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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá tématem výběru pracovníků v organizacích a vnímáním tohoto 

procesu ze strany kandidátů z řad absolventů. Základním cílem práce je identifikace faktorů 

v rámci výběrového procesu, které zvolená cílová skupina kandidátů vnímá jako podstatné při 

vytváření úsudku o organizaci. V úvodu práce představuje základní rámec poznatků 

o výběrovém procesu, jeho strategii a metodách doplněný o etický rozměr a koncepci employer 

branding. Dále jsou představeny charakteristiky zvolené cílové skupiny, a to zejména 

s důrazem na vymezení specifik generace Y, jíž jsou tito kandidáti součástí. Významnou část 

práce představuje zmapování dosavadních poznatků o vnímání výběrového procesu kandidáty 

a faktorů, které pozitivně či negativně ovlivňují jejich pohled na organizaci. Součástí práce je 

empirické šetření, které prostřednictvím smíšeného výzkumného designu zkoumá jednotlivé 

aspekty výběrového řízení jak z pohledu kandidátů, tak z pohledu personalistů, pro utvoření 

uceleného náhledu na danou problematiku. 
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Abstract 

 

The diploma thesis deals with recruitment process in organizations and its perception by 

graduate candidates. The aim of the diploma thesis is to identify factors in recruitment process 

that graduate candidates perceive as relevant for making judgments about the organization. 

Firstly, the thesis introduces a framework of knowledge in the area of recruitment process, its 

strategy and methods complemented by ethical standards and employer branding conception. 

Characteristics of the target group of candidates are also introduced with emphasis on 

Generation Y specification, as graduate candidates are part of this group. Significant part of the 

work is represented by current findings on the topic of candidates' perception of the recruitment 

process and factors that are positively or negatively influencing their perception of the 

organization. Empirical research with mixed research design is also a part of this thesis, and its 

aim is to investigate the recruitment process in relation to both candidates and HR professionals, 

to get a holistic view on the topic. 
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0 Úvod 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na oblast výběru pracovníků v organizacích a vnímání 

tohoto procesu ze strany kandidátů. Téma výběru pracovníků jako jedné ze základních 

personálních činností je mi velmi blízké nejenom proto, že jsem se jím zabývala v rámci svého 

studia a mnoha výběrových přednášek a seminářů, ale zejména z toho důvodu, že jsem se s ním 

opakovaně setkala i v praxi, kdy jsem se na organizaci procesu výběru pracovníků mnohokrát 

podílela. 

Oblasti výběru pracovníků, jejích jednotlivých aspektů a využívaných metod se věnuje odborná 

literatura ve velkém rozsahu a tradiční poznatky jsou stále doplňovány o nová zjištění v reakci 

na proměňující se podmínky a povahu pracovního trhu. Při zkoumání této problematiky je 

pozornost zpravidla věnována pohledu organizace a úloze personalistů, manažerů a dalších 

zúčastněných v rámci výběrového procesu. Pohledu z druhé strany, tedy očima kandidátů, kteří 

se výběrových řízení účastní, je však v odborné literatuře věnován nepoměrně menší prostor. 

I to bylo důvodem, proč jsem se rozhodla věnovat svou diplomovou práci právě tomuto méně 

tradičnímu úhlu pohledu na výběrový proces v rámci organizace. Protože se jedná o téma velmi 

rozsáhlé a uchopení obecného pohledu kandidátů na výběrový proces ve vší jeho komplexnosti 

by bylo při daném rozsahu práce velmi obtížné, rozhodla jsem se zaměřit na specifickou 

skupinu kandidátů, tvořenou absolventy, jež spojují určité společné charakteristiky a jejichž 

očekávání i jejich postavení na pracovním trhu jsou si blízké. 

Základním cílem této diplomové práce je identifikovat faktory výběrového procesu, které 

kandidáti z řad absolventů vnímají jako podstatné při vytváření úsudku o organizaci. Dílčími 

podcíli jsou pak specifikace, které faktory jsou kandidáty hodnoceny pozitivně/negativně, 

a navržení opatření eliminujících negativně hodnocené faktory v rámci výběrového procesu pro 

posílení dobrého jména zaměstnavatele v očích těchto kandidátů. 

Odbornými zdroji, o něž se tato diplomová práce opírá, jsou články a knihy věnující se oblasti 

výběru pracovníků v obecném kontextu i se zaměřením na postoje kandidátů. Obecné poznatky 

o výběru pracovníků jsou popsány v celé řadě publikací zahraničních i českých, stejně tak je 

k dispozici mnoho titulů věnujících se jednotlivým výběrovým metodám. 

Postojům kandidátů k výběrovému procesu, jejich vnímání průběhu tohoto procesu a jeho 

dopadu na vnímání organizace jako celku se odborná literatura začala věnovat až později 
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a i množství zdrojů, které se k této problematice vztahují, je nižší, přesto však existuje 

uspokojivé množství odborných článků a výzkumů, z nichž bylo možné pro účely této práce 

čerpat. Ze stěžejních článků, jejichž výsledky tato diplomová práce cituje, můžeme jmenovat 

práci autorského kolektivu Howard, Erker a Bruce (2007), Ferguson, Moye a Friedman (2008), 

Walker, Bernerth a Tocher (2009) či Swider, Zimmerman a Barrick (2015). Obsah práce 

obohatilo rovněž využití zdrojů z rozvíjející se oblasti budování značky zaměstnavatele 

(employer branding).   

Pro přiblížení charakteristik zvolené cílové skupiny kandidátů byla k dispozici literatura 

z oblasti rozvoje kariéry i články věnované problematice generační. Generaci Y a jejím 

specifikům na pracovním trhu se kromě autorů odborných publikací, jako např. Surjansky 

a Ferri-Reed (2009) či Twenge a Campbell (2012), věnují také studie významných 

nadnárodních korporací, do práce byly zahrnuty například výsledky studií IBM Corporation 

(2015) a PwC (2011). 

V České republice je rozsáhleji rozpracována problematika výběru pracovníků zejména ve 

svém obecném kontextu. Z hlediska postojů kandidátů je zdrojů k dispozici relativně malé 

množství a autoři toto téma do svých prací zahrnují spíše okrajově. Cenné poznatky o měnících 

se potřebách zaměstnanců/kandidátů přináší v rámci rozpracování nových koncepcí kariéry 

například Kirovová (2011), konkrétním dopadům nástupu generace Y na pracovní trh a jeho 

vlivu na podobu výběru zaměstnanců se věnuje například Šnýdrová (2014). 

Z hlediska struktury je diplomová práce členěna do pěti kapitol. Úvodní teoreticky zaměřené 

kapitoly poskytující rámec a širší kontext dané problematiky ve všech jejích důležitých 

aspektech představují základ pro následné empirické šetření, to pak ověřuje základní i dílčí cíle 

práce u zvolené skupiny kandidátů. 

První kapitola je věnována procesu výběru pracovníků v jeho obecném kontextu, zaměřuje se 

na proces výběru, jeho strategii a metody, celistvý obraz je pak doplněn tématem etiky v rámci 

výběru pracovníků a otázky employer branding. Z metod výběru pracovníků je největší prostor 

věnován výběrovým pohovorům, jež představují metodu nejčastější a nejrozšířenější, 

a assessment centre, jejichž využití je právě u absolventů velmi vhodnou a pozitivně přijímanou 

metodou. Koncept emplyoer branding, který je v první kapitole rovněž přiblížen, a který je 

v současnosti často diskutovaným tématem v rámci odborné literatury, je s výběrovým 
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procesem ve velmi úzkém vztahu, neboť značka zaměstnavatele v podstatě vystihuje obraz 

organizace v očích kandidátů. 

Ve druhé kapitole je pozornost zaměřena na specifika výběrového procesu ve vztahu k cílové 

skupině kandidátů z řad absolventů. Nejdříve jsou představeny vývojové charakteristiky této 

skupiny kandidátů a jejich generační příslušnost. Jelikož současní absolventi představují 

zástupce generace Y, jíž se odborná literatura v posledních letech věnuje ve velké míře, jsou 

v rámci této kapitole přiblíženy rovněž poznatky o této generaci. Následně je pozornost 

obrácena k samotnému výběrovému procesu a employer branding ve vztahu k této dílčí cílové 

skupině. 

Třetí kapitola shrnuje dosavadní poznatky aplikovaného výzkumu z oblasti vnímání 

výběrového procesu kandidáty, věnuje se jak faktorům, které ve výběrovém procesu působí 

negativně, tak těm pozitivně hodnoceným, jež je vhodné udržovat a upevňovat. V návaznosti 

na faktory, které jsou vnímány negativně, pak načrtává možná opatření ke zmírnění jejich 

dopadů. 

Čtvrtá kapitola je pak již věnována empirickému šetření, jež bylo v rámci této diplomové práce 

realizováno, a sice smíšenému výzkumu sestávajícímu ze tří na sebe navazujících fází, které 

jsou zaměřeny jak na postoje cílové skupiny kandidátů z řad absolventů, tak na postoje 

personalistů, coby zástupců organizace. Základní cíl práce je v empirické části rozpracován do 

konkrétních bodů, podle nichž byly navrženy výzkumné otázky pro každou z fází výzkumu. 

První fáze je realizována prostřednictvím rozhovorů s kandidáty z řad absolventů, na jejichž 

základě jsou identifikovány základní pozitivně a negativně vnímané faktory v rámci 

výběrového procesu. V druhé fázi je pak provedeno dotazníkové šetření mezi kandidáty z řad 

absolventů. Výzkumné otázky této fáze výzkumu jsou definovány na základě výsledků první 

fáze s cílem ověřit spokojenost rozsáhlejšího vzorku respondentů s nejvýraznějšími faktory. 

Třetí fáze výzkumu pak konfrontuje poznatky získané od kandidátů z řad absolventů 

s pohledem personalistů, jakožto zástupců organizací, a nabízí navržení kroků pro eliminaci 

negativně hodnoceného chování v rámci výběrových procesů. Po detailním představení 

výzkumného designu, metodiky, výzkumného souboru a získaných výsledků je zařazena 

diskuse, v níž jsou poznatky získané empirickým šetřením konfrontovány s odbornou 

literaturou a výzkumy z posledních let.  
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1 Proces výběru pracovníků v organizacích 

 

1.1 Proces a strategie výběru pracovníků 
 

Proces výběru pracovníků, společně s jemu předcházejícím procesem jejich získávání, patří 

mezi klíčové personální činnosti sehrávající v rámci organizace strategickou úlohu (Kocianová, 

2010, s. 79). Lidé představují pro firmy nejcennější zdroj, neboť„organizace může být jen tak 

efektivní, jak jsou efektivní lidé, kteří v ní pracují.“ (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, 

s. 550). 

Jelikož užívání pojmů spojených s touto oblastí není v literatuře zcela jednotné, vymezíme si 

na úvod definici základních pojmů, které budou v dalším textu využívány. Získávání 

pracovníků představuje proces vyhledávání a přitahování kandidátů (Koubek, 2004, s. 117). 

Tento pojem je některými autory využíván synonymně s pojmem nábor (Rymeš, 2003b, s. 181), 

jindy je od náboru odlišován tím, že zahrnuje i interní zdroje získávání pracovníků, zatímco 

klasické pojetí náboru se zaměřuje pouze na zdroje externí (Koubek, 2004, s. 117). Následně 

proces pokračuje výběrem pracovníků, který začíná přihlášením či oslovením uchazeče a končí 

rozhodnutím o jeho přijetí/nepřijetí (Kocianová, 2010, s. 95). Vedle těchto základních pojmů 

se můžeme setkat rovněž s pojmem recruitment, který pochází z angličtiny, a v literatuře se 

stále častěji objevuje bez překladu, obzvláště v souvislosti s novými trendy a využíváním 

moderních technologií a internetu – tzv. e-recruitment (Armstrong, 2007, s. 353). V rámci této 

práce budou pro jazykovou jednotnost dále využívány pojmy získávání a výběr pracovníků 

(výběrový proces, výběrové řízení). 

Před zahájením procesu získávání a výběru pracovníků je třeba odpovědět si na otázku, proč 

organizace nové pracovníky hledá, co je primárním cílem – zda reaguje na aktuální volnou 

pracovní pozici, nebo se jedná o proaktivní rozšiřování týmu v rámci plánovaného rozvoje 

(Sullivan, 2004, s. 1). Podstatný faktor představují čas a prostředky, které má na proces 

získávání a výběru k dispozici (Kocianová, 2010, s. 79). Dále je vhodné zvážit, zda může být 

pozice obsazena z vnitřních zdrojů, případně zda není vhodné zvolit pro určité činnosti 

outsourcing (Veber, 2009, s. 168). Strategie procesu získávání a výběru pracovníků ovlivňuje 

úspěšnost organizace při získávání kvalitních kandidátů na pracovním trhu (Wheeler, 2010). 
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Na podobu procesu získávání a výběru pracovníků působí proměny pracovního trhu, mezi nimi 

především přechod od tradiční koncepce kariéry k novým přístupům, důraz na flexibilitu, 

častější změny pracovního místa v průběhu kariéry a přehodnocení psychologické smlouvy 

mezi kandidátem a organizací (Carless, Wintle, 2007, s. 394, Kirovová, 2011, s. 321; Zaleska, 

de Menezes, 2007, s. 988). V posledním desetiletí se často hovoří o konkurenčním boji o talenty 

(Howard, Erker, Bruce, 2007, s. 2; Ulrich, 2009, s. 32), který organizace nutí přehodnocovat 

dosavadní přístup k výběrovému procesu. Zároveň je pozornost obracena kromě aktivních 

uchazečů o pracovní pozice i na pasivní kandidáty, kteří sami nové pracovní uplatnění aktuálně 

nehledají a organizace se je snaží přilákat, a přístup k nim tudíž musí být zcela odlišný 

(Sullivan, 2008). To všechno se promítá do současné podoby získávání a výběru pracovníků 

v organizacích. 

Získávání kandidátů v ideálním případě předchází analýza obsazovaného pracovního místa, 

která umožní jednoznačnou specifikaci požadavků na pracovníka (Armstrong, 2007, s. 343; 

Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, s. 551; Veber, 2009, s. 170). Po odhalení kompetencí, 

které organizace potřebuje, je třeba nalézt jejich pravděpodobné zdroje – například konkrétní 

vysokoškolské obory, konkurenční organizace apod. (Wheeler, 2010), a podle toho zvolit 

odpovídající strategii a metody získávání (Kocianová, 2010, s. 79). Nejčastěji využívanou 

metodu přitahování kandidátů představuje inzerování (na kariérních stránkách organizace, 

specializovaných pracovních portálech, sociálních sítích či v tisku), v některých případech jsou 

rovněž využívány externí služby (personální agentury) či spolupráce s úřady práce (Kocianová, 

2010, s. 85). Stále ve větší míře se rozšiřuje rovněž oslovování pasivních kandidátů, které 

organizace pro danou pozici sama vyhledá (Sullivan, 2008). Efektivním doplňkem procesu 

získávání pracovníků může být implementace systému odměn pro stávající zaměstnance za 

doporučení nového kolegy (Scholarios, Lockyer, 1999, s. 142; Sullivan, 2004, s. 3; Wheeler, 

2010). 

Samotný výběrový proces následně představuje hodnocení kompatibility kandidáta jak 

s obsazovanou pozicí, tak s organizací a její kulturou (Hubschmid, 2013, s. 41-42). V rámci 

výběrového procesu organizace kandidátovi nabízí pracovní pozici a kandidát nabízí svoje 

schopnosti a zkušenosti, vztah mezi nimi by tudíž měl být partnerský – nemělo by jít pouze 

o  jednostranné posouzení kandidátových kvalit, ale o proces, jehož výsledek bude optimální 

pro obě zainteresované strany (Roe, 1998, s. 6). 
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Výběrový proces má zpravidla více kol, tím úvodním bývá předvýběr, v jehož rámci dochází 

ke třídění uchazečů, posuzování jejich životopisů, motivačních dopisů, případně firemních 

dotazníků (Armstrong, 2007, s. 358; Kocianová, 2010, s. 95). Neexistuje jeden správný 

postup realizace výběrového procesu, vždy záleží na konkrétní situaci a požadavcích (Wolff, 

Bosch, 1998, s. 54). Využívány jsou různé metody, od výběrových pohovorů, přes testy 

osobnosti, testy inteligence a testy schopností, po assessment centre (Sullivan, 2004, s. 4). 

Obecně však platí, že efektivní výběrový proces by měl být rychlý a po jednotlivých krocích 

by měla následovat zpětná vazba, aby se organizace vyvarovala ztrátě kvalitních kandidátů 

(Sullivan, 2008; Swider, Zimmerman, Barrick, 2015, s. 889). 

Pro úspěšnost procesu získávání a výběru pracovníků z dlouhodobého hlediska je stěžejní 

vytvoření strategie tohoto procesu a personální plánování organizace (Wheeler, 2010). Proces 

plánování v sobě spojuje analýzu budoucí potřeby lidí a prognózu lidských zdrojů dostupných 

na trhu, je však třeba brát zřetel na to, že pracovní trh se často a rychle mění a tyto prognózy 

jsou tudíž limitované (Armstrong, 2007, s. 301-306; Howard, Erker, Bruce, 2007, s. 3). Čím 

delší je období, na které chceme plánovat, tím nepřesnější jsou vzhledem k vlivu řady 

společenských, politických a ekonomických faktorů veškeré odhady (Donnelly, Gibson, 

Ivancevich, 1997, s. 550). 

Základním aspektem v rámci plánování je identifikace kompetencí, které jsou pro organizaci 

klíčové, včetně jejich pravděpodobných zdrojů, a zhodnocení toho, co kandidáti, které 

organizace potřebuje, na pracovním trhu hledají a co jim může nabídnout (Wheeler, 2010). 

V rámci konkurenceschopnosti je vhodné zvážit nabídku flexibilních pracovních úvazků či 

možnosti práce na dálku/ práce z domova (home office), jež mohou zvýšit množství kandidátů, 

kteří o pozici budou mít zájem (Sullivan, 2008). 

Nedílnou součástí personálního plánování je definování strategie týkající se výběru kandidátů 

na nové pozice z vnitřních zdrojů.  Získávání a výběr pracovníků jsou pro organizaci finančně 

nákladné, ještě nákladnějšími se však stávají při vysoké fluktuaci zaměstnanců, proto je otázka 

udržení kvalitních pracovníků pro organizace velmi důležitá. 

Je vhodné určit, jaký poměr pracovníků (zejména pro vedoucí pozice) bude obsazen z vnitřních 

zdrojů a jaký z vnějších, pro zachování motivace a stabilizace stávajících pracovníků, jimž 

organizace nabízí rozvoj jejich kariéry, a zároveň obohacení týmu novými zaměstnanci zvenku, 
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kteří přináší nový pohled a odlišné zkušenosti (Muscalu, 2015, s. 351; Sullivan, 2004, s. 4).  

V souvislosti s obsazováním nových pracovních míst z vnitřních zdrojů se součástí 

personálního plánování stává i otázka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, poskytování různých 

typů školení, tréninků či mentoringu a koučinku (Veber, 2009, s. 168). 

 

1.2 Metody výběru pracovníků 
 

Nejčastější metodu výběru pracovníků v organizacích představují pohovory, dalšími 

využívanými metodami jsou psychodiagnostické testy, testy odborných znalostí, firemní 

dotazníky či poskytování referencí. Tyto metody mohou být mezi sebou kombinovány 

a využívány současně, což zvyšuje jejich validitu a umožňuje objektivnější predikci budoucího 

pracovního výkonu. Specifickou, komplexní formu výběru pak reprezentuje assessment centre 

(Arnold et al., 2007, s. 170-179).  

 

1.2.1 Výběrové pohovory 
 

Pohovory jsou při výběru pracovníků metodou, která je využívána nejčastěji (Kocianová, 2010, 

s. 101; Nikolaou, 2011, s. 2185; Oliphant, Hansen, Oliphant, 2008, s. 383). Cílem pohovorů je 

zjistit předpoklady kandidáta pro danou pracovní pozici a předpovědět jeho budoucí pracovní 

výkon a úspěšnost v obsazované pozici (Nikolaou, 2011, s. 2185). Dále je třeba věnovat 

pozornost jeho motivaci a očekáváním, soustředit bychom se měli také na jeho chování 

a vystupování v rámci pohovoru, úroveň komunikace apod. (Kocianová, 2010, s. 102). 

Pohovory mohou být realizovány buďto individuálně, jako pohovorové panely či před 

výběrovou komisí (někdy nazývané jako „konkurz“), nebo jako pohovory skupinové, při nichž 

se sejde více kandidátů i více pohovorujících. Individuální pohovory jsou nejběžnější, přičemž 

často probíhají v sérii – kandidát se setká s více pohovorujícími, avšak postupně, zpravidla 

s postupem z jednoho kola výběrového řízení do druhého (Kocianová, 2010, s. 101). 

Jiným parametrem odlišení je rozdělení pohovorů na volné, polostrukturované a strukturované. 

Vyšší strukturovanost zvyšuje predikční validitu pohovorů. Z pohledu praxe se nejvíce 

osvědčují pohovory polostrukturované, které se řídí podle určitého předem daného scénáře, 

avšak nejsou natolik rigidní jako rozhovor strukturovaný a umožňují rozhovor rozvíjet podle 
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potřeby a v reakci na jednotlivé odpovědi kandidáta (van der Zee, Bakker, Bakker, 2002, s. 176-

177). 

Specifické formy představují pohovory behaviorální a situační (Arnold et al., 2007, s. 170-172). 

Při behaviorálních rozhovor je kandidát dotazován na konkrétní pracovní situace, které 

v minulosti řešil (tj. jak v minulosti postupoval například v případě, kdy nebylo možné dokončit 

určitý pracovní úkol v termínu, či když bylo nutné přesvědčit ostatní kolegy o vhodnosti jím 

navrhovaného řešení). Situační pohovor klade otázky hypotetické – jak by kandidát postupoval, 

ocitnul-li by si v určité situaci. Obecně lze říci, že behaviorální otázky poskytují menší prostor 

pro stylizaci kandidátů a lživé odpovědi, proto mezi pohovorujícími získávají na oblíbenosti. 

Dalšími specifickými typy pohovorů jsou rovněž pohovor multimodální, rozhovor podle 

kompetencí (competency based interview – CBI) či stresový pohovor, jehož využití je vhodné 

u některých specifických typů pracovních pozic (Kocianová, 2010, s. 109-111). 

Osobní pohovor je i pro kandidáta příležitostí zjistit nové informace o pozici a organizaci 

a ujasnit si, zda o nabízené pracovní místo skutečně stojí. Neměla by se proto podceňovat 

příprava ze strany člověka, který pohovor povede (personalista, liniový manažer), neboť 

kontakt s ním bude jedním z prvních dojmů, jež kandidát o organizaci získá. Při konání většího 

množství pohovorů v průběhu jednoho dne by měl být vytvořen rozumný časový harmonogram, 

není vhodné plánovat na jeden den více než osm osobních pohovorů. V žádném případě nejsou 

v rámci pohovoru přípustné diskriminační otázky, otázky se sexistickým či rasistickým 

podtextem, otázky na plánování rodičovství apod. Jedním ze základních pravidel pro vedení 

pohovoru je, že pohovorující by měl především naslouchat – většina prostoru by měla být 

ponechána uchazeči (Armstrong, 2007, s. 371-373). 

Příprava na pohovor je kritickým faktorem jeho efektivity – pohovorující by neměl spoléhat na 

improvizaci, a měl by být vždy dostatečně připraven a znát jak specifika obsazované pozice, 

tak základní informace o kandidátovi, které byly získány před samotným pohovorem. 

Pohovorující by měl zajistit vhodné prostředí a dostatek času pro pohovor, neměl by dovolit, 

aby byl v danou chvíli vyrušován dalšími úkoly. Vhodné je vytvořit si scénář pohovoru 

a připravit se i na možné otázky ze strany kandidáta. Pohovorující si může v průběhu pohovoru 

pořizovat poznámky, avšak pouze v nejnutnějším rozsahu, aby toto nebylo na úkor samotného 

kontaktu s kandidátem – koncentrace na něj je při pohovoru tím nejdůležitějším, čemu by se 
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měl pohovorující věnovat. Po proběhnutí pohovoru by pak měl vždy být učiněn záznam 

(Kocianová, 2010, s. 103-104). 

Klíčový je v rámci pohovoru respekt – pohovorující by nikdy neměl zapomínat, že výběr je 

oboustranný, nevybírá si pouze organizace kandidáta, ale rovněž kandidát organizaci 

(Nikolaou, 2011, s. 2185-2186). 

Ačkoli je pohovor nejčastější metodou výběru a má své nesporné přednosti (možnost jít 

v klíčových oblastech do hloubky, iniciace navazování psychologické smlouvy s kandidátem), 

jsou velmi dobře známé i některé jeho nevýhody – subjektivita hodnocení, nepříliš vysoká 

prediktivní validita či riziko základních chyb ze strany pohovorujícího (Arnold et al., 2007, 

s. 170). Mezi tyto chyby patří kromě nedostatečné přípravy například využívání sugestivních 

otázek, kladení více otázek současně, nesoustředěnost pohovorujícího, komentování 

a podsouvání odpovědí atd. Velkou chybou je rovněž to, když pohovorující více mluví, než 

naslouchá, a nedává kandidátovi dostatek prostoru k vyjádření. Ohrozit pohovor mohou také 

základní hodnotitelské chyby pohovorujícího – jako předsudky, projekce, haló efekt apod. 

(Kocianová, 2010, s. 105). 

Tyto chyby lze eliminovat vyšší strukturovaností pohovorů, zařazením behaviorálních otázek 

a také tréninky a školení pro osoby, které výběrové pohovory vedou (Oliphant, Hansen, 

Oliphant, 2008, s. 384; van der Zee, Bakker, Bakker, 2002, s. 176). 

 

1.2.2 Assessment Centre 
 

Assessment centre (AC) představuje jednu z nejefektivnějších metod využívaných v rámci 

výběrového procesu (Luminita, 2009, s. 439).  Nejčastěji se AC používají pro skupiny 5-12 

kandidátů, vhodný počet kandidátů se liší v závislosti na povaze obsazované pracovní pozice 

(Kocianová, 2010, s. 120). Kromě výběru kandidátů z vnějších zdrojů se AC používají i pro 

výběr z vnitřních zdrojů, například v rámci povyšování. Kromě výběru jsou AC využívána i pro 

rozvoj pracovníků (Thornton, Krause, 2009, s. 478-479). 

AC je kombinací více metod (skupinových úkolů, praktických cvičení a simulací, 

strukturovaných pohovorů atd.) při současném zapojení více hodnotitelů (Luminita, 2009, 

s. 439). Složení hodnotitelů by mělo být pokud možno různorodé, doporučuje se zapojení 
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interních i externích hodnotitelů. Interní hodnotitelé (personalisté, manažeři) dobře znají 

prostředí a kulturu organizace, předností externích hodnotitelů je zase dostatečná dosavadní 

hodnotitelská zkušenost (Kocianová, 2010, s. 124). 

Častými praktickými aktivitami v rámci AC je například vedení jednání s klientem či 

pracovním týmem, příprava prezentace či skupinové diskuse – to dává hodnotiteli možnost 

vidět kandidáta ve zcela novém kontextu, sledovat jeho reálné chování v předložených 

problémových situacích (Zaal, 1998, s. 91-98). Hroník (2002, s. 50-51) rozlišuje v AC úlohy 

rozumové (koncepční), kam patří například úlohy zaměřené na tvořivost, rozhodování či 

konflikt zájmů, a úlohy pracovní (realizační) – úlohy spočívající v soupeření jednotlivých 

kandidátů, jejich spolupráci, společných stavbách a jiných konstrukčních řešeních a dalších 

úkolech. 

V rámci AC lze ve srovnání s jinými výběrovými metodami lépe posoudit kompatibilitu 

kandidáta s kulturou organizace. Zároveň má i kandidát v rámci AC více možností seznámit se 

s organizací a jejími hodnotami (Luminita, 2009, s. 439). 

Při navrhování AC je třeba zvolit kompetence, které chceme posuzovat (např. organizace času, 

vyjednávání, kreativita), a navrhnout jednotlivé aktivity tak, aby tyto kompetence zachycovaly 

(Luminita, 2009, s. 440). AC má být strukturováno tak, aby různé kompetence byly hodnoceny 

v rámci různých aktivit, nikoli pouze jednou aktivitou (Arnold et al., 2007, s. 214). Chování 

a výkon kandidáta jsou při jednotlivých aktivitách vždy posuzovány a hodnoceny z několika 

různých úhlů (Luminita, 2009, s. 439). 

Jejich prediktivní validita je v porovnání s jinými výběrovými metodami vyšší (Zaal, 1998, 

s. 93), problematická je však validita konstrukční – velmi záleží na konkrétním sestavení AC, 

neboť se stává, že při sestavení AC není naprosto zřejmé, jaké konstrukty AC ve skutečnosti 

měří – je velmi náročné sestavit AC tak, aby jednotlivé aktivity skutečně měřily to, co 

zamýšlíme (Petrides et al., 2010, s. 228). I proto se jednotliví autoři přou, zda by mělo být AC 

hodnoceno z hlediska měření jednotlivých dimenzí/kompetencí, nebo je vhodnější jej hodnotit 

pouze jako celek – jak spolehlivě předpovídá budoucí pracovní výkon kandidátů (Hoffman et 

al., 2011, s. 351-352). 

Kandidáti AC hodnotí zpravidla pozitivně, považují je za spravedlivější a objektivnější než 

jednotlivé samostatně stojící metody, díky možnosti prezentovat své schopnosti ve větším 
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spektru aktivit (Petrides et al., 2010, s. 227). Komplexnost AC zároveň umožňuje poskytnout 

kandidátům obsáhlejší zpětnou vazbu, která pro ně může být hodnotná i v rámci jejich dalšího 

rozvoje (Melchers, Kleinmann, Prinz, 2010, s. 329). Spokojenost kandidátů s výběrovým 

procesem následně může sehrávat roli v okamžiku, kdy se kandidát rozhoduje, zda přijme 

nabídku ze strany organizace, či zda organizaci doporučí svým známým (Merkulova et al., 

2014, s. 355). 

Nevýhodu AC představuje časová a finanční náročnost a nároky na přípravu (trénink) 

hodnotitelů (Luminita, 2009, s. 440). Nároky na přípravu hodnotitelů, kteří se budou AC 

účastnit, jsou vyšší, než u jiných metod, zároveň i samotný průběh AC je z pohledu hodnotitele 

náročnější, a to zejména kvůli nutnosti soustředit se na výkon několika kandidátů zároveň, 

sledování jejich odpovědí, chování a všech sledovaných kompetencí (Melchers, Kleinmann, 

Prinz, 2010, s. 329). Ohledně ideálního počtu hodnotitelů existuje řada teorií, a to zejména 

vzhledem k náročnosti hodnocení. Doporučován je poměr hodnotitelů vůči kandidátům 1:3 

(Kocianová, 2010, s. 124; Luminita, 2009, s. 440). Je-li počet hodnotitelů příliš nízký, může to 

negativně ovlivňovat kvalitu jejich hodnocení, a tím snižovat efektivitu celého AC (Melchers, 

Kleinmann, Prinz, 2010, s. 330). Mezi časté hodnotitelské chyby patří, obdobně jako 

u výběrového pohovoru například haló efekt, efekt shovívavosti nebo přísnosti, generalizace či 

centrální tendence (Kocianová, 2010, s. 124). 

 

1.2.3 Další využívané metody 
 

Jako doplňující metoda a zdroj dat o kandidátovi jsou v rámci výběru někdy využívány 

psychodiagnostické testy – testy inteligence, osobnostní testy či testy schopností (Armstrong, 

2007, s. 189). Testy inteligence jsou jednou z metod vykazujících vysokou prediktivní validitu, 

jsou-li však v rámci výběrového procesu využity, pak slouží spíše jako doplňující metoda 

(Arnold et al., 2007, s. 176).  Jako příklad osobnostních testů, které mohou být ve výběrovém 

řízení využity, můžeme uvést NEO pětifaktorový osobnostní inventář (vycházející z konceptu 

Big Five) či Cattellův šestnáctifaktorový osobnostní dotazník 16 PF (Svoboda, Humpolíček, 

Šnorek, 2013, s. 418-420). Pro měření profesních charakteristik lze uplatnit mimo jiné 

Bochumský osobnostní dotazník (BIP) či Dotazník motivace k výkonu (LMI), jež oba zkoumají 

obdobné aspekty – flexibilita, motivace k výkonu, vytrvalost, orientace na tým aj. (Svoboda, 

Humpolíček, Šnorek, 2013, s. 426-431). U osobnostních testů obecně platí, že častěji se využijí 
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v rámci výběrového řízení pro manažerské pozice. V rámci výběru může být využíváno i větší 

množství psychodiagnostických metod současně, sloučených do jedné testové baterie, jejíž 

časová náročnost je vysoká, a proto bývá uplatňována až v pozdějších kolech výběrového 

řízení, u několika málo vybraných kandidátů. 

Obecně jsou charakteristikami dobrého psychodiagnostického testu jeho validita, reliabilita 

a objektivita, je vhodné využívat pouze testy, které byly standardizovány (Armstrong, 2007, 

s. 387-388). V praxi jsou však často využívány i metody, které v České republice 

standardizované nejsou, příkladem je oblíbený typologický dotazník MBTI (Svoboda, 

Humpolíček, Šnorek, 2013, s. 433). Při administraci a vyhodnocování psychodiagnostických 

testů by měla být dodržována určitá pravidla – práci se standardizovanými testy by měly 

zajišťovat pouze osoby s patřičnou kvalifikací a vzděláním. Dodržování těchto principů 

napomáhá vyvarovat se chyb v interpretaci výsledků testů (Wagnerová, 2011a, s. 281). 

Kromě testů psychodiagnostických může být u některých pracovních pozic vhodné i zařazení 

testů konkrétních znalostí či dovedností – odborné testy, jazykové testy či praktické (fyzické) 

testy (Kocianová, 2010, s. 112). 

Další metodu získání informací o kandidátech představují různé typy firemních dotazníků. Ty 

umožňují získání informací nad rámec kandidátova životopisu v jednotné, strukturované formě, 

zároveň je možné přizpůsobit je tak, aby přesně odpovídaly požadavkům dané pracovní pozice 

(Armstrong, 2007, s. 359). Otázky zahrnuté do těchto dotazníků mohou být jak objektivního, 

tak subjektivního charakteru, obvykle jsou zařazovány kromě položek týkajících se vzdělání, 

kvalifikace a pracovních zkušeností rovněž otázky týkající se motivace kandidáta, 

volnočasových aktivit apod. (Arnold et al., 2007, s. 164). Informace získané z firemních 

dotazníků nad rámec životopisu mohou být vhodně využity jako podnět k otázkám kladeným 

kandidátovi v rámci výběrového pohovoru. 

Metodou, která je zpravidla zařazována až v pozdějších kolech výběrového procesu, je 

ověřování referencí od bývalého zaměstnavatele, a to buďto v písemné nebo telefonické formě 

(Sullivan, 2004, s. 4). Jejich smyslem je získání konkrétních, specifických informací 

o kandidátovi, a to jak z hlediska jeho předchozích pracovních výkonů, tak jeho chování 

v rámci týmu. Je však třeba brát v úvahu, že poskytnuté reference nejsou vždy zcela objektivní 
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a úplné (Armstrong, 2007, s. 365) a jejich prediktivní validita není vysoká (Kocianová, 2010, 

s. 127). 

U specifických pracovních pozic může být jako doplňující metoda zařazeno rovněž lékařské 

vyšetření, které posoudí, zda kandidát vyhovuje požadavkům dané pozice ze zdravotního 

hlediska (Kocianová, 2010, s. 101). Zařazováno bývá například u pozic v letectví (piloti, 

letušky), či v armádě. Mezi neověřené metody, jejichž validita není jednoznačně prokázána, 

patří například získávání informací o kandidátovi prostřednictvím sociálních sítí, které se jako 

doplňková metoda využívá stále častěji (Wheeler, 2010). 

 

1.3 Etické parametry v rámci výběru pracovníků 
 

Etické chování organizace úzce souvisí s budováním důvěry v zaměstnaneckém vztahu i ve 

vztahu ke kandidátům na pracovní pozice (Armstrong, 2007, s. 197; Wagnerová, 2011a, s. 281). 

Právě v průběhu výběrového procesu si kandidáti vytváří úsudek o organizaci a hodnotí její 

chování v mnoha směrech, často přísněji než následně z pozice zaměstnanců. Spravedlnost 

a odpovědnost, představující základní pilíře etického jednání, jsou jedněmi z faktorů, které 

sehrávají v rámci vnímání výběrového procesu kandidátem nejvýznamnější roli (Putnová, 

Seknička, 2007, s. 55-60). Významnou součástí etického chování je respekt (Riegel, Janoušek, 

2006, s. 23), a právě ten je tím, co kandidáti od organizací očekávají. Zkoumáním oblasti 

etického chování v rámci výběrového procesu, jeho profesionality a dodržování základních 

etických principů se literatura zabývá již řadu let (King, 1969, s. 13-15), dlouho před 

popularizací témat jako budování značky a dobrého jména zaměstnavatele, kterému je 

v současné době věnována velká pozornost. 

Podpora etického chování organizace může být podchycena ve vytyčených firemních 

hodnotách (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, s. 147). Firemní hodnoty a poslání 

prezentované společností jak dovnitř, tak navenek, představují určité zjednodušené vyjádření 

etických zásad organizace (Putnová, Seknička, 2007, s. 76). Dalším stupněm je vytváření 

psaných etických kodexů, které jsou na místě zejména ve větších organizacích. Tyto kodexy 

napomáhají řešení etických dilemat a problémů i identifikaci managementu a zaměstnanců 

s jejími etickými hodnotami (Putnová, Seknička, 2007, s. 77-79). Etické kodexy, normy 

i firemní hodnoty představují institucionální rovinu etiky, je však neméně důležité, aby se 
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manažeři i ostatní zaměstnanci organizace s těmito principy hodnotami ztotožnili i na rovině 

osobní (Janotová et al., 2005, s. 30). 

Jako problematické z pohledu etiky bývají ve výběrovém procesu hodnoceny například 

diskriminační a kontroverzní otázky. Navzdory tomu, že diskriminace v průběhu výběrového 

řízení je zakázána, a to jak z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového původu, etnického 

původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, 

věku, náboženství, majetku, manželského a rodinného stavu, politického smýšlení a aktivit 

(Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 4 odst. 2), předsudky v organizacích přesto existují 

(Graves, Powell, 2008, s. 438-439). Moderní kroky organizací, jako například prosazování 

stejných možností pro ženy a muže, je občas bohužel pouhým líbivým heslem bez reálných 

dopadů a benefitů pro obě pohlaví (Lewis, Roper, 2008, s. 413). Požadavek, aby kandidát 

„zapadal do týmu“, může být také skrytou formou diskriminace, ze strany manažerů se může 

jednat o požadavek, aby se kandidát neodlišoval. Vyvarováním se těmto skrytým formám 

diskriminace může organizace tudíž rovněž podpořit přirozenou diverzitu týmů, která je obecně 

zpravidla hodnocena jako prospěšná a žádoucí (Cook, 2016, s. 305). 

Vztah organizací k etice a morálce je často plastický, proměnlivý, některá pravidla jsou 

dodržována a prezentována společnosti (například v populárním konceptu společenské 

odpovědnosti), jiná se ve stejném okamžiku porušují (Riegel, Janoušek, 2006, s. 13-18). Pohled 

jednotlivých manažerů na určitou problematickou oblast se často velmi odlišuje (Donnelly, 

Gibson, Ivancevich, 1997, s. 144-145). Ignorování etických principů však pro organizaci může 

představovat významné ohrožení, a to nejen v otázce ztráty dobrého jména, tak v podobě 

přímých ekonomických důsledků (Janotová et al., 2005, s. 23). Bezesporu platí, že dodržování 

etických principů představuje na rozdíl od porušování pravidel v souladu s aktuálními, 

krátkodobými zájmy, dlouhodobě udržitelnou strategii (Riegel, Janoušek, 2006, s. 18; 

Wagnerová, 2011a, s. 281). 

 

1.4 Employer branding a jeho vztah k výběrovému procesu 
 

S otázkou etiky personální práce se úzce váže koncepce budování značky zaměstnavatele, 

v angličtině employer branding (pojem je v literatuře často používán bez překladu). Dobré 

jméno zaměstnavatele představuje na pracovním trhu významnou konkurenční výhodu, neboť 
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zvyšuje množství kandidátů, kteří mají zájem o pracovní pozice nabízené organizací (Backhaus, 

Tikoo, 2004, s. 501; Turban, Cable, 2003, s. 733-746; Wilden, Gudergan, Lings, 2010, s. 56), 

a pozitivně působí dobrá pověst organizace i v otázce udržení stávajících pracovníků (Berthon, 

Ewing, Hah, 2005, s. 153; Martin et al., 2005, s. 78). 

Employer branding je tématem pohybujícím se na hranici HR a marketingu (Backhaus, Tikoo, 

2004, s. 505; Edwards, 2010, s. 1). Značka zaměstnavatele představuje obraz organizace v očích 

jejích stávajících a potenciálních zaměstnanců, shrnuje, co organizace svým zaměstnancům 

nabízí, jaké jsou její základní hodnoty a její prostředí (Backhaus, Tikoo, 2004, s. 501-502; 

Martin et al., 2005, s. 78). V této souvislosti jsou někdy rozlišování stávající zaměstnanci, 

kandidáti a potenciální kandidáti, tedy lidé, kteří se o práci v organizaci v současné době 

nezajímají, ale vytváří si o ní na základě dostupných informací určitou představu, která může 

mít vliv na to, zda budou v budoucnosti o organizace uvažovat jako o svém teoretickém 

zaměstnavateli (Berthon, Ewing, Hah, 2005, s. 153; Ryan, Horvath, Kriska, 2005, s. 245). 

V této souvislosti se jedním z ústředních témat HR stává otázka, jak se stát zaměstnavatelem, 

pro něhož budou chtít kandidáti pracovat, tzv. atraktivním zaměstnavatelem (Berthon, Ewing, 

Hah, 2005, s. 154; Martin et al., 2005, s. 77). Budování značky zaměstnavatele umožňuje 

organizacím vymezit se, odlišit se od ostatních – proto je vhodné, aby hodnoty, kterými se 

prezentuje, nebyly pouze obecné, vágní, ale byly pro danou organizaci unikátní (Edwards, 

2010, s. 2; Moroko, Uncles, 2008, s. 163-167), neboť značka je pro řadu firem jejich 

nejhodnotnějším nástrojem (Backhaus, Tikoo, 2004, s. 501). 

Pro udržení atraktivity zaměstnavatele je třeba, aby organizace držela krok s trendy a změnami, 

ke kterým na pracovním trhu dochází. Měnící se pojetí kariéry s sebou přináší častější změny 

a větší množství kariérních voleb v průběhu života (Kirovová, 2011, s. 321; Zaleska, de 

Menezes, 2007, s. 988), a s nimi i pojetí úspěchu v kariéře – větší důraz je přikládán vnitřnímu 

uspokojení z práce, které úzce souvisí se vztahem k organizaci, pro niž zaměstnanec pracuje 

(Baruch, 2004, s. 59; Rymeš, 2011, s. 190). Spolu s povahou kariéry se proměňuje 

i psychologická smlouva, zaměstnanci nemohou spoléhat na jistotu práce, stejně jako 

organizace nemohou spoléhat na to, že s nimi zaměstnanci zůstanou po celou svou kariéru 

(Blustein, 2006, s. 46; Edwards, 2010, s. 1). Zvyšuje se také zájem o otázku rovnováhy 

pracovního a rodinného života a o flexibilní pracovní uspořádání, zkrácené úvazky apod. 

(Carless, Wintle, 2007, s. 394; Kirovová, 2011, s. 326; Lewis, Roper, 2008, s. 414; Svianteková, 
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2011, s. 206). V zájmu konkurenceschopnosti je žádoucí, aby organizace tyto změny 

reflektovaly a reagovaly na ně tím, co kandidátům nabízí, a jak se vůči nim prezentují. 

Právě proces získávání a výběru pracovníků je jednou z oblastí, v níž hraje koncepce budování 

značky zaměstnavatele nejvýznamnější roli. V oblasti získávání pracovníků lze pro podporu 

budování značky zaměstnavatele využít kromě kariérních stránek organizace a inzerce 

pracovních pozic rovněž firemních newsletterů, sponzorství a organizace nejrůznějších akcí, 

kde se může firma prezentovat (Mandhanya, Shah, 2010, s. 46). Významným prostředkem 

komunikace mohou být rovněž profily a stránky na sociálních sítích, skrze něž společnost 

s veřejností komunikuje (Sujansky, Ferri-Reed, 2009, s. 32). Přirovnání k marketingovým 

aktivitám je v tomto případě na místě, neboť přitáhnutí těch správných uchazečů na klíčové 

pracovní pozice je podobně obtížné jako přilákání zákazníků ke koupi určitého produktu 

(Hubschmid, 2013, s. 30). 

Přitáhnutím kandidáta však celý proces ještě nekončí. Poté, co organizace kandidáta přiláká 

a on se zapojí do výběrového řízení na určitou pozici, chování v rámci tohoto výběrového 

procesu významně modeluje jeho představu o organizaci a může podpořit či vyvrátit dojem, 

který z organizace má (Ferguson, Moye, Friedman, 2008, s. 247). 

Dobrá pověst představuje příslib organizace vůči kandidátům (Backhaus, Tikoo, 2004, s. 503), 

a je získávána jak za pomoci dlouhodobého, cílevědomého budování a prezentování značky 

zaměstnavatele na pracovním trhu, tak skrze osobní zkušenost jedince. Má-li proces výběru 

pracovníků v organizaci podporovat employer branding a pozitivní vnímání značky 

zaměstnavatele, měl by být vztah mezi kandidátem a osobou, která výběrové řízení vede, 

profesionální a partnerský (Roe, 1998, s. 6). Z toho vyplývá, že role těch, kteří výběrový proces 

realizují, je zcela stěžejní, protože to oni předávají kandidátovi informaci o tom, jak organizace 

funguje, co očekává a co kandidátovi nabízí (Carless, Wintle, 2007, s. 396). Pohovory 

realizované liniovými manažery jsou často přijímány pozitivněji než pohovory realizované 

personálním útvarem, neboť kandidát vnímá, že organizace věnovala výběrovému řízení 

určitou důležitost, liniový manažer může danou pozici a pracovní tým přiblížit lépe, než 

personalista, který má na starosti všechny pozice v organizaci. Zároveň zde však hrozí 

nebezpečí, že manažer, který dostane za úkol pohovory realizovat, jim nebude přikládat 

dostatečný význam a nebude věnovat odpovídající prostor jejich přípravě (Carless, Wintle, 

2007, s. 397). Tomu by se měla organizace snažit předcházet – jednou z možností je právě šíření 
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myšlenky employer branding a jejích konkrétních nástrojů v rámci dané organizace, mezi 

všechny zaměstnance, s akcentem právě na pracovníky ve vedoucích pozicích. Personální 

marketing nemůže nikdy ležet pouze v rukou marketingového a HR oddělení, je stěžejní, aby 

jeho myšlenku podporoval vrcholový management společnosti a aktivně se do něj zapojoval 

liniový management (Hubschmid, 2013, s. 31). 

Velkou předností je, projeví-li organizace snahu porozumět tomu, jaké potřeby kandidátů na 

obsazované pracovní pozice mají, a co by mohla udělat proto, aby je uspokojila (Hubschmid, 

2013, s. 30). Ačkoli to pro ni může být z krátkodobého hlediska nákladem, z dlouhodobého 

hlediska to představuje strategickou investici (Wilden, Gudergan, Lings, 2010, s. 56), která se 

vrací ve snížení nákladů spojených s fluktuací a častější realizací výběrových řízení (Berthon, 

Ewing, Hah, 2005, s. 154; Mandhanya, Shah, 2010, s. 47). 

Důležitý marketingový nástroj v oblasti employer branding představují rovněž sami 

zaměstnanci organizace. Pokud jsou zaměstnanci v organizaci spokojení a mluví o ní, jakožto 

o svém zaměstnavateli, pozitivně, významně to přispívá k budování značky zaměstnavatele 

(Wilden, Gudergan, Lings, 2010, s. 70). Důvěra stávajících zaměstnanců ve značku 

zaměstnavatele představuje velmi významnou konkurenční výhodu, která může být pro 

úspěšnost organizace kritická (Berthon, Ewing, Hah, 2005, s. 153). Stejně tak je důležitá důvěra 

stávajících pracovníků ve výběrový proces v organizaci, která se přímo váže na jejich vlastní 

vzpomínky spojené s výběrovým řízením, jež při vstupu do organizace absolvovali (Burt, 

Stevenson, 2009, s. 369; Ferguson, Moye, Friedman, 2008, s. 246). 
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2 Výběrový proces ve vztahu k absolventům 
 

Po vymezení základních charakteristik výběrového procesu, představení nejčastěji využívaných 

metod a s oblastí výběru pracovníků úzce spjatou koncepcí employer branding se nyní 

zaměříme na specifickou skupinu kandidátů, jimž je tato práce věnována – na absolventy. 

Pro účely této práce budou pojmem absolventi označováni absolventi vysokých škol (na 

bakalářském i magisterském stupni) a VOŠ, kteří jsou cílovou skupinou realizovaného 

empirického šetření. Absolventům středních škol, stejně jako absolventům postgraduálního 

studia, se práce nevěnuje. 

 

2.1 Charakteristiky absolventů jako specifické skupiny kandidátů 
 

2.1.1 Vývojové hledisko 
 

Mladá dospělost je obdobím, kdy člověk upevňuje svou identitu, upřesňuje si své životní cíle 

(Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 161). Ve stejném období, kdy mladí lidé začínají rozvíjet svoji 

pracovní kariéru, dochází i k dalším významným změnám v jejich životě, mnohdy v této době 

poprvé opouštějí domov svých rodičů a staví se na vlastní nohy, navazují partnerské vztahy 

a začínají žít v páru, případně již zakládají vlastní rodiny – tato část života je proto významným 

obdobím z hlediska socializace (Feij, 1998, s. 208).  

Najít a stabilizovat své místo v oblasti pracovního života je v mladé dospělosti jedním ze 

stěžejních vývojových úkolů (Peterson, González, 2005, s. 178). Na počátku tohoto období je 

časově ohraničená doba experimentování v pracovní oblasti, kdy člověk formuje a definuje svá 

očekávání, zkouší a hodnotí, jakým směrem se bude dále ubírat (Vágnerová, 2008, s. 48). Jedná 

se o fázi poznávání pracovního trhu a objevování svého vlastního místa na něm (Feij, 1998, 

s. 224). Toto období je završeno ztotožněním s novou profesní rolí, která se stává důležitou 

součástí identity člověka. Výměna role studenta za roli profesní je do jisté míry ambivalentní, 

neboť na jedné straně s sebou přináší ekonomickou nezávislost, na druhé straně je třeba 

adaptovat se na nový status a denní stereotyp závislý na požadavcích nové pracovní pozice 

(Vágnerová, 2008, s. 48-50). Úspěšnost a rychlost adaptace na pracovní život je významně 

ovlivněná profesní zralostí člověka (Feij, 1998, s. 207). 
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S tím, jak člověk rozšiřuje a prohlubuje své pracovní zkušenosti, vytváří si stále přesnější 

a realističtější sebeobraz v pracovní oblasti (Zunker, 2006, s. 53). Při vývoji pracovní role mají 

význam psychologické, sociální i ekonomické faktory (Feij, 1998, s. 208). 

Řada autorů se ve svých pracích zabývala vymezením stadií vývoje kariéry (Baruch, 

Bozionelos, 2011, s. 68; Feij, 1998, s. 208; Peterson, González, 2005, s. 168-194, Rymeš, 

2003a, s. 121-122). Jednu z nejznámějších koncepcí kariérního vývoje představují stadia 

kariéry dle Supera, který je rozlišuje následovně: 

  stadium růstu, 

 stadium zkoumání, 

 stadium budování a konsolidace, 

 stadium upevnění kariéry, 

 stadium ústupu. 

Absolventi se nacházejí ve fázi, kdy opouštějí stadium zkoumání a dostávají se do stadia 

budování a konsolidace, budují si svou roli v pracovním kontextu (Peterson, González, 2005, 

s. 174-176).  

Pro upřesnění tohoto vymezení je třeba ještě dodat, že v současné době se původní teorie 

kariérních stadií částečně přehodnocují, a to v reakci na nové pojetí kariéry spojené s větším 

množstvím kariérních voleb v průběhu ekonomicky aktivního období v životě člověka 

(Kirovová, 2011, s. 321; Zaleska, de Menezes, 2007, s. 988). Není neobvyklé, že jedinec 

v průběhu života svou kariéru zcela změní, tedy nejenom změní pracovní pozici a organizaci, 

v níž pracuje, ale naprosto změní oblast, ve které doposud působil (Carless, Arnup, 2011, s. 80). 

Tím pádem postup stadií kariérního rozvoje nemusí být lineární, ale jednotlivé fáze se mohou 

v pozdějších letech opakovat a člověk se do stadia budování může v budoucnu znovu vrátit. 

 

2.1.2 Generace Y 
 

Současné absolventy kromě specifik vývojové fáze, v níž se nacházejí, vystihují 

i charakteristiky generace, jejíž jsou součástí, a sice generace Y. Tato generace, nazývaná 

v angličtině rovněž Millenials či Generation WHY (Sheahan, 2005, s. 3), zahrnuje jedince 
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narozené přibližně v letech 1980 – 1999 (Sujansky, Ferri-Reed, 2009, s. 1) a navazuje na 

předcházející generaci X a generaci Baby Boomers (Sheahan, 2005, s. 2-4). Zástupci generace 

Y mají již v tuto chvíli významný podíl na pracovním trhu a s postupujícími roky se bude tento 

poměr dále zvětšovat. 

Generace jsou obecně vymezovány z důvodu, že sociální, kulturní, ekonomické 

a technologické podmínky, ve kterých určité skupiny jedinců vyrůstají, jim dávají vzájemně 

podobné charakteristiky a odlišují je od generací předešlých, rozdíly mezi nimi jsou někdy 

označovány jako generační propast. Není možné přirovnávat zástupce nové generace 

k zástupcům starší generace ve stejném věku, jelikož svět, který je formuje, je příliš odlišný od 

toho, který formoval generaci předešlou (Sheahan, 2005, s. 2-5). 

Generaci Y, jejím charakteristikám a očekávání od pracovního života je věnována celá řada 

výzkumů a průzkumů, a to jak ze strany vědecké veřejnosti a vědecko-výzkumných institucí, 

tak ze strany velkých nadnárodních organizací, pro něž se generace Y v současné době dostává 

do ústředí zájmu (IBM Corporation, 2015, s. 1-19; PwC, 2011, s. 1-26). O popularitě tohoto 

tématu svědčí i v současnosti mediálně popularizovaný celoevropský průzkum Generation 

WHAT, dávající si za cíl postihnout postoje zástupců této generace ke světu i k sobě samým 

(Nick, Brachet, Missika, 2016). 

Jedním z rysů generace Y je její pragmatismus (Lindquist, 2008, s. 58), vysoká sebedůvěra 

a přesvědčení, že zaměří-li se na svůj cíl a budou se mu intenzivně věnovat, mohou dosáhnout 

takřka čehokoli (Sheahan, 2005, s. 14; Sujansky, Ferri-Reed, 2009, s. 3). Jedná se o generaci 

s vysokým podílem vzdělanosti, která očekává, že se i v rámci pracovního života bude i nadále 

učit novému a rozšiřovat si obzory (PwC, 2011, s. 18; Sheahan, 2005, s. 14). Twenge 

a Campbell (2012, s. 8) upozorňují na některé slabiny této generace, kterými jsou podle nich 

neochota přijímat odpovědnost za vlastní chyby, dle jejich výzkumu mají zástupci generace Y 

v porovnání s předchozími generacemi častěji vnější místo kontroly (locus of control) a při 

nezdarech se odvolávají na cizí zapříčinění, smůlu. Negativně bývá někdy vnímáno rovněž to, 

že zástupci generace Y hledají ve své práci neustálá zjednodušení, „zkratky“ – někteří starší 

kolegové to hodnotí negativně, na druhé straně to však může v mnoha případech přinést vítané 

inovace a ušetřit čas (Sheahan, 2005, s. 11). 
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Dalším důležitým aspektem, odlišujícím generaci Y od generací předcházejících, je její přístup 

ke změnám – zatímco dřívější generace na změny pouze reagovaly, současná generace změny 

očekává i vyhledává, vnímá je jako významný a přirozený prvek rozvoje (Sheahan, 2005, s. 4). 

Určující charakteristiku generace Y pak představuje rovněž pokročilost ve využívání 

digitálních technologií – jedná se o první generaci, pro niž je využívání těchto technologií zcela 

přirozenou, nedílnou součástí života, a to již před zahájením pracovní aktivity. Generace Y 

považuje ve své práci využívání moderních technologií usnadňujících a zrychlujících 

komunikaci a spolupráci za samozřejmost a očekává, že jí organizace v tomto ohledu poskytne 

odpovídající podmínky (Surjansky, Ferri-Reed, 2009, s. 3; Twenge, Campbell, 2012, s. 3). 

Ve své práci chtějí zástupci generace Y vidět smysl, důležitá je pro ně otázka „proč“ (proč mají 

danou práci dělat, proč se mají naučit zrovna toto) – i proto jsou v anglicky psané literatuře 

někdy označováni jako Generation WHY. Otázka „proč“ může být spojena i s tím, že generace 

Y je s využitím internetu a nejrůznějších moderních technologií přehlcena informacemi 

a musela se nutně stát selektivnější, než její předchůdci (Sheahan, 2005, s. 12; Yeaton, 2008, 

s. 69). 

Generace Y upřednostňuje týmovou práci a vítá příležitost k diskusi (Sheahan, 2005, s. 23). 

Velký význam přikládají poskytování zpětné vazby, vágní hodnocení na roční bázi pro ně není 

dostačující, očekávají častější zpětnou vazbu v souvislosti s konkrétními pracovními úkoly. 

Organizace nejúspěšnější v přitahování generace Y jsou ty, které stanovují jednoznačné cíle 

a poskytují pravidelnou a strukturovanou zpětnou vazbu (Parry et al., 2012, s. 249; Twenge, 

Campbell, 2012, s. 13).  

Jednou ze zásadních charakteristik generace Y je skutečnost, že hledá rovnováhu mezi 

pracovním a osobním životem (Parry et al., 2012, s. 244; Sujansky, Ferri-Reed, 2009, s. 5; 

Šnýdrová, 2014, s. 18) a velmi pozitivně hodnotí, nabízí-li organizace možnosti flexibilního 

pracovního uspořádání – flexibilní pracovní dobu, částečné pracovní úvazky, práci z domova 

apod. (George, Kaman Ng, 2011, s. 573). Organizace by měly v zájmu přitahování kandidátů 

z generace Y přijmout za svou myšlenku, že v mnoha odvětvích je vhodné odměňovat za 

výsledky, nikoli za hodiny strávené v práci, a rovněž, že práce může být v mnoha případech 

vykonávána i mimo místo pracoviště. Současná praxe ukazuje, že zaměstnanci jsou 

produktivnější, když je jim dána větší svoboda kde, kdy a jakým způsobem mají pracovní úkoly 

plnit (PwC, 2011, s. 8-20). 
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Za klíčová kritéria kariérního úspěchu považují zástupci generace Y vedle finančního 

ohodnocení osobní rozvoj, pracovní spokojenost, sebeaktualizaci a uznání (Parry et al., 2012, 

s. 10). Dle průzkumu PwC (2011, s. 10) je možnost kariérního rozvoje a růstu v současnosti na 

prvním místě před zajímavým finančním ohodnocením. Finanční ohodnocení přijímané 

pracovní pozice však stále zůstává ve středu zájmu kandidátů a umisťuje se v průzkumech na 

jedněch z prvních příček. To navzdory řadě stereotypů a mýtů prezentovaných médii není 

překvapivé, obzvlášť s ohledem na nutnost zabezpečení sebe a své rodiny i na stáří, zde je vidět 

souvislost s klesající důvěrou ve schopnost státu se o jedince v důchodovém věku postarat 

(IBM Corporation, 2015, s. 2-9; PwC, 2011, s. 10-11).  

Chtějí-li však zaměstnavatelé být na pracovním trhu konkurenceschopní a být atraktivním 

zaměstnavatelem, nabídka zajímavého finančního ohodnocení nedostačuje (Šnýdrová, 2014, 

s. 18-20). Zástupci generace Y očekávají, že organizace jim bude nabízet možnost dále se učit 

a vzdělávat, což úzce souvisí s jejich potřebou trvalého pracovního rozvoje, budou mít možnost 

ztotožnit se s jejími hodnotami, bude věnovat pozornost otázkám sociální odpovědnosti apod. 

(Arachchige, Robertson, 2011, s. 35; Hubschmid, 2013, s. 33). 

Kromě charakteristik nově nastupující generace v současnosti organizace věnují pozornost 

rovněž vztahu mezi zástupci jednotlivých generací navzájem. Pro organizace je výhodná 

diverzita na pracovišti a spolupráce zaměstnanců napříč generacemi, které se od sebe vzájemně 

mohou učit (Twenge, Campbell, 2012, s. 15). 

 

2.2 Proces výběru a employer branding zaměřený na absolventy 
 

Pro absolventy, jakožto součást generace Y platí, že jsou připraveni pracovat v rámci své 

kariéry pro více zaměstnavatelů, nechystají se na jednom pracovním místě setrvat (Parry et al., 

2012, s. 245). Sujansky a Ferri-Reed (2009, s. 4) uvádějí, že průměrná délka zaměstnání 

u jednoho zaměstnavatele je zhruba 2-5 let. Jejich věrnost a loajalita vůči firmě, pro niž pracují, 

je nižší, než bývalo zvykem v minulosti, to souvisí i se skutečností, že zástupci generace Y 

zůstávají na pracovním trhu stále „ve střehu“ a objeví-li se nová, zajímavá pracovní příležitost, 

jsou zpravidla otevřeni tomu se s ní blíže seznámit. Je běžnou praxí, že i zaměstnanci, kteří jsou 

v organizaci pouze krátkou dobu, se rozhlížejí po pracovním trhu a porovnávají a hodnotí 

potenciální nové nabídky (Erker, 2007, s. 68). K výpovědi ze současného zaměstnání se 
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zástupci generace Y často odhodlávají tehdy, kdy je jejich práce nudí a není pro ně výzvou 

a podnětem k rozvoji (Sheahan, 2005, s. 14). Zároveň se mezi současnými mladými lidmi 

rozšiřuje trend zakládání vlastního byznysu či poskytování služeb firmám na bázi externí 

spolupráce namísto tradiční korporátní kariéry (Sujansky, Ferri-Reed, 2009, s. 4). 

Tyto poznatky významně ovlivňují personální práci a charakter výběrového procesu 

v organizacích, je kladen požadavek na větší flexibilitu organizací (George, Kaman Ng, 2011, 

s. 573; Šnýdrová, 2014, s. 19). Role employer branding získává u skupiny absolventů na 

významu, zároveň však tito pracovníci citlivě reagují na rozpor mezi deklarovanými firemními 

hodnotami sloužícími PR firmy a skutečnými hodnotami, kterými organizace žije (Sheahan, 

2005, s 21). V rámci získávání kandidátů z této cílové skupiny hrají zvýšenou roli osobní 

doporučení, a to pravděpodobně i proto, že je tato generace díky internetu inzeráty 

a informacemi o různých pozicích přehlcena (Rajkumar et al., 2015, s. 82). Pro jejich oslovení 

organizace přikračují k využívání nových prostředků, jako jsou příspěvky na sociálních sítích 

či YouTube náborová videa (Sujansky, Ferri-Reed, 2009, s. 31-32; Šnýdrová, 2014, s. 18). 

Kandidáti z řad absolventů si vybírají zaměstnavatele, kteří jim nabízejí možnost rozvoje 

a růstu, potřebují mít pocit, že práce, kterou vykonávají, má smysl, a chtějí být na svého 

zaměstnavatele pyšní, ztotožňovat se s jeho hodnotami (PwC, s. 9-15). Od svého nadřízeného 

očekávají, že bude dodržovat etické principy a bude transparentní a spolehlivý (IBM 

Corporation, 2015, s. 4). Firemní hodnoty a etické principy jsou parametry, které kandidát může 

posuzovat už v rámci výběrového řízení a mohou tak významně ovlivňovat jeho rozhodnutí 

pracovní nabídku přijmout či nikoli. 

Stejně, jako je pro ně důležitá zpětná vazba v rámci pracovního vztahu a při plnění pracovních 

úkolů, kladou velký důraz i na poskytování průběžné zpětné vazby v rámci výběrového řízení 

a její absence je faktorem, který významně negativně ovlivňuje vnímání organizace jako 

potenciálního zaměstnavatele (Walker, Bernerth, Tocher, 2009, s. 1). 

Nedá se nicméně říci, že by si mohli kandidáti z řad absolventů z pozic na pracovním trhu pouze 

vybírat, i pro ně může být nalezení zaměstnání, které pro ně bude uspokojivé, náročným 

úkolem. V rámci některých organizací jsou kandidáti na základě věku znevýhodňováni, a to 

v obou směrech – menší šance se nabízejí jak velmi mladým kandidátům, tak těm starším, kteří 

se přibližují důchodovému věku (Fulgence, 2015, s. 199). Ačkoli je u absolventů vysokých škol 
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obecně riziko nezaměstnanosti nižší, než u jedinců s nižším dosaženým stupněm vzdělání, 

s přibývajícím množstvím absolventů VŠ se postupně riziko nezaměstnanosti prohlubuje i u 

této skupiny (Burdová, Chamoutová, 2012, s. 15-32). 

Problémem, jemuž v této souvislosti absolventi v rámci výběrových řízení často čelí, je 

nedostatek praktických zkušeností – jedním z klíčových požadavků na většinu pracovních pozic 

je určitý počet let praxe v dané oblasti, pro absolventy je však často obtížné najít a získat 

pracovní pozici, kde tyto nepostradatelné zkušenosti získají (Peterson, González, 2005, s. 389). 

Absolventi se zpravidla ucházejí o juniorní pracovní pozice, na které se ve velkých, úspěšných 

organizacích hlásí obvykle velké množství uchazečů. To může vést k tomu, že negativní faktory 

v rámci chování organizace v průběhu výběrového řízení (například nedostatek času na 

kandidáta, nedostatečná připravenost apod.) mohou být u těchto pozic zastoupeny ve větší míře 

(Howard, Erker, Bruce, 2007, s. 4). Častější je u těchto pozic rovněž outsourcing výběrového 

procesu, při jehož využití může chybět adekvátní komunikace hodnot organizace (Carless, 

Wintle, 2007, s. 397).  
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3 Vnímání výběrového procesu ze strany kandidátů 

V literatuře je zpravidla věnována pozornost především popisu výběrového procesu z pohledu 

organizace, neméně důležité je však vnímání tohoto procesu kandidáty.  V posledním desetiletí 

proto začal být větší výzkumný zájem věnován i této oblasti (Ryan, Wessel, 2008, s. 517). 

Výběrové řízení je oboustranným procesem a k rozhodování nedochází pouze na straně 

organizace, ale rovněž na straně kandidáta. Zanechání negativního dojmu v rámci výběrového 

řízení tak může způsobit, že organizace přijde o nejkvalitnější kandidáty (Ferguson, Moye, 

Friedman, 2008, s. 247-248; Ryan, Wessel, 2008, s. 518). Špatná zkušenost kandidátů pak může 

mít negativní dopad i na dobré jméno organizace a vnímání jejích produktů a služeb (Erker, 

2007, s. 67; Howard, Erker, Bruce, 2007, s. 5). 

Chování organizace (reprezentované personalisty či liniovými manažery) v rámci výběrového 

procesu dává kandidátovi informaci o obecném přístupu k jejím zaměstnancům (Ferguson, 

Moye, Friedman, 2008, s. 247). Již v rámci výběrového procesu dochází mezi kandidátem 

a organizací k vytváření nepsané psychologické smlouvy, která definuje vzájemná očekávání 

a je velmi důležitá pro jejich potenciální budoucí spolupráci (Baruch, 2004, s. 59; Stýblo, 2003, 

s. 52).) 

Výběrový proces je pro kandidáta obdobím nejistoty, má pouze limitované informace 

o organizaci a zároveň se má rozhodnout, zda s touto organizací chce spojit svoji kariéru, proto 

je v tomto období velice důležité, jak důvěryhodně organizace v rámci výběrového procesu 

působí (Walker, Bernerth, Tocher, 2009, s. 1). Důvěryhodnost hraje pro vnímání organizace 

kandidátem stěžejní roli (Klotz et al., 2013, s. 104), stejně jako spravedlivost v rámci 

výběrového procesu (Wagnerová, 2011b, s. 205; Walker, Bernerth, Tocher, 2009, s. 1). 

 

3.1 Pozitivně a negativně působící faktory 
 

To, jak kandidáti vnímají zacházení ze strany organizace v rámci výběrového procesu, má 

významný vliv na jejich budoucí vztah k organizaci během zaměstnaneckého poměru – 

výrazněji v tomto směru působí zkušenosti negativní. Kandidát, který byl nespokojený 

s chováním organizace v rámci výběrového procesu, a začal pro organizaci pracovat, bude 

s velkou pravděpodobností pociťovat menší závazek vůči organizaci, jeho pracovní 
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spokojenost bude nižší a bude vykazovat zvýšené tendence pracovní místo opustit, objeví-li se 

jiná příležitost (Ferguson, Moye, Friedman, 2008, s. 246-248). 

Kandidáti, kterým pracovní pozice nabídnuta nebyla, mají dle výzkumu publikovaného 

Cookem (2016, s. 289) po několikaměsíčním odstupu tendenci hodnotit průběh výběrového 

procesu v organizaci přísněji, než přijatí kandidáti. 

Jeden z důležitých faktorů působících na vnímání organizace kandidátem představuje 

poskytování informací, ať už se jedná o detaily týkající se pracovní pozice, pracovního vztahu 

či průběhu výběrového řízení (Swider, Zimmerman, Barrick, 2015, s. 889). Aby mohla 

organizace poskytovat adekvátní informace, měla by výběrovému procesu předcházet důkladná 

analýza obsazovaného pracovního místa a definování specifických požadavků (Zaal, 1998, 

s. 90). 

Klíčová role je přisuzována poskytování zpětné vazby v rámci výběrového řízení a jeho 

jednotlivých kroků (Walker, Bernerth, Tocher, 2009, s. 1). Již v úvodní fázi výběrového řízení 

je základním projevem úcty zaslat kandidátovi odpověď s poděkováním za projevení zájmu 

o danou pozici, a následné informování o průběžných výsledcích výběrového řízení 

(Armstrong, 2007, s. 372). Prvotní odpověď na přihlášení do výběrového řízení může být 

i automatizovaná, v dalším procesu je však již žádoucí věnovat čas individualizované 

komunikaci (Palmer, 2013, s. 22). 

Výzkumy z oblasti vnímání výběrového procesu ukazují, že za velmi významné aspekty 

kandidáti považují chování představitelů organizace v rámci interpersonálního kontaktu 

(zahrnujícího kromě osobních setkání i telefonickou a e-mailovou komunikaci) a příležitost 

prezentovat své schopnosti a dovednosti (Cook, 2016, s. 289; Ryan, Wessel, 2008, s. 518). 

I proto je ze strany kandidátů pozitivně hodnocena realizace assessment centre, kde mají 

v porovnání s tradičními pohovory příležitost ukázat své schopnosti v konkrétních simulacích 

pracovních problémů (Arnold et al., 2007, s. 179).  

Dalším klíčovým aspektem je příprava na výběrové řízení ze strany organizace – je-li například 

při pohovoru personalista či manažer nepřipravený, neseznámil se dopředu s profilem 

kandidáta či dokonce postrádá důležité informace o pracovní pozici jako takové, kandidáti toho 

chování hodnotí zpravidla jako velmi neprofesionální (Erker, 2007, s. 68). Jako sporné se 

ukazují rovněž některé otázky, které jsou v rámci pohovorů kladeny, a to zejména otázky, 
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kterým chybí vazba na obsazovanou pozici a její požadavky, velmi osobní otázky či nevhodně 

formulované otázky týkající se finančního ohodnocení (Howard, Erker, Bruce, 2007, s. 4). 

Dotaz na finanční očekávání je ze strany organizací velmi běžný a je zároveň opodstatněný, 

neboť může napomoci vyvarovat se oboustranné ztrátě času v případě, že finanční očekávání 

kandidáta významně přesahuje možnosti dané pozice. Pro řadu kandidátů však otázka na jejich 

finanční očekávání či jejich platovou historii představuje citlivé téma a je proto třeba věnovat 

pozornost tomu, jakým způsobem pohovorující své otázky formuluje (Francis, 2016, s. 20). 

Z obecného pohledu je stěžejním aspektem, který kandidáti hodnotí, vnímaná spravedlivost 

celého výběrového procesu a férové jednání ze strany organizace, respektive jejích 

představitelů, s nimiž se kandidáti ve výběrovém řízení setkávají (Merkelová et al., 2014, 

s. 356). 

Souhrnný přehled hlavních aspektů, které kandidáti hodnotí v rámci výběrových pohovorů jako 

problematické, nabízí výzkum autorského kolektivu Howard, Erker, Bruce (2007, s. 4) 

zobrazený v Tab. 1. 

Tab. 1 Přehled problematických aspektů v rámci výběrového pohovoru 

Chování v rámci pohovoru 

Množství kandidátů 

hodnotící toho 

chování negativně 

(%) 

Pohovorující dává najevo, že na kandidáta nemá čas 70% 

Zadržování informací o pracovní pozici 57% 

Proměna interview v křížový výslech 51% 

Pozdní příchod pohovorujícího 48% 

Pohovorující není na interview připraven 47% 

Pokládání otázek nesouvisejících s pracovní pozicí a požadavky na ni 43% 

Pokládání osobních otázek 38% 

Vyprávění o své osobě namísto prezentace svých dovedností a kvalifikace 

pro pracovní pozici 

33% 
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3.2 Opatření ke zmírnění či odstranění negativně působících faktorů 
 

Pro omezení faktorů, které v rámci výběrového procesu kandidáti vnímají negativně, je 

primárně nutné tyto faktory rozpoznat a definovat, je proto na místě, aby organizace věnovaly 

pozornost výsledkům výzkumů věnujících se této oblasti. 

Vyvarovat se veškerým formám diskriminace v rámci výběrového řízení je naprosto základní, 

a to jak diskriminace na základě etnického původu, tak pohlaví a věku (Björklund, Bäckström, 

Wolgast, 2012, s. 591). Stejně tak je velmi vhodné vyvarovat se veškerým příliš osobním 

otázkám (Arnold et al., 2007, s. 183; Howard, Erker, Bruce, 2007, s. 4). 

Je vhodné, aby organizace v rámci výběrového procesu brala ohled na specifika cílové skupiny 

v rámci konkrétních pracovních pozic a individualizovala svůj přístup. Je-li v rámci 

výběrových řízení napříč organizací využíván jediný generalizovaný přístup bez ohledu na to, 

že některé kroky jsou pro kandidáty na danou pozici irelevantní, vysílá to signál o nedostatečné 

pružnosti a dynamičnosti procesu i fungování organizace jako celku (Hubschmid, 2013, s. 33). 

V rámci zachování důvěryhodnosti organizace je doporučováno zachovávat v rámci 

výběrového řízení realistický přístup (Feij, 1998, s. 236). Inzeráty podněcující nereálná 

očekávání mohou vést ke ztrátě důvěry kandidáta i ohledně ostatních podaných informací 

o pozici a organizaci – kupříkladu je-li v inzerátu zdůrazněna vidina kariérního růstu, ačkoli při 

bližším seznámení s organizací je očividné, že pro postup není v rámci organizace žádný 

prostor (Erker, 2007, s. 69). Kromě důvěryhodnosti je vhodné nepodceňovat ani rychlost 

výběrového procesu – kvalitní kandidáti, kteří jsou často zapojeni do několika výběrových 

řízení současně, nebývají ochotní čekat na vyjádření organizace v rámci jejího zdlouhavého 

rozhodovacího procesu (Palmer, 2013, s. 22; Swider, Zimmerman, Barrick, 2015, s. 889). 

Stěžejním faktorem ve výběrovém procesu je příprava organizace na realizaci pohovorů, 

assessment centre apod. Tato příprava se netýká pouze faktických informací (o pozici, 

o kandidátovi, o průběhu výběrového řízení), ale i dovedností spojených se samotným vedením 

pohovorů – neprofesionální přístup personalisty či manažera, který pohovor vede, může 

kandidáta od práce pro danou organizaci velmi snadno odradit (Erker, 2007, s. 69). Proto je 

velmi vhodné, aby osobám, které jsou do výběrových řízení zapojeny, byl poskytován 

odpovídající trénink, měly možnost účastnit se nejrůznějších vzdělávacích aktivit, v jejichž 

rámci si mohou osvojit například techniky vedení behaviorálního pohovoru apod.  
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V podmínkách dnešního pracovního trhu, kdy se od kandidátů očekává vysoká flexibilita, 

působí poněkud paradoxně, když organizace nejsou ochotné nabídnout určitou míru flexibility 

i ze své strany, například umožněním realizace interview i mimo standardní pracovní hodiny 

(Palmer, 2013, s. 22). Tím se organizace připravuje o možnost získat kvalitní pracovníky z řad 

aktuálně zaměstnaných, kteří by při větší pružnosti výběrového řízení měli zájem se o pozici 

ucházet. Pozitivní trend proto představuje stále se rozšiřující potřeba pracovat s pasivními 

kandidáty, kteří aktivně pracovní pozici nehledají a organizace je sama oslovuje – u těchto 

kandidátů je nutné, aby organizace sama projevila více snahy, aby si kandidáta v rámci 

výběrového procesu získala a udržela (Sullivan, 2008). Chování osvojené v rámci procesu 

získávání a výběru z řad pasivních kandidátů pak organizace může rozšířit plošně na všechny 

kandidáty, s nimiž pracuje. 

Samostatnou otázku představuje využívání online technologií při výběru. To přináší organizaci 

mnoho pozitiv, může však být rovněž příčinou negativní zkušenosti s organizací. Jeho 

nespornou výhodou je úspora času a snížení administrativní zátěže (Holm, 2012, s. 254), 

negativní dojem však zanechává v okamžiku, kdy technologie nefungují, jak by měly, a dochází 

k technickým problémům, které kandidátovi znepříjemňují jeden z jeho prvních kontaktů 

s organizací (Arnold et al., 2007, s. 187). Velkou roli zde hrají uživatelské atributy využívané 

technologie, přísnější v hodnocení jsou v tomto ohledu zejména mladší kandidáti, kteří 

očekávají, že využívané technologie budou uživatelsky přívětivé a bude jim ze strany 

organizace věnována patřičná péče (Ming-Yen Teoh, Tan, Choy Chong, 2013, s. 123). 

Dalším aspektem spojeným s využíváním online technologií je skutečnost, že na pozice reaguje 

prostřednictvím kariérních stránek organizace či specializovaných pracovních portálů větší 

množství kandidátů. Tím se (navzdory snížené administrativní náročnosti zajištěné 

technologickou podporou) zvyšuje časová náročnost prvotního posouzení všech kandidátů, 

proto organizace často tíhnou k automatizované preselekci a zasílání automatických odpovědí 

kandidátům. Ačkoli se toto stalo již standardem, získávají organizace, které jsou schopné 

kandidátům věnovat pozornost individualizovaně, v očích kandidátů konkurenční výhodu 

(Walker, Bernerth, Tocher, 2009, s. 2). 

Obecným pravidlem, platným v rámci celého výběrového procesu, je pak etické chování ke 

kandidátům, jež představuje pro vnímání organizace naprostý základ a je fenoménem zásadně 

se podílejícím na její pověsti (Armstrong, 2007, s. 372). 
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4 Empirické šetření: Klíčové faktory procesu výběru pracovníků pro 

vnímání organizace kandidáty z řad absolventů 

 

4.1 Cíle empirické části práce 
  

Po vymezení a bližším představení teoretických poznatků z oblasti výběru pracovníků, etiky 

personální práce, budování značky zaměstnavatele (employer branding) a charakteristik cílové 

skupiny absolventů je v rámci empirické části práce představen výzkumný design, jehož 

pomocí je naplňován základní cíl této diplomové práce, jímž je identifikace faktorů výběrového 

procesu, které kandidáti z řad absolventů vnímají při vytváření úsudku o organizaci jako 

podstatné. 

Základní cíl práce společně s dílčími podcíli byl v rámci empirické části rozpracován do 

následujících bodů: 

 specifikace faktorů, které kandidáti z řad absolventů v rámci výběrového procesu 

hodnotí pozitivně, 

 specifikace faktorů, které kandidáti z řad absolventů v rámci výběrového procesu 

hodnotí negativně, 

 přiblížení míry vlivu průběhu výběrového řízení na vytváření úsudku o organizaci, 

 přiblížení pohledu personalistů, kteří se na realizaci výběrových řízení podílí, na faktory 

identifikované kandidáty z řad absolventů, 

 navržení kroků pro eliminaci negativně hodnoceného chování v rámci výběrového 

řízení s důrazem na posílení značky zaměstnavatele v očích kandidátů z řad absolventů. 

 

4.2 Výzkumný design a výzkumné otázky 
  

Pro účely představeného empirického šetření byl určen smíšený výzkumný design rozdělený 

do tří na sebe navazujících fází, které jsou zaměřeny jak na postoje cílové skupiny kandidátů 

z řad absolventů, tak na postoje personalistů, coby zástupců organizace. Jednotlivé fáze 

výzkumu byly navrženy následovně: 
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 první fáze – rozhovory s kandidáty z řad absolventů, 

 druhá fáze – dotazníkové šetření mezi kandidáty z řad absolventů, 

 třetí – rozhovory s personalisty. 

Tyto fáze jsou vůči sobě v přímé posloupnosti. První a třetí fáze využívá kvalitativního přístupu, 

druhá fáze výzkum doplňuje o prvky kvantitativní. Jednotlivé fáze a v nich využité metody byly 

navrženy za účelem zachycení co nejkomplexnějšího obrazu sledované problematiky 

a triangulace metod (Ferjenčík, 2000, s. 246). 

V první fázi jsou prostřednictvím rozhovorů identifikovány faktory v rámci výběrového 

procesu, které se podílí na vnímání organizace. V druhé fázi jsou tyto faktory zapracovány do 

stručného dotazníku, který poznatky získané v rámci rozhovorů ověřuje u širší skupiny 

respondentů. Ve třetí fázi jsou pak výsledky získané v první a druhé fázi konfrontovány 

s pohledem personalistů, kteří se na realizaci výběrových řízení podílejí. Pilotní výzkum nebyl 

vzhledem k tomuto postupně se vyvíjejícímu výzkumnému designu realizován. 

Poznatky získané v rámci tohoto empirického šetření mohou následně posloužit pro přesnější 

uchopení a vymezení nejvýznamnějších faktorů v rámci výběrového procesu, které mají vliv 

na vnímání organizací. Tyto pak mohou být využity v rámci budoucích komplexnějších 

výzkumů zaměřených na obecnou populaci, nebo na jiné specifické cílové skupiny. Zároveň 

mohou být výsledky tohoto výzkumu také inspirací pro organizace v rámci zlepšení průběhu 

výběrového procesu a identifikace aktivit vedoucích k posilování značky zaměstnavatele. 

 

4.2.1 Výzkumné otázky v rámci jednotlivých fází výzkumu 

 

V první fázi výzkumného šetření byla pozornost zaměřena na obecnou identifikaci faktorů 

v rámci výběrového řízení, které se podílejí na utváření úsudku o organizaci. 

Na základě dílčích cílů práce jsou v první fázi výzkumu navrženy následující výzkumné otázky: 

 Jaké faktory v rámci výběrového procesu jsou kandidáty z řad absolventů jmenovány 

nejčastěji? 
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 Které z těchto faktorů v rámci výběrového procesu hodnotí kandidáti z řad absolventů 

pozitivně? 

 Které z těchto faktorů v rámci výběrového procesu hodnotí kandidáti z řad absolventů 

negativně? 

 Jsou respondenti toho názoru, že průběh výběrového řízení ovlivnil to, jak organizace 

vnímají? 

Výzkumné otázky druhé fáze výzkumu byly definovány na základě výsledků první fáze 

výzkumu s cílem ověřit spokojenost rozsáhlejšího vzorku respondentů s nejvýraznějšími 

faktory, které byly definovány v rámci rozhovorů. Definované výzkumné otázky druhé fáze 

výzkumu jsou proto následující: 

 Jak jsou respondenti spokojeni s poskytováním informací v rámci výběrového řízení? 

 Jak jsou respondenti spokojeni s poskytováním zpětné vazby v rámci výběrového 

řízení? 

 Jak jsou respondenti spokojeni s chováním osoby, která výběrové řízení vede? 

 Jak jsou respondenti spokojeni s dodržováním časového harmonogramu výběrového 

řízení? 

 Jak jsou respondenti spokojeni s adekvátností otázek v souvislosti s výkonem pracovní 

pozice? 

 Jak jsou respondenti spokojeni s etickým rozměrem jednání organizace v rámci 

výběrového řízení? 

V návaznosti na první a druhou fázi výzkumu, v jejichž rámci byly identifikovány faktory 

v rámci výběrového procesu podílející se na vytváření úsudku o organizaci a ověřena jejich 

četnost u většího výzkumného souboru, třetí fáze přináší konfrontaci těchto poznatků 

s pohledem zástupců organizací, personalistů. 

Ve třetí fázi výzkumu jsou definovány následující výzkumné otázky: 

 Jaké faktory v rámci výběrového řízení vnímají jako podstatné personalisté? 
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 Jakým způsobem personalisté vnímají faktory výběrového procesu, které kandidáti 

označují jako významné pro vytváření úsudku o organizaci? 

 Jaké kroky by dle personalistů mohly organizace podniknout, aby zlepšily vnímání 

výběrového procesu kandidáty? 

 

4.3 Metodika a výzkumný soubor 
  

4.3.1 První fáze – Rozhovory s kandidáty z řad absolventů 

 

Data byla získávána prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. 

Sestavení otázek rozhovoru bylo inspirováno poznatky prezentovanými v teoretické části práce. 

Znění základní podoby otázek, které představovalo určitý obecný scénář pro realizaci 

jednotlivých rozhovorů, je uvedeno v Příloze A. 

Každý rozhovor byl zahájen seznámením s respondentem, během něhož byl vysvětlen účel 

výzkumného šetření, a bylo nastíněno téma, jemuž se bude rozhovor věnovat. Zdůrazněny byly 

před samotným zahájením rozhovoru také etické standardy pro práci s daty, zejména pak jejich 

anonymita. 

Rozhovory byly pořízeny v období dubna a května 2016, trvání jednotlivých rozhovorů se 

pohybovalo od 30 do 45 minut. Pro zaznamenávání rozhovorů byla se svolením respondentů 

použita technika audiozáznamu. Následně byla provedena transkripce těchto záznamů, které 

umožnila vyhodnocení dat (Hendl, 2008, s. 208). V rámci analýzy dat bylo využito kódování 

textu a dále metoda prostého výčtu a metoda vytváření trsů, která slouží k seskupení výroků do 

skupin dle jejich tematického překryvu (Miovský, 2006, s. 221-222). 

 

Výzkumný soubor 

 

V první fázi výzkumu byla pozornost věnována specifické skupině kandidátů tvořené 

absolventy vysokých a vyšších odborných škol. Výběr byl omezen na absolventy, kteří se 

v posledním roce zúčastnili dvou a více výběrových řízení. Obecně lze tuto skupinu kandidátů 

charakterizovat tím, že se nacházejí ve fázi budování a konsolidace své kariéry a úsudek, který 
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si v tomto období o organizaci vytvoří, může přetrvat řadu let. Zároveň tito kandidáti 

představují zástupce generace Y, která začíná hrát významnou roli v rámci pracovního trhu. 

Výzkumný soubor v této fázi tvořilo celkem 8 respondentů, z toho 5 žen a 3 muži s věkovým 

průměrem 25,4 let a s různým zaměřením studia i zájmem o různé pracovní obory, viz Tab. 2. 

Výběr respondentů byl nenáhodný, za použití metody sněhové koule (Miovský, 2006, s. 131-

132). 

 

Tab. 2 Výzkumný soubor - přehled 

 

Č. Pohlaví Věk Zaměření studia Zájem o pracovní obor 

1 žena 24 humanitní administrativa 

2 muž 26 technické IT 

3 žena 24 ekonomické daně, finance 

4 žena 25 ekonomické marketing 

5 muž 25 humanitní IT 

6 žena 26 humanitní HR 

7 muž 27 technické chemická výroba, farmacie 

8 žena 26 ekonomické pojišťovnictví 

 

 

4.3.2 Druhá fáze – Dotazníkové šetření mezi kandidáty z řad absolventů 

 

Metodou využitou v druhé části výzkumu je stručný dotazník, který byl sestaven v souladu 

s výše vytyčenými výzkumnými otázkami. V úvodní části dotazníku jsou zjišťovány základní 

demografické údaje a ověřována účast respondenta ve výběrových řízeních za poslední rok.  

Následuje hlavní část dotazníku, která ověřuje míru spokojenosti respondentů s jednotlivými 

faktory v rámci výběrových řízení, jichž se zúčastnili. Položky jsou hodnoceny na Likertově 

škále s nucenou volbou (vynechání střední odpovědi), tj. s možnostmi velmi nespokojen/a – 

spíše nespokojen/a – spíše spokojen/a – velmi spokojen/a. Respondenti hodnotí celkem 
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9 položek, přičemž každou z výzkumných otázek sytí jedna až dvě položky. Plná verze 

dotazníku je součástí Přílohy B. 

Data získaná prostřednictvím dotazníku byla vyhodnocena metodami deskriptivní statistiky, 

kompletní výsledky jsou k dispozici v příloze C. 

Výzkumný soubor 

 

Druhá fáze výzkumu, stejně jako fáze první, se zaměřuje na cílovou skupinu absolventů VŠ 

a VOŠ. Z původních 80 respondentů, kteří dotazník vyplnili, bylo do výzkumného souboru 

zařazeno celkem 76 respondentů, kteří splnili kritérium absolvování minimálně dvou 

výběrových řízení za poslední rok. 

Výzkumný soubor je tvořen respondenty ve věku od 23 do 29 let, s věkovým průměrem 

25,1 let. Z celkového počtu 76 respondentů je 42 žen a 34 mužů. Rozdělení výzkumného 

souboru z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání bylo následující: 64% respondentů bylo 

absolventy magisterského stupně vysokoškolského studia, 33% respondentů bylo absolventy 

bakalářského stupně vysokoškolského studia a 3% respondentů tvořili absolventi vyšších 

odborných škol. 

Výběr respondentů byl nenáhodný, byla využita metoda samovýběru (Miovský, 2006, s. 133). 

Ačkoli jsou známé nevýhody tohoto způsobu výběru respondentů, pro účely tohoto 

kombinovaného výzkumného designu byla tato metoda vyhodnocena jako dostačující. Sběr dat 

byl uskutečněn prostřednictvím sociálních sítí, e-mailové korespondence a v minimálním 

objemu rovněž metodou tužka-papír v rámci osobního kontaktu s respondentem. 

 

4.3.3 Třetí fáze – Rozhovory s personalisty 

 

Otázky rozhovoru si dávají za cíl přiblížit pohled personalistů na výběrové řízení a získat jejich 

názor na výsledky získané v první a druhé fázi výzkumu. Znění otázek, využité jako opora pro 

realizaci polostrukturovaných rozhovorů, je uvedeno v Příloze D. 

Obdobně jako při rozhovorech s absolventy, i v této fázi byl každý rozhovor zahájen 

seznámením a vysvětlením účelu výzkumného šetření. Respondenti byli rovněž obeznámeni 
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s etickými standardy pro práci s daty s důrazem na anonymitu v rámci prezentace výsledků 

výzkumu. 

Rozhovory byly pořízeny v období června 2016, trvání jednotlivých rozhovorů se pohybovalo 

kolem 30 minut. I při těchto rozhovorech byla využita technika audiozáznamu prostřednictvím 

diktafonu, s následnou transkripcí do textové podoby. Analýza dat opět spočívala v kódování, 

metodě prostého výčtu a metodě vytváření trsů (Miovský, 2006, s. 221-222). 

Výzkumný soubor 

 

Ve své třetí fázi se výzkum zaměřil na cílovou skupinu personalistů, kteří představují v rámci 

výběrových řízení zástupce organizace a nahlížejí na výběrový proces z opačného úhlu 

pohledu, z pozice jeho realizátorů. 

Výzkumný soubor v této fázi tvořilo celkem 5 respondentů, z toho 4 ženy a 1 muž, s věkovým 

průměrem 37,2 let. Tab. 3 znázorňuje rozdělení respondentů z hlediska zaměření organizace, 

pro niž pracují. 

 

Tab. 3 Výzkumný soubor - přehled 

 

Č. Pohlaví Věk Zaměření organizace 

1 žena 35 reklamní agentura 

2 muž 44 bankovnictví 

3 žena 29 IT 

4 žena 32 telekomunikace 

5 žena 46 pojišťovnictví 

 

Výběr respondentů byl i v této fázi výzkumu nenáhodný, za použití metody sněhové koule 

(Miovský, 2006, s. 131-132). 
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4.4 Výsledky 
  

4.4.1 První fáze – Rozhovory s kandidáty z řad absolventů 

 

Odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky definované v této části výzkumu byly získány 

analýzou záznamů rozhovorů s kandidáty.  

Jaké faktory v rámci výběrového procesu jsou kandidáty z řad absolventů jmenovány 

nejčastěji? 

Nejčastěji se vyskytující faktory, které kandidáti z řad absolventů v rámci rozhovorů jmenovali 

a popisovali jako významné, jsou obsaženy v Tab. 3. 

 

Tab. 4 Faktory v rámci výběrového procesu 

Faktory v rámci pohovoru 

Poskytování zpětné vazby 

Poskytnutí příležitosti prezentovat své schopnosti a dovednosti 

Chování osoby, která výběrové řízení vede 

(Ne)připravenost osoby, která výběrové řízení vede 

Pokládání adekvátních otázek 

Poskytování informací o dalším průběhu výběrového řízení 

Dodržování časového harmonogramu výběrového řízení 

Etické jednání ze strany organizace 

Osoba, která výběrové řízení vede, dává najevo, že nemá čas 

Poskytování informací o pracovní pozici 

Pokládání osobních otázek 

Projevování respektu ze strany osoby, která výběrové řízení vede 

Pokládání diskriminačních otázek 

Nevhodná formulace otázky finančního očekávání 

Pozdní příchod osoby, která výběrové řízení vede 

Nepružnost výběrového řízení 
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Nejčastěji byla kandidáty zdůrazňována důležitost poskytování zpětné vazby v rámci 

výběrového řízení a poskytnutí příležitosti ukázat a předvést své schopnosti a dovednosti, 

v obou případech se tento faktor objevil u 9 respondentů z 10. Ilustrací je komentář jedné 

z respondentek: „Nechápu, jaký je význam některých pohovorů, když vám ani nedají příležitost 

mluvit o tom, co doopravdy umíte, co jim můžete nabídnout… Opakují se pořád ty stejné, ohrané 

otázky, které vlastně nic moc neříkají, a za tři čtvrtě hodiny v zasedačce vlastně nedostanete 

šanci říct to, co chcete.“ (Rozhovor s I.S., otázka č. 7). 

Pokládání adekvátních otázek se ještě jednou opakuje v obecnějším slova smyslu (u tří čtvrtin 

respondentů), velký význam je přikládán rovněž parametrům chování osob, které výběrové 

řízení vedou, včetně jejich (ne)připravenosti na realizaci výběrového řízení. 

Které z těchto faktorů v rámci výběrového procesu hodnotí kandidáti z řad absolventů 

pozitivně? 

Po identifikaci klíčových faktorů byla jejich analýza doplněna o rozměr 

pozitivního/negativního hodnocení ze strany respondentů. Některé faktory byly zmiňovány jak 

v pozitivním, tak negativním slova smyslu, zmíněny tudíž budou pouze v jedné z kategorií (kde 

se vyskytovaly s větší frekvencí). 

Pozitivně bylo hodnoceno již zmíněné poskytnutí příležitosti prezentovat své schopnosti 

a dovednosti. V této souvislosti byly zmiňovány doplňující metody výběru, především 

simulace řešení konkrétních pracovních problémů. 

Respondenti obecně vítali, když s nimi byly v rámci výběrového řízení sdíleny podstatné 

informace, organizace však ne vždy veškeré potřebné informace sdílejí. Nicméně, v otázce 

poskytování informací o dalším průběhu výběrového řízení a načrtnutí dalších kroků, které 

budou následovat, organizace kandidáty dle výpovědí respondentů informují v uspokojivé 

míře. S tím úzce souvisí i dodržování časového harmonogramu výběrového řízení, které je 

jednou z položek, která se objevovala jak v pozitivním, tak negativním kontextu. Kandidáti 

oceňují, když je organizace seznámí s dalšími kroky v rámci výběrového řízení, pro udržení 

pozitivního dojmu je však potřeba, aby tyto kroky následně i dodržovala. „… je úplně na nic, 

když vám v té firmě řeknou, že jste se dostala do nejužšího výběru, a v následujícím kole, nejspíš 

příští týden, se potkáte s ředitelem oddělení, když se pak tři týdny vůbec neozvou.“ (Rozhovor 

s I.N., otázka č. 5). 
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Naopak sdílení podrobného časového harmonogramu dělá výběrové řízení pro kandidáty 

předvídatelné, a není pak tudíž takovým problémem, jsou-li mezi jednotlivými koly větší 

časové rozestupy. 

„Jednou jsem se účastnil výběrka v jedné větší nadnárodní firmě, po zaslání životopisu jsem 

dostal odpověď, že jsem byl zařazen do užšího výběru 40 kandidátů, a že výběrové řízení 

spočívá v tolika a tolika kolech, které se budou konat v tom a tom datovém rozmezí. I když jsem 

pak do druhého kola už nepostoupil, přijde mi tohle jako fér přístup.“ (Rozhovor s J.K., otázka 

č. 4). 

Pozitivně bylo často hodnoceno rovněž chování osob (v obecném slova smyslu), které 

realizovaly pohovory nebo jiné výběrové metody. Objevovaly se v této souvislosti termíny jako 

„přátelský“, „uvolněný“ či „profesionální“. S chováním osob vedoucích pohovory souvisí 

i projevování respektu vůči kandidátům – ten faktor se opět objevoval jak v rámci pozitivního, 

tak negativního hodnocení, vzhledem k nedostatku projevů úcty, které někteří kandidáti 

v organizacích zažili. 

Které z těchto faktorů v rámci výběrového procesu hodnotí kandidáti z řad absolventů 

negativně? 

Nejčastěji zmiňovaným negativním faktorem byla nedostatečnost či naprostá absence 

v poskytování zpětné vazby v rámci pohovoru. Kandidáti mají zkušenost nejen s organizacemi, 

kam poslali svůj životopis, a nedostalo se jim ani automatizované odpovědi, ale 

i s organizacemi, kde se zúčastnili osobního pohovoru s liniovým manažerem v sídle 

společnosti, zdálo se, že vše probíhalo dobře, následně se jim však již z organizace nikdy 

neozvali. 

Jeden z kandidátů toto komentuje následovně: „Chápu, že mě na tu pozici nepřijmou, ok, to je 

samozřejmě jejich rozhodnutí, ale nechápu, že se prostě aspoň neozvou, nepošlou nějaký 

obecný e-mail, cokoli… Moc nemusím, když mi odněkud z firem chodí takový ty automatický 

odpovědi, na který stačí jedno kliknutí, ale snad i ta automatická odpověď je lepší, než nic, to 

vám pak ta firma dává najevo, že pro ně fakt nic, ale vůbec nic neznamenáte…“ (Rozhovor 

s J.G., otázka č. 5). 
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Specifickou kategorii představují některé prvky v chování osob, které výběrové řízení realizují. 

Ačkoli v obecném slova smyslu je chování těchto osob obvykle popisováno pozitivně, některé 

jeho specifické dílčí prvky mohou být problematické. 

„Co mi nejvíc vadí,“ popisuje jedna respondentka, „je když na ten pohovor přijde ten člověk 

nepřipravený, vlastně pomalu ani neví, kvůli které pozici jsme se sešli, můj životopis viděl 

maximálně tak na pět vteřin, když lezl z tiskárny…“  (Rozhovor s T.S., otázka č. 10). 

Další respondenti k nepřipravenosti na pohovor doplňují rovněž pozdní příchody či „… když 

vám při pohovoru tak okázale dávají najevo, že na vás opravdu, ale opravdu nemají čas, a že 

je vlastně zdržujete od skutečné práce.“ (Rozhovor s B.C, otázka č. 10). S nepřipraveností 

souvisí i nedostatek poskytovaných informací o obsazované pracovní pozici. 

Samostatnou kategorii představují otázky v rámci výběrového řízení – negativně kandidáti 

hodnotí pokládání otázek neadekvátních k  pozici, na níž se hlásí, příliš osobní otázky či otázky 

diskriminační. Nevhodně je organizacemi někdy uchopena rovněž otázka týkající se finančního 

očekávání kandidáta. 

„Nechápu, proč nemůžou z jejich strany prostě trochu odkrýt karty. Ze mě tuhle informaci 

tahali už v rámci toho telefonátu před prvním pohovorem, a oni se k tomu ani nevyjádřili. Takže 

to tam tak člověk absolvuje tři kola výběrového řízení, a pak, když ho zamítnou, tak mu řeknou, 

že vybrali jiného, protože moje finanční očekávání bylo pro tu pozici prý příliš vysoké… To 

jako vážně? To nevěděli už v rámci toho telefonátu před měsícem?“ (Rozhovor s J.K., otázka 

č. 11). 

Jako velmi negativní kandidáti vnímají, jsou-li v rámci výběrového řízení porušovány etické 

principy. K tomu se váže i konflikt mezi hodnotami, které  organizace prohlašuje za své ve 

svých propagačních materiálech, a skutečným uznáváním těchto hodnot v reálném fungování 

organizace.  

Jsou respondenti toho názoru, že průběh výběrového řízení ovlivnil to, jak organizace 

vnímají? 

V závěru rozhovorů byli respondenti dotazováni, zda pro ně byl průběh výběrového řízení 

důležitý pro hodnocení organizace jako potenciálního zaměstnavatele. U většiny respondentů 

byla odpověď na tuto otázku pozitivní, respondenti hovořili o tom, že způsob, jakým se k nim 

organizace chovala v průběhu výběrového řízení, významně modeloval jejich současný pohled 
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na tuto organizaci. Nejčastěji v této souvislosti respondenti zmiňovali pojmy jako „důvěra“, 

„etika“ či „hodnoty“. V otázce hodnot několik kandidátů zdůraznilo diskrepanci mezi 

hodnotami, které firma deklaruje na svých webových stránkách a v rámci své oficiální 

prezentace, a jejich skutečného chování. 

„Když napřed čtete, jak mezi jejich hlavní hodnoty patří spolehlivost a dochvilnost, a pak vám 

dvakrát zruší interview a potřetí přijde manažer s dvacetiminutovým zpožděním a nemá na vás 

čas, tak se těm jejich slavným hodnotám ve finále tak úplně věřit nedá…“ (Rozhovor s I.S., 

otázka č. 14) 

Respondenti uváděli, že chování v rámci výběrového řízení ovlivnilo jejich pohled na firmy jak 

v pozitivním, tak negativním slova smyslu – v případě, kdy si odnesli z organizace výběrového 

řízení velmi dobrý dojem, jejich celkové hodnocení firmy se tím rapidně zlepšilo. Pokud je 

naopak chování firmy v rámci výběrového procesu zklamalo, snížilo to jejich uznání i vůči 

firmám, které doposud vnímali velmi kladně. 

 

4.4.2 Druhá fáze – Dotazníkové šetření mezi kandidáty z řad absolventů 

 

Spokojenost respondentů s jednotlivými faktory v rámci výběrového procesu, vyjadřuje Obr. 1. 

Jednotlivé položky v dotazníku byly seskupeny pod odpovídající výzkumné otázky, přičemž 

každá otázka byla sycena 1-2 položkami. 

 

Obr. 1 Spokojenost respondentů s jednotlivými faktory v rámci výběrového řízení 
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Etické jednání organizace v rámci výběrového řízení

Adekvátnost otázek v souvislosti s výkonem pracovní
pozice

Dodržování časového harmonogramu v rámci
výběrového řízení

Chování osoby, která výběrové řízení vedla

Poskytování zpětné vazby

Poskytování informací v rámci výběrového řízení
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Jak jsou respondenti spokojeni s poskytováním informací v rámci výběrového řízení? 

Spokojenost s poskytováním informací ve výběrovém procesu v rámci výzkumného souboru 

odpovídá 58%, nachází se tedy v pásmu průměru. Spokojenější jsou respondenti 

s poskytováním informací o průběhu výběrového řízení, nižší výsledky jsou dosaženy 

u spokojenosti s poskytováním informací o pracovní pozici. Vzhledem k tomu, že dostatek 

relevantních informací představuje pro kandidáty často stěžejní prvek při rozhodování, zda 

pozici přijmout, však není 58% příliš povzbudivým výsledkem. 

Jak jsou respondenti spokojeni s poskytováním zpětné vazby v rámci výběrového řízení? 

Poskytování zpětné vazby ze strany organizace v průběhu konání výběrového řízení a jeho 

jednotlivých kol je oblastí, kde respondenti vykazují nejvyšší míru nespokojenosti, respondenti 

jsou s poskytováním zpětné vazby spokojeni pouze z 40%, tj. podprůměrně. To odpovídá 

i výsledkům první fáze výzkumu, kde bylo nedostatečné poskytování zpětné vazby nejčastěji 

zmiňovaným negativně vnímaným faktorem v rámci výběrového procesu, který v rámci 

rozhovoru jmenovalo 9 z 10 respondentů. Tyto výsledky společně ukazují, že právě oblast 

poskytování zpětné vazby je stěžejním tématem, na něž by se organizace měly v rámci 

výběrových řízení zaměřovat. 

Jak jsou respondenti spokojeni s chováním osoby, která výběrové řízení vede? 

Chování osoby vedoucí výběrové řízení, včetně dimenze připravenosti na pohovor (či jinou 

výběrovou metodu), bylo hodnoceno nadprůměrně, respondenti byli s chováním zástupců 

zaměstnavatele spokojeni z 76%. I tento výsledek koresponduje s výsledky rozhovorů, kdy 

bylo chování osob vedoucích výběrové řízení častěji spojováno s pozitivními asociacemi. 

V této souvislosti je na místě podotknout, že osobní setkání s osobou, která výběrové řízení, 

vede, a v jehož rámci respondenti zpravidla její chování posuzují, představuje pouze dílčí část 

celého procesu, a to část, která je obecně spojována s nejpozitivnějšími dojmy. Nedostatky jsou 

častěji vnímány ve zbývajících částech výběrového procesu, respektive před osobním setkáním 

či mezi jednotlivými setkáními, viz výše zmíněná nespokojenost s poskytováním zpětné vazby. 

Jak jsou respondenti spokojeni s dodržováním časového harmonogramu výběrového 

řízení? 

Dodržování časového harmonogramu v rámci výběrového řízení, tedy dostání závazkům, které 

byly kandidátům přislíbeny, je respondenty hodnoceno v rámci průměru, respektive lehce 
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nadprůměrně (60%). Tento faktor úzce souvisí s poskytováním informací o výběrovém řízení, 

respektive sdílení informací, co mají kandidáti očekávat, je prerekvizitou následného dodržení 

navrženého postupu a časového rámce. 

Jak jsou respondenti spokojeni s adekvátností otázek v souvislosti s výkonem pracovní 

pozice? 

S vhodností a přiměřeností otázek, které zástupci organizací kandidátům v rámci výběrového 

řízení kladou, byli respondenti spokojeni pouze z 51%. Tento výsledek vybízí k zamyšlení 

zejména z toho důvodu, že vedení pohovorů a kladení otázek je nejčastější oblastí, v níž 

organizace investují do nejrůznějších výcviků a metodik, i přesto však ze strany kandidátů není 

tato oblast hodnocena pozitivně. Jednou z položek, která sytila tuto otázku, byla příležitost 

prezentovat své schopnosti a dovednosti. Organizace by tudíž mohly zvážit, zda dávají v rámci 

pohovorů kandidátům dostatečný prostor pro sebeprezentaci, a zda otázky, které v rámci 

výběrového procesu pokládají, skutečně přinášejí přidanou hodnotu ve vztahu ke zjištění 

informací podporujících rozhodnutí kandidáta přijmout či nikoli. 

Jak jsou respondenti spokojeni s etickým rozměrem jednání organizace v rámci 

výběrového řízení? 

S etickým rozměrem výběrového řízení jsou kandidáti spokojeni z 58%. S přihlédnutím k výše 

uvedeným oblastem, které se uplatňování etických principů v rámci jednání s kandidátem 

dotýkají, a jejichž výsledky se rovněž pohybují v blízkosti pásma průměru, tento výsledek není 

nikterak překvapivý. Zajímavý je tento výsledek v konfrontaci s výsledkem výzkumné otázky 

č. 3, tedy s obecným hodnocením chování osoby, která výběrové řízení vede, které bylo jako 

jediné hodnoceno nadprůměrně. Tento výsledek vybízí k zamyšlení, co vede kandidáty 

k obecně kladnému hodnocení kontaktu se zástupci zaměstnavatele, ale ve stejném okamžiku 

k významně horšímu hodnocení etického rozměru jednání organizace. 

Obecně jsou výsledky v rámci všech výzkumných otázek v souladu s poznatky, získanými 

v první fázi výzkumu prostřednictvím rozhovorů. Ačkoli toto stručné dotazníkové šetření 

zůstalo spíše na povrchu a nedávalo si za cíl statistické ověření platnosti jednotlivých hypotéz 

získaných v rámci rozhovorů, výsledky získané u širší skupiny respondentů tyto hypotézy 

podporují a zároveň poskytují informaci, do jaké míry jsou respondenti s jednotlivými oblastmi 

spokojeni či nespokojeni. Ukazuje se tak, které faktory jsou ze strany respondentů vnímány 

jako nejproblematičtější. 
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4.4.3 Třetí fáze – Rozhovory s personalisty 

 

V závěrečné fázi výzkumu byly získány doplňující výsledky zachycující pohled personalistů, 

kteří jsou v rámci výběrového řízení zástupci organizace a pohlížejí na tento proces tudíž 

z jiného úhlu. 

V rámci rozhovorů byl zjišťován jednak jejich vlastní pohled na výběrový proces, s identifikací 

faktorů, které v rámci tohoto procesu oni sami považují za nejvýznamnější, jednak také jejich 

náhled na výsledky získané v první a druhé fázi výzkumu od respondentů, kteří se výběrových 

řízení účastnili jako kandidáti. V neposlední řadě byla s personalisty řešena otázka, co by mohly 

organizace v rámci výběrových řízení změnit, aby se vnímání výběrového procesu zlepšilo, a to 

jak v obecné rovině, tak specificky ve vztahu ke kandidátům z řad absolventů. 

 

Jaké faktory v rámci výběrového řízení vnímají jako podstatné personalisté? 

Faktory, které personalisté v souvislosti s výběrovým řízením jmenovali jako podstatné 

nejčastěji, jsou zobrazeny v Tab. 5. 

 

Tab. 5 Významné faktory v rámci výběrového procesu z pohledu personalistů 

Významné faktory 

Příprava na pohovor (seznámení s profilem kandidáta) 

Vyvarování se diskriminace kandidátů 

Profesionální přístup 

Čas poskytnutý pro realizaci výběrového řízení 

Využité metody 

Dodržování závazků 

Naslouchání kandidátovi 

Scénář pohovoru 

Dostatek času na pohovor 
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Informace, které jsou v pozadí obsazované pozice 

Udržování kontaktu s kandidátem 

Poskytování zpětné vazby 

 

Za klíčovou považují personalisté přípravu na pohovor, kterou doporučují v žádném případě 

nepodcenit. „Kdybych si nepřečetla životopis kandidáta a firemní dotazník, který nám vyplnil, 

přišlo by mi to vůči němu velice neprofesionální, když on si dá práci s tím vyplnit, co od něj 

požadujeme, je z mojí strany minimálně slušnost si to před naším setkáním přečíst. Zároveň 

můžou být takové materiály i inspirací pro pohovor.“ (Rozhovor se S.L., otázka č. 2) 

Z pohledu personalistů je však příprava na pohovor téměř výlučně spojena se seznámením se 

s materiály poskytnutými kandidátem, případně s výsledky předchozích kol výběrových řízení 

(informací, které o kandidátovi nashromáždili jeho kolegové). Personalisté si s přípravou na 

výběrové řízení nespojují nashromáždění informací o pozici jako takové, které možná považují 

za samozřejmost. Jak se však ukázalo ve výpovědích kandidátů, informace o pozici nejsou vždy 

dostačující a bylo by tudíž vhodné zaměřit se více i na tuto oblast. 

Za další stěžejní faktor považují personalisté požadavek vyhnout se veškerým formám 

diskriminace v rámci výběrového řízení, což jim koneckonců přikazuje i zákon. To však může 

být v některých případech problematické, jsou-li ze strany manažera, který danou pracovní 

pozici otevřel, jednoznačně stanovena kritéria, která ve své podstatě diskriminační jsou – 

personalista zde musí fungovat v roli diplomata, který vhodným způsobem uspokojí obě strany. 

„Stalo se mi například, že za mnou manažer přišel, že na tu nově otevřenou pozici junior 

konzultanta chce přijmout jedině muže, protože za poslední dva roky mu v týmu přibývaly samé 

mladé ženy, z nichž již dvě oznámily v posledním půl roce odchod na mateřskou. V takovém 

případě se člověk pohybuje trochu na tenkém ledě, požadavek toho manažera je v podstatě 

pochopitelný, ale není prostě možné mezi požadavky na pracovní pozici zahrnout mužské 

pohlaví…“ (Rozhovor s A.N., otázka č. 4) 

Tím se přibližujeme k jednomu ze specifik práce personalistů, a sice roli prostředníka mezi 

zájmy manažerů a zájmy zaměstnanců (a kandidátů), která je často oboustranně nevděčná 

a značně ambivalentní. I proto se mezi faktory, které personalisté v rámci výběrového řízení 
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jako podstatné, objevily například informace, které jsou v pozadí otevřené pracovní pozice – 

tento faktor byl ve výpovědích respondentů označován například jako „zákulisní informace“. 

Pod těmi si můžeme představit kupříkladu otevření pracovní pozice v případě, kdy ještě není 

jednoznačně rozhodnuto, zda je pro tuto pozici schválený rozpočet, a personalista se tak dostává 

do situace, kdy musí výběrové řízení záměrně zdržovat, aby získal čas. Dalším aspektem 

vytvářejícím tlak na personalistu může být čas poskytnutý pro realizaci výběrového řízení 

s nerealistickým časovým rámcem. 

Dalšími oblastmi, které personalisté v rámci výběrového procesu považují za významné, jsou 

metody využívané v rámci výběrového procesu, vytvoření scénáře pohovoru a dostatek 

vyhrazeného času na pohovor, naslouchání kandidátovi, dodržování závazků vůči kandidátům, 

poskytování zpětné vazby a udržování kontaktu s kandidátem. V tomto ohledu je zajímavé, že 

právě poskytování zpětné vazby, které se ukázalo jako nejkritičtější faktor z pohledu kandidátů, 

bylo zmíněno méně než u poloviny respondentů – personalistů. 

Jakým způsobem personalisté vnímají faktory výběrového procesu, které kandidáti 

označují jako významné pro vytváření úsudku o organizaci? 

V rámci rozhovorů byly personalistům předloženy stručné výsledky získané v rámci první 

a druhé fáze tohoto výzkumu, zobrazující oblasti, které kandidáti považují za problematické, 

a míru v jaké jsou s jednotlivými oblastmi spokojeni či nespokojeni. Následně byli personalisté 

vyzváni, aby se k těmto výsledkům vyjádřili. 

Nejvíce prostoru bylo v rámci rozhovorů věnováno otázce nedostatečné zpětné vazby, která 

byla kandidáty zmiňována v největší míře. „Je pravda, že víc času se vždycky věnuje přípravě 

před pohovorem, než potom po pohovoru. Po prvním kole většinou kandidátům posíláme jenom 

takový obecný e-mail, voláme si až s těmi, kteří se třeba dostali do posledního kola, ale nakonec 

nebyli vybraní.“ (Rozhovor s V.H., otázka č. 3). Tento výsledek byl pro většinu personalistů 

rovněž nejvíce překvapující. 

Etické jednání organizace v rámci výběrového procesu a s ním související například exprese 

hodnot organizace, bylo pro respondenty – personalisty, rovněž zajímavým tématem, u něhož 

se ve větší míře zastavovali. 
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„Když se řekne neetické, spojila bych si s tím třeba diskriminaci žen nebo lidí 50+, nenapadlo 

mě, že můžou kandidáti takhle vnímat právě třeba rozpor mezi hodnotami, co co si přečtou na 

našich stránkách, a chováním lidí, se kterými se ve firmě potkají… Ty psané hodnoty jsou dost 

abstraktní a vlastně nikdo jim tady nepřikládá opravdový význam.“ (Rozhovor s P.H., otázka 

č. 5). 

K problematice otázek, které jsou v rámci výběrového řízení kandidátům kladeny, se 

personalisté vyjadřovali rozporuplně. V několika případech se odvolávali na metodiku, která 

musí být v organizaci dodržována, aby bylo možné jednotlivé kandidáty vzájemně porovnávat, 

která může vést k pocitu, že jejich přístup není individuální. Dva z respondentů – personalistů 

v této souvislosti zmínili rovněž myšlenku, že v některých případech možná pohovor zcela 

neodpovídá požadavkům na pracovní pozici jednoduše proto, že ze strany manažerů, kteří 

pozici obsazují, nedostali kompletní informace. K tomu se váže i další oblast představená 

kandidáty, a sice poskytování informací o pracovní pozici, které kandidáti někdy považují za 

nedostatečné. 

„Někdy je to hrozně těžké, když za vámi přijdou, že musíte ihned otevřít třeba pozici Service 

Managera, ale informace, které vám k tomu dají, jsou jenom minimální a vlastně pořádně nic 

neříkají, a když se pak snažíte z nich dostat informací víc, neudělají si na vás už čas. Vy pak 

musíte tyhle informace předat kandidátům, a přitom nemůžete dát najevo, že je sami vlastně 

nemáte. Je mi ale jasné, že když je ten kandidát byť jen průměrně inteligentní, tak je mu jasné, 

že jenom mlžím.“ (Rozhovor s V.H., otázka č. 4). 

„Někdy se úplně nabízí, aby to interview místo recruitera vedl manažer, co má ten tým na 

starosti, protože ta pozice je hodně specifická a on bude moci v rámci toho pohovoru řešit 

konkrétní otázky a líp si i ověří, jestli tomu ten kandidát doopravdy rozumí, problém ale je, že 

u nás není moc vůle, aby se manažeři do výběru zapojovali, to až v tom úplně posledním kole.“ 

(Rozhovor s L.K., otázka č. 4). 

Tyto reakce ukazují, že problémy v rámci výběrového procesu jsou často provázané i s širším 

fungováním organizace a zlepšení daných faktorů by proto vyžadovalo rozsáhlejší koncepční 

změny a hlavně změnu v přístupu manažerů a vrcholového vedení k procesu výběru. 

Tuto situaci podrobněji komentuje jedna z respondentek, která nyní pracuje ve větší nadnárodní 

společnosti, která výběrové řízení realizuje tradičním způsobem, ještě před nedávnem však 
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pracovala pro jinou společnost, kde získávání a výběr pracovníků fungovaly na základě práce 

s pasivními kandidáty. 

„Tam je ten rozdíl propastný – když firma toho kandidáta sama osloví, je tak nějak jasné, že se 

k němu musí chovat jako ke klientovi, dávat mu najevo, že si ho váží a že chce, aby pro ni začal 

pracovat. To často ve firmách, kde se nábor dělá masivně a hlásí se na ty pozice stovky lidí, 

úplně chybí. Je mi jasné, že v tom masivním náboru už nemůže být přístup ze strany HR tak 

individuální, na druhou stranu si ale myslím, že i tady je prostor chovat se ke kandidátům lépe, 

dost často je to jenom lenost, a tím nechci nikoho z kolegů urazit… Když se něco dělat nemusí, 

tak se to holt zkrátka nedělá. Koneckonců nechcete jako jediná sedět v kanceláři do osmi do 

večera, protože na rozdíl od všech ostatních píšete kandidátům e-maily s individuálním 

feedbackem.“ (Rozhovor se S.L., otázka č. 4) 

Jaké kroky by dle personalistů mohly organizace podniknout, aby zlepšily vnímání 

výběrového procesu kandidáty? 

V návaznosti na faktory zmíněné výše byly s personalisty diskutovány možnosti, jaké změny 

by mohly vést ke zlepšení. Jednohlasně personalisté zmínili častější zařazení metod výběrového 

procesu, jako je assessment centre, nebo alespoň zařazení řešení modelových situací do 

výběrových pohovorů. To by podle nich mohlo řadu negativně vnímaných faktorů eliminovat, 

a to zejména v oblasti možnosti předvést své schopnosti a dovednosti, o které se v rámci 

rozhovorů zmínilo 7 z 8 kandidátů. 

V otázce poskytování zpětné vazby personalisté zdůrazňovali, že tím, co jim chybí, aby se 

mohli kandidátům věnovat individuálně, je čas. Ve chvíli, kdy mají za úkol věnovat se 

řadě otevřených pozic najednou, a do toho často řeší i další práci, není v jejich možnostech 

věnovat po skončení pohovorů již kandidátům více času. „Je to takový reaktivní přístup, pořád 

hasíte jenom to, co hoří.“ (Rozhovor s A.N., otázka č. 5). 

Ke zlepšení vnímání výběrového procesu by podle personalistů rovněž rozhodně vedlo zlepšení 

interních procesů spojených se zadáváním pracovních pozic. 

„V tomhle ohledu by bylo potřeba zatlačit shora. Je potřeba, aby si vedení uvědomilo, že když 

tomu manažeři nevěnují pozornost, tak to firmě ve finále škodí, a tlačili na ně oni, pak by se to 

možná mohlo změnit k lepšímu.“ (Rozhovor s P.H., otázka č. 6) 
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Obecně by respondenti – personalisté ocenili, kdyby jim samotným byl dán větší prostor 

rozhodovat o tom, jak bude výběrové řízení vypadat, co se bude a co nebude dělat. Zároveň by 

podle nich tento proces měl být častěji přehodnocován a aktualizován, aby se nezůstávalo pouze 

u „zajeté praxe“, která možná dobře fungovala před lety, ale v současnosti je již nefunkční. 

V souvislosti s generací absolventů a mladých pracovníků, kteří se na pracovní pozice hlásí, se 

personalisté shodují, že zkušenost, kterou s nimi mají, je často dost odlišná od zkušenosti se 

staršími pracovníky, což není dáno jenom rozdílnou mírou zkušeností, ale i tím, že „tihle 

kandidáti mají zkrátka trochu jiný pohled na svět, který mi tak trochu uniká – nemyslím si, že 

je to nutně dobře nebo špatně, ale je to něco nového, s čím se budeme muset naučit pracovat“ 

(Rozhovor s L.K., otázka č. 7). 

„Někdy mi připadá, že ti mladí v podstatě nejvíc očekávají, a nejmíň dostanou. Mají už trochu 

jinou představu o tom, co jim firma nabídne, než jsme měli my, a pak přijdou do výběrového 

řízení, kde je vedle nich dalších 200 uchazečů a nikdo na ně vlastně nemá čas, nechají je vyplnit 

nějaký dotazník, a pak je nechají dva týdny čekat, a ta srážka s realitou je pak pochopitelně 

nepříjemná,“  vyjadřuje se k této otázce další z personalistek (Rozhovor s P.H., otázka č. 7). 

Kroky vedoucí ke zlepšení, které byly ze strany personalistů zmiňovány nejčastěji, jsou pro 

přehlednost shrnuty v Tab. 6., a to včetně procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí 

v rámci rozhovorů. 

 

Tab. 6 Kroky ke zlepšení vnímání výběrového procesu kandidáty 

Kroky ke zlepšení vnímání výběrového procesu 

Častější realizace AC 

Více času na jednotlivá výběrová řízení 

Zařazení simulací/modelových situací do pohovorů 

Zajištění kompletních informací o pozici před zahájením výběrového řízení 

Změna interních procesů 

Změna postoje vedení společnosti 
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5 Diskuse 

 

V rámci předloženého empirického šetření byla řešena otázka vlivu průběhu procesu 

výběrového řízení na vnímání tohoto výběrového řízení kandidáty, respektive specifickou 

skupinou kandidátů tvořenou absolventy VŠ a VOŠ. Výsledky tohoto empirického šetření 

ukázaly, které faktory v rámci výběrového procesu vnímají tito kandidáti při vytváření úsudku 

o organizaci jako podstatné, a to jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. 

Jedním ze základních faktorů, který napomáhá k pozitivnímu vnímání organizace kandidáty 

v průběhu výběrového procesu, je chování osob, které výběrové řízení vedou, a projevování 

respektu a úcty z jejich strany. Povzbudivým výsledkem je, že jako celek bylo chování těchto 

osob hodnoceno respondenty zpravidla pozitivně, tento výsledek se potvrdil jak v rámci 

rozhovorů v první fázi výzkumu, tak v rámci dotazníkového šetření ve fázi druhé. 

To je velmi významné zejména vzhledem ke skutečnosti, že chování osob, s nimiž se kandidáti 

v rámci výběrového procesu setkávají, jim zprostředkovává prvotní a základní informaci 

o fungování organizace a jejím přístupu k zaměstnancům (Carless, Wintle, 2007, s. 396; 

Ferguson, Moye, Friedman, 2008, 247). 

Ačkoli však chování osob, které výběrové řízení vedou, bylo posuzováno veskrze pozitivně, 

v okamžiku, kdy byly otázky směřovány v širším kontextu na etické jednání ze strany 

organizace, byly výsledky spíše průměrné. To poukazuje na skutečnost, že v případech, kdy 

kandidáti nejsou se zástupci organizace v přímém kontaktu (tj. zejména v rámci prvotní 

komunikace, která je dnes zpravidla realizována elektronickou formou, v některých případech 

i automatizovaně), vnímají kandidáti ze strany organizace nedostatek zájmu a celková 

důvěryhodnost organizace není hodnocena dobře. 

V rámci rozhovorů s respondenty v první fázi výzkumu byly rovněž identifikovány některé 

dílčí prvky chování osob vedoucích výběrová řízení, které celkový dobrý dojem mohou 

negativně ovlivňovat. Howard, Erker a Bruce (2007, s. 4) jako nejčastější negativně hodnocený 

dílčí faktor v chování osoby, která výběrové řízení vede, identifikovali nedostatek času na 

kandidáta, a s tím spojenou uspěchanost a netrpělivost pohovorujících. V rámci realizovaného 

výzkumu se tento faktor objevoval rovněž, s větší frekvencí se zde však objevovala 

nepřipravenost dané osoby na výběrové řízení, kdy osoba, jež výběrové řízení vedla, měla na 

setkání s kandidátem sice vyhrazený dostatečný čas, avšak bylo očividné, že mu nevěnovala 
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dostatečný čas před pohovorem – nepročetla si jeho životopis a další materiály, neznala výstupy 

z předchozích kol výběrového řízení, v některých případech dokonce nebyla dokonale 

obeznámena s potřebami pracovní pozice, jíž se dané výběrové řízení týkalo. I to souvisí 

s organizací času ze strany osob, které výběrové řízení vedou, či v širším kontextu rovněž 

s časem, který jim je ze strany firem pro realizaci výběrových procesů poskytnut. Proto byla 

otázka organizace času následně podrobněji rozebrána i s personalisty jakožto zástupci 

organizací. 

Vůbec nejčastěji zmiňované faktory, které kandidáti vnímali negativně, a u nichž by bylo na 

místě zvažovat kroky, které by vedly ke zlepšení, souvisejí s poskytováním zpětné vazby 

v rámci výběrového procesu a obecně s poskytováním informací (o pracovní pozici, 

o organizaci, o průběhu výběrového řízení apod.). 

Poskytování zpětné vazby se ukázalo jako nejsilněji vnímaný faktor, s nímž byli kandidáti 

v rámci výběrových řízení nejméně spokojeni. Tomuto faktoru je proto na místě do budoucna 

věnovat nejvíce pozornosti. Klíčovou roli tomuto faktoru připisují ve svém výzkumu i Walker, 

Bernerth a Tocher (2009, s. 1-8), kteří poukazují zejména na důležitost poskytování zpětné 

vazby již od počátku komunikace s kandidátem, tedy od okamžiku, kdy se kandidát na danou 

pracovní pozici přihlásí. Palmer (2013, s. 22) ve svém výzkumu upozorňuje na specifika 

zasílání automatických odpovědí namísto individualizované zpětné vazby, což bylo rovněž 

jedním z témat, které zaznělo ze strany kandidátů v rámci rozhovorů. Obzvláště v pozdějších 

fázích výběrového procesu, kdy již došlo k osobnímu kontaktu kandidáta s organizací, je 

omezení se na automatizovanou odpověď v případě zamítnutí hodnoceno jako projev neúcty 

a neochoty investovat čas do lidí, která může v kandidátech evokovat i pozdější nezájem 

organizace o její zaměstnance a budování vztahu s nimi. 

Nedostatek či naprostá absence zpětné vazby jsou fenoménem, který kandidátům v obecném 

pohledu zprostředkovává informaci o respektu, jenž jim organizace projevuje, a vzhledem 

k tomu, že právě zástupci mladší generace věnují poskytování zpětné vazby obzvlášť velkou 

důležitost, je pro organizace strategické do této oblasti investovat. V širším úhlu pohledu rovněž 

organizacím, které věnují otázce zpětné vazby dostatečnou pozornost, přináší konkurenční 

výhodu pro přitáhnutí a udržení kvalitních kandidátů (Walker, Bernerth, Tocher, 2009, s. 1). 
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S poskytováním zpětné vazby úzce souvisí i poskytování informací o dalším průběhu 

výběrového řízení. Obzvláště v případech, kdy je výběrové řízení delší a vícekolové, je stěžejní, 

aby organizace poskytovala svým kandidátům dostatek informací o jeho průběhu. Výsledky 

tohoto šetření poukázaly na to, že kandidáti jsou ochotni účastnit se i zdlouhavějších 

výběrových řízení v případě, kdy jsou adekvátně informování o jejich průběhu a mají od nich 

jasná očekávání. Naopak v případě, kdy je průběh výběrového procesu pro kandidáty nečitelný, 

či když není předem představený scénář dodržován, vede to ke ztrátě důvěry z jejich strany. 

Obdobné zjištění potvrzují například i Swider, Zimmerman a Barrick (2015, s. 889). 

Z hlediska scénáře a obsahu výběrového řízení a otázek, které jsou v jeho rámci využívány, 

bylo hodnocení ze strany respondentů průměrné. To se na první pohled nezdá jako negativní 

výsledek, avšak vzhledem k množství pozornosti, která je jak v rámci literatury, tak ze strany 

organizací samotných přípravě podoby a scénáře výběrových řízení věnována, by zde bylo na 

místě očekávat významně pozitivnější výsledky. 

Zkušenost s využitím diskriminačních otázek v rámci výběrového procesu, která představuje 

téma, jemuž je v rámci literatury věnován velký prostor, byla respondenty reflektována pouze 

v několika případech. O něco častěji pak byly respondenty reflektovány otázky osobní, bez 

vazby na obsazovanou pracovní pozici. Jejich využití bylo hodnoceno spíše negativně, a to 

zejména v tom kontextu, kdy je těmto otázkám věnován příliš velký prostor na úkor možnosti 

prezentace svých schopností a dovedností umožňujících úspěšný pracovní výkon na 

obsazované pracovní pozici. 

Možnost prezentovat své schopnosti a dovednosti a ukázat organizaci, proč je pro danou 

pracovní pozici vhodným kandidátem, považuje většina kandidátů za klíčové. Kandidáti mladší 

generace obecně ve své práci požadují příležitost realizovat se, prezentovat, v čem vynikají, 

a proto v pracovních pozicích, které jim tuto příležitost nedávají, nesetrvávají dlouho, nemají 

problém měnit práci častěji, než tomu bylo u generací předchozích (Erker, 2007, s. 68). Platí 

přitom, že prvotní informaci o tom, jaký prostor pro seberealizaci a využití svých schopností 

jim organizace bude dávat, získávají právě již v rámci výběrového procesu. 

Pro vytvoření ucelenějšího dojmu o výběrovém procesu byl v rámci empirického šetření 

ověřován i pohled personalistů, kteří výběrová řízení v organizacích organizují a vedou. Za 

klíčovou považují personalisté přípravu na výběrové řízení. To je pozitivní poznatek s ohledem 
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na to, že přichází-li zástupci organizace na pohovory nepřipraveni, je to jedním ze stěžejních 

negativních faktorů, které kandidáti identifikují. Při rozhovorech se však ukázalo, že větší 

pozornost je v této souvislosti věnována především seznámení s materiály uchazečů, nikoli 

s parametry pracovní pozice, jejíž specifika někdy ve výběrových řízeních neznají dostatečně. 

To je často z pohledu personalistů spojeno s tím, že manažeři, kteří rozhodnou o otevření nové 

pracovní pozice, mají někdy nejasnou představu o jejích specifikách a požadavcích. 

Dále personalisté zdůrazňují nutnost vyhýbat se v rámci výběru diskriminaci. Toto je ze strany 

organizací podle výsledků tohoto empirického šetření zvládnuto v dostatečné míře, 

diskriminace nebyla oslovenými kandidáty považována za významný problém. Větším 

problémem je otázka zpětné vazby, kterou z oslovených personalistů za významnou považovala 

pouze menšina. Když byli personalisté následně konfrontováni se skutečností, že právě 

poskytování zpětné vazby je nejčastěji vnímaným negativním faktorem ve výběru pracovníků, 

byl pro ně tento výsledek poměrně překvapující. Podobně překvapující bylo pro personalisty 

i to, jaké oblasti mohou kandidáti vnímat jako problematické z hlediska etiky. Právě tyto 

faktory jsou tudíž oblastí, na níž by bylo vhodné se v organizacích zaměřit nejvíce. 

V návaznosti na identifikované faktory byly s personalisty diskutovány možnosti zlepšení 

a eliminace negativních faktorů. Jako podnět, který by mohl vést ke zlepšení, personalisté 

nejčastěji zmiňovali změnu v podobě výběrových řízení, a sice častější zařazení modelových 

situací, ideálně v podobě assessment centre. Toto by uvítali i kandidáti, s nimiž byly v rámci 

tohoto empirického šetření vedeny rozhovory. Tento výsledek je podpořen i výsledky 

soudobých zahraničních studií (Cook, 2016, s. 289; Ryan, Wessel, 2008, s. 518). 

Dalším faktorem, který by pozitivně ovlivnil průběh výběrových řízení, je poskytnutí většího 

množství času na jednotlivá výběrová řízení a jednotlivé kandidáty, a to nejenom v souvislosti 

s časem stráveným s kandidáty, ale rovněž s časem na přípravu na výběrové řízení a následné 

poskytování zpětné vazby kandidátům. Ze strany organizací to jinými slovy znamená větší 

investice do výběrových řízení, případně i do velikosti personálního útvaru. 

Vzhledem k tomu, že personalista je určitým prostředníkem mezi kandidáty a organizací 

zastoupenou jejím managementem, jeho role a požadavky na něj jsou často ambivalentní. Je 

proto potřeba, aby ve chvíli, kdy je třeba implementovat změny, které by měly pomoci 

pozitivnějšímu vnímání organizace kandidáty, měly tyto změny podporu i ze strany manažerů 
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a vedení organizace. Právě změna postoje vedení a změna interních procesů je podle 

personalistů dalším faktorem, který by kvalitu výběrových řízení významně ovlivnil. 

Prezentované empirické šetření, jehož výsledky jsou zde prezentovány, má pochopitelně své 

limity. Hlavním limitem, na který je třeba upozornit, je omezení platnosti zveřejněných 

výsledků. V rámci empirického šetření byla zjišťována situace v současné době a s omezením 

na Českou republiku, v žádném případě tudíž není možné výsledky generalizovat, což ani není 

cílem této práce. Zvolený výzkumný design umožnil identifikaci nejvýznamnějších faktorů, 

přičemž jejich platnost u obecné populace může být ověřována v rámci budoucích výzkumů. 

Dalším limitem této práce je výběr respondentů na základě dostupnosti, tj. skutečnost, že nebyl 

realizován náhodný výběr, a to ani u realizovaných rozhovorů, ani u dotazníkového šetření. 

Volba výběru na základě dostupnosti byla při daném rozsahu práce považována za vhodnou, 

při realizaci rozsáhlejšího výzkumu by však nebyla dostačující. 

Vzhledem ke zvolenému výzkumnému designu byly jako výsledek realizovaného empirického 

šetření identifikovány faktory, které mohou pro budoucí výzkumné záměry posloužit jako 

hypotézy k dalšímu statistickému ověření. Cílem této práce nebylo výsledky statisticky ověřit, 

ale identifikovat širší škálu významných faktorů, jimž je vhodné věnovat pozornost jak v rámci 

dalších výzkumů, tak v rámci praxe organizací. 

Jedním z výzkumů, jenž by mohl na výsledky této práce navázat, by mohl být například 

kvantitativní výzkum ověřující spokojenost s poskytováním zpětné vazby kandidátům (jakožto 

nejvýznamnějšího faktoru identifikovaného v našem empirickém šetření) u reprezentativního 

vzorku české populace. Další vhodný, rozsáhlejší výzkumný design, by mohl zahrnout vztah 

spokojenosti kandidátů s průběhem výběrového řízení se spokojeností s organizací jako 

zaměstnavatelem, a s délkou setrvání v této organizaci. 

Jelikož zkvalitnění výběrového procesu ve vztahu ke spokojenosti kandidátů je i v zájmu 

samotných organizací, bylo by možné využít v rámci realizace větších výzkumných studií právě 

spolupráce s organizacemi, které o tuto oblast projevují zájem, neboť spolupráce s těmito 

organizacemi by mohla významně zjednodušit a zefektivnit sběr dat a dovolit velkorysejší 

výzkumný design realizovaných studií.  
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6 Závěr 

 

Předložená diplomová práce se zabývala tématem výběru pracovníků v organizacích 

a vnímáním tohoto procesu ze strany kandidátů, a to specifické skupiny kandidátů tvořené 

absolventy VŠ a VOŠ. Ve své teoretické části práce představila základní rámec poznatků 

o výběrovém procesu, jeho strategii a nejčastěji využívaných metodách doplněný o etický 

rozměr a koncepci employer branding, která je se zvoleným tématem práce úzce provázaná. 

Představeny byly rovněž charakteristiky zvolené cílové skupiny, a to zejména s důrazem na 

vymezení specifik generace Y, jíž jsou tito kandidáti součástí. 

Klíčovým předpokladem pro navržení empirické části práce pak bylo důkladné zmapování 

dosavadních poznatků o vnímání výběrového procesu kandidáty a negativních a pozitivních 

faktorech, které se podílí na utváření úsudku kandidáta o organizaci. 

Samotná empirická část práce pak prostřednictvím smíšeného výzkumného designu 

sestávajícího ze tří vzájemně navazujících fází zkoumala jednotlivé aspekty výběrového 

procesu, představila pozitivně a negativně působící faktory podílející se na vytváření 

kandidátova úsudku o organizaci, konfrontovala je s pohledem personalistů jakožto zástupců 

organizací a nastínila možnosti eliminace negativně vnímaných faktorů. 

Základním cílem této diplomové práce byla identifikace faktorů v rámci výběrového procesu, 

které kandidáti z řad absolventů vnímají jako podstatné při vytváření úsudku o organizaci, 

doplněné o specifikaci faktorů, které jsou hodnoceny pozitivně a negativně. Nejvýznamnějším 

faktorem se v této souvislosti ukázalo být poskytování zpětné vazby v rámci výběrového řízení, 

které kandidáti velmi často hodnotili ze strany organizací jako nedostatečné. O něco lépe pak 

bylo kandidáty hodnoceno poskytování informací ze strany organizace obecně. Velký význam 

kandidáti z řad absolventů přisuzovali rovněž příležitosti prezentovat v rámci výběrového 

řízení své schopnosti a dovednosti, což je i v souladu s charakteristikami generace, jíž jsou tito 

kandidáti součástí. Jako další důležitý faktor bylo kandidáty označeno chování osob, s nimiž 

kandidáti v rámci výběrového řízení přicházejí do kontaktu. Povzbudivým výsledkem je, že 

chování těchto osob bylo v obecném kontextu kandidáty hodnoceno zpravidla kladně, 

negativně jej však v některých případech ovlivňovala nedostatečná příprava pohovorujících na 

výběrové řízení. 
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S personalisty byly následně diskutovány možnosti eliminace negativně vnímaných faktorů. 

Personalisté nejčastěji jmenovali vhodnost častější realizace assessment centre či zařazení 

modelových situací do výběrových pohovorů, které by přinesly více možností sebeprezentace 

kandidátů, a zároveň poskytnutí většího množství času na jednotlivá výběrová řízení ze strany 

organizací, které by umožnilo jak důkladnější přípravu, tak více času na poskytnutí zpětné 

vazby kandidátům. 

Výsledky této diplomové práce, které pomohly identifikovat faktory, které jsou v rámci 

výběrového procesu nejvýznamnější z pohledu kandidátů – absolventů v českém prostředí, 

mohou posloužit jako hypotézy k dalším výzkumným studiím, a to jak se zaměřením na ověření 

jednotlivých faktorů (kupříkladu poskytování zpětné vazby) v rámci obecné populace, tak se 

zaměřením na souvislost spokojenosti ve výběrovém procesu realizovaném organizací se 

spokojeností a fluktuací zaměstnanců této organizace. Zároveň mohou být výsledky inspirací 

i pro organizace, které mohou na jejich základě upravit některé své interní procesy v rámci 

výběrového řízení.   
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Příloha A 

OTÁZKY PRO POLOSTRUKTUROVANÝ POHOVOR S KANDIDÁTY 

1. Jste v současné době zaměstnán/a? 

2. Začal/a jste pracovní místo hledat ještě před dokončením studia, případně jste již při škole 

pracoval/a, nebo jste se hledání začal/a věnovat až po ukončení studia? 

3. Kolika výběrových řízení jste se v posledním roce zúčastnila/a? 

4. Jak dlouhé bylo trvání jednotlivých výběrových řízení? 

5. Jak dlouho trvalo, než Vám byla ze strany organizace poskytnuta zpětná vazba? 

6. Jaké metody byly v těchto výběrových řízeních využívány? 

7. Jak hodnotíte vhodnost použití těchto metod a jejich zvládnutí ze strany organizace? 

8. Čeho si při výběrovém řízení nejvíce všímáte, co je pro Vás důležité? 

9. Čím na Vás organizace působily pozitivně? Jaké chování u Vás zanechalo dobrý dojem 

a proč? 

10. Co jste naopak v rámci výběrového procesu hodnotil/a negativně? Proč tomu tak bylo? 

11. Objevily se v rámci výběrového řízení otázky, které Vám vadily? O jaké otázky se jednalo? 

12. Postrádal/a jste naopak nějaké otázky, o nichž si myslíte, že by v rámci výběrového řízení 

měly zaznít? 

13. Co Vás vedlo k přijetí pracovní pozice, pro niž jste se nakonec rozhodl/a? 

14. Byl pro Vás průběh výběrového řízení důležité pro hodnocení organizace jako 

zaměstnavatele? 
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Příloha B 

DOTAZNÍK VNÍMÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KANDIDÁTY 

 

 

Dobrý den, 

 

v úvodu bych chtěla poděkovat za Váš čas a ochotu k vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je určen pro 

absolventy studia VŠ v bakalářském i magisterském stupni a absolventy VOŠ. Dotazník je zaměřen na hodnocení 

výběrových řízení, kterých jste se v posledním roce zúčastnili, a jejich jednotlivých aspektů 

 

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění by Vám mělo zabrat cca 5-10 minut. Pro vyhodnocení dotazníku je 

důležité, aby byly vyplněny všechny položky. 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu k vyplnění. 

 

Michaela Beranová 

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze 

 

 

Pohlaví: 

□ žena  

□ muž  

 

Věk: 

 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

□ vyšší odborné 

□ vysokoškolské (bakalářský stupeň) 

□ vysokoškolské (magisterský stupeň) 

 

 

Kolika výběrových řízení jste se za poslední rok zúčastnil/a? 

□ 0 

□ 1 

□ 2 

□ více než 2 
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Do jaké míry jste byl/a spokojen/a s následujícími faktory v rámci výběrových řízení, 

které jste za poslední rok absolvoval/a: 
 

 velmi 
nespokojen/a 

spíše 
nespokojen/a 

spíše 
spokojen/a 

velmi 
spokojen/a 

 

Poskytování informací o pracovní pozici □ 
 

□ □ □ 

Poskytování informací o průběhu 

výběrového řízení 
 

□ 
 

□ □ □ 

 

Poskytování zpětné vazby 

 
□ 
 

□ □ □ 

Chování osoby, která výběrové řízení vedla 
 □ 

 

□ □ □ 

Připravenost na výběrové řízení ze strany 

zaměstnavatele 
 

□ 
 

□ □ □ 

Dodržování časového harmonogramu v rámci 

výběrového řízení 
 

□ 
 

□ □ □ 

 

Adekvátnost otázek v souvislosti 

s výkonem pracovní pozice  

 

□ 
 

□ □ □ 

Příležitost prezentovat své schopnosti 

a dovednosti 
 

□ 
 

□ □ □ 

 

Etické jednání v rámci výběrového řízení □ □ □ □ 
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Příloha C 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

Tab. I Počet vyplněných dotazníků 

 Celkem 

Počet vyplněných dotazníků 80 

Vyřazeno 4 

Použito 76 

 

Základní demografické údaje 

Tab. II Počet respondentů na základě pohlaví a věku 

 Ženy Muži Celkem 

Počet respondentů 
42 

(55%) 

34 

(45%) 

76 

(100%) 

Věk – MIN 23 let 24 let 23 let 

Věk - MAX 28 let 29 let 29 let 

Věkový průměr 24,9 let 25,3 let 25,1 let 

 

 

Tab. III Počet respondentů na základě vzdělání 

 Celkem % 

Absolventi VŠ – Mgr. studium 49 64% 

Absolventi VŠ – Bc. studium 25 33% 

Absolventi VOŠ 2 3% 
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Spokojenost respondentů s jednotlivými faktory v rámci výběrového řízení 

Kódování odpovědí: 

 Velmi nespokojen/a = 0 

 Spíše nespokojen/a = 1 

 Spíše spokojen/a = 2 

 Velmi spokojen/a = 3 

 

Tab. IV Spokojenost respondentů s jednotlivými faktory v rámci výběrového řízení 

  Ženy Muži Celkem 

P1 Poskytování informací o pracovní pozici 1,6 1,7 1,7 

P2 Poskytování informací o průběhu výběrového řízení 1,9 1,8 1,9 

P3 Poskytování zpětné vazby 1,1 1,3 1,2 

P4 Chování osoby, která výběrové řízení vedla 2,4 2,5 2,4 

P5 Připravenost na výběrové řízení ze strany zaměstnavatele 2,1 2,1 2,1 

P6 
Dodržování časového harmonogramu v rámci 

výběrového řízení 
1,7 1,9 1,8 

P7 
Adekvátnost otázek v souvislosti s výkonem pracovní 

pozice 
1,3 1,7 1,5 

P8 Příležitost prezentovat své schopnosti a dovednosti 1,5 1,6 1,6 

P9 Etické jednání v rámci výběrového řízení 1,7 1,8 1,8 

 

Seskupení položek na základě jednotlivých výzkumných otázek 

 O1… sycena položkami: P1, P2 

 O2… sycena položkami: P3 

 O3… sycena položkami:P4, P5 

 O4… sycena položkami:P6 

 O5… sycena položkami:P7, P8 

 O6… sycena položkami:P9 
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Tab. V Seskupení dle výzkumných otázek, převedené na procenta 

  Ženy Muži Celkem 

O1 Poskytování informací v rámci výběrového řízení 58% 58% 58% 

O2 Poskytování zpětné vazby 37% 43% 40% 

O3 Chování osoby, která výběrové řízení vedla 75% 77% 76% 

O4 
Dodržování časového harmonogramu v rámci 

výběrového řízení 
57% 63% 60% 

O5 
Adekvátnost otázek v souvislosti s výkonem pracovní 

pozice 
47% 55% 51% 

O6 Etické jednání organizace v rámci výběrového řízení 57% 60% 58% 
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Příloha D 

OTÁZKY PRO POLOSTRUKTUROVANÝ POHOVOR S 

PERSONALISTY 

1. Jakým způsobem je strukturované výběrové řízení v organizaci, pro niž pracujete? 

2. Jaké faktory v rámci výběrového řízení vnímáte jako podstatné? 

3. V rámci výzkumu klíčových faktorů procesu výběru pracovníků pro vnímání organizace 

kandidáty z řad absolventů byly získány následující výsledky (předloženy stručné výsledky 

první a druhé fáze výzkumu). Můžete tyto výsledky okomentovat? 

4. Jak vnímáte jednotlivé faktory, k nimž se kandidáti vyjadřovali, z druhé strany, tedy 

z pohledu zástupce organizace? 

5. Překvapil Vás některý z výsledků? 

6. Jaké kroky by mohly organizace podniknout, aby zlepšily vnímání výběrového procesu 

kandidáty? 

7. Jaké kroky by mohly organizace podniknout, aby uspokojily očekávání právě ze strany 

cílové skupiny absolventů, mladých kandidátů na začátku jejich kariérního rozvoje? 


