzkumu, a proto má svou hodnotu spočívající minimálně 

v tom, že ukazuje omezení a problematická místa další výzkumné činnosti 

této oblasti. 

 

Na základě této práce je z praktického hlediska možné organizacím 

poptávajícím kvalifikované pracovníky na vysoce specializované a 

manažerské pracovní pozice doporučit intenzivnější spolupráci 

s důvěryhodnými personálně poradenskými společnostmi, které využívají 

kombinaci způsobů vyhledávání kandidátů s důrazem na metodu přímého 

vyhledávání. Ve své práci jsem se navíc snažil upozornit na profesně-etický 

rozměr personálního poradenství, který považuji za velice důležitý jak pro 

spolupráci personálních poradců a jejich klientů, tak pro obecné vnímání 

tohoto oboru ve společnosti. 

 

V průběhu zpracovávání bakalářské práce jsem získal jednak ucelený 

přehled o možnostech vyhledávání a výběru kandidátů, jednak jsem se 

dozvěděl praktické informace o jejich využívání v konkrétní personálně 

poradenské společnosti. Získal jsem informace o úspěšnosti využívání 

jednotlivých metod vyhledávání pracovníků a zároveň jsem se dozvěděl 
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množství užitečných informací týkajících se fenoménu přímého 

vyhledávání. Díky výzkumu jsem si zároveň uvědomil některé podstatné 

souvislosti, na které bych jinak nepřišel. Tato oblast pro mne zůstává nadále 

zajímavá a zvažuji, že se jí budu věnovat i nadále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použité literatury 

 

o KOCIANOVÁ, Renata, Personální řízení, teoretická východiska a 

vývoj, vydalo nakladatelství Eurolex Bohemia, Praha, 2004, ISBN 80-

86432-97-1. 

o BEDRNOVÁ Eva, NOVÝ Ivan a kolektiv, Psychologie a sociologie 

řízení, vydalo nakladatelství Management Press, Praha, 2002, ISBN 80-

7261-064-3. 

o BEDRNOVÁ Eva, NOVÝ Ivan a kolektiv, Psychologie a sociologie 

řízení, vydalo nakladatelství Management Press, Praha, 2007, ISBN 

978-80-7261-169-0. 

o KOCIANOVÁ, Renata, Metody personální práce, vydalo 

nakladatelství Mowshe,s.r.o., Praha, 2007, ISBN 978-80-239-9327-1. 

o ARMSTRONG, Michael, Řízení lidských zdrojů, nejnovější trendy a 

postupy, 10. vydání, vydalo nakladatelství Grada Publishing, Praha, 

2007, ISBN 978-80-247-1407-3. 

o KOUBEK, Josef, Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, 

vydalo nakladatelství Management Press, Praha, 2001, ISBN 80-7261-

033-3. 

o STÝBLO, Jiří, Personální management, vydalo nakladatelství Grada, 

Praha, 1993, ISBN 80-85424-92-4. 



Analýza vyhledávání kvalifikovaných pracovníků personálně poradenskou společností  Strana 75 

 

o WERTHER, William B., DAVIS, Keith, Lidský faktor a personální 

management, vydalo nakladatelství Victoria Publishing, Praha, 1992, 

ISBN 80-85605-04-X. 

o KUBÁTEK, Aleš a kolektiv, Sociologické texty II. (Speciální a aplikovaná 

sociologie), vydala Universita Karlova, vydavatelství Karolinum, 

Praha, 1995, ISBN 80-7066-962-4. 

o PODLESNÁ, Lenka: Působnost personálně psychologických agentur 

v oblasti řízení lidských zdrojů, strany 36–48, in Psychologie 

v ekonomické praxi 1–2/2000, vydává nakladatelství Karolinum, 2000, 

ISSN 0033–300X. 

o GOTTWADOVÁ, Zuzana, Získávání a výběr zaměstnanců, diplomová 

práce, Vysoká škola ekonomická v Praze, rok 2007. 

o SYNEK, Miroslav, SEDLÁĆKOVÁ, Helena, VÁVROVÁ, Hana, Jak psát 

diplomové a jiné písemné práce, vydala Vysoká škola ekonomické 

v Praze, 2002, ISBN 80-245-0309-3. 

o HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, NOVÁK, Ilja, Metody 

statistické analýzy pro ekonomy, vydalo nakladatelství Management 

Press, Praha, 2000, ISBN 80-7261-013-9. 

 

 

 

 

 

 

Internet 

 

o Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky, oddíl Agentury práce, k 30. 4. 2008, 10:05, Internet: 

http://portal.mpsv.cz/portal/page, 1. 5. 2008. 

o On-line vydání deníku ´Hospodářské noviny´ k 30. 4. 2008, 10:07, 

internet: http://ihned.cz/3-20497530-

v%EDte+co+um%ED+dobr%FD+person%E1ln%ED+poradce-000000_d-

78, článek SLÁMOVÁ, Bronislava, Recruiting: full service je stále 

žádanější, Víte co umí dobrý personální poradce?, internetové 

vydání hospodářských novin, vydává nakladatelství Economia a.s., 

2007, článek z 23. 2. 2007, 1. 5. 2008. 

o Personálně poradenská společnost Nicholson International Czech 

Republic, s.r.o., k 30. 4. 2008, 10:10, Internet: 

http://www.nicholsonintl.cz/, 1. 5. 2008. 



Analýza vyhledávání kvalifikovaných pracovníků personálně poradenskou společností  Strana 76 

 

o EMPIRICKÝ VÝZKUM. Schematický vstup do problematiky přípravy, 

realizace, zpracování a interpretace empirického výzkumu 

v sociologii, zpracoval Libor Prudký pro potřeby výuky na Fakultě 

humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, 2008, dostupné 

prostřednictvím informačního systému FHS UK, k 30. 4. 2008, 10:08, 

internet: http://is.fhs.cuni.cz/, 1. 5. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

 

o Souhlas s provedením výzkumu a se zveřejněním poznatků výzkumu, 

o písemný záznam strukturovaného rozhovoru, otázky výzkumníka a 

odpovědi jednatele společnosti, 

o prezentace určená pro potenciální klienty společnosti Nicholson 

International Czech Republic,s.r.o., 

o informace o vybraných projektech vyhledávání a výběru kandidátů 

ve společnosti Nicholson International Czech Republic, s.r.o., 

o příklad návrhu smluvních podmínek o zprostředkování vyhledání 

kandidátů I, 
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o příklad návrhu smluvních podmínek o zprostředkování vyhledání 

kandidátů II, 

o popis pracovního místa, 

o seznam cílových společností pro vyhledávání, 

o inzerát pracovní pozice, 

o příklady otázek konzultanta, které nejčastěji padaly při uvedených 

rozhovorech s uchazeči o uvedená pracovní místa, 

o strukturovaný životopis Nicholson International Czech Republic, s.r.o., 

o podrobná zpráva o trhu práce v dané oblasti, 

o souhrnná zpráva o projektu vyhledávání a výběru, 

o výsledky případových studií, 

o výsledky případových studií podle míry specializace vyhledávané 

pracovní pozice, 

o výsledky případových studií podle regionu vyhledávání. 


