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ANOTACE 

 

Bakalářská práce Nábor a výběr absolventů do zaměstnání – situace 

absolventů FHS UK se v úvodní teoretické části zabývá základními kapitolami 

z problematiky náboru a výběru (vyhledávání a selekce) zaměstnanců a dále situací 

absolventů na trhu práce. Snahou bylo ve zkratce pojednat o významu této činnosti 

v rámci řízení lidských zdrojů, o důležitosti procesu příjímání nových zaměstnanců a 

jeho průběhu. V další části jsou podrobně zpracovány a analyzovány metody 

získávání a selekce uchazečů, a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. 

Dále je popsána situace absolventů FHS UK na trhu práce, jejich výhody na 

nevýhody na trhu práce a možnosti jejich uplatnění.  

Empirická část bakalářské práce Nábor a výběr absolventů do zaměstnání – 

situace absolventů FHS UK analyzuje procesy získávání, selekce a příjímání 

absolventů. Na základě této analýzy a sběru dat je vypracováno využívání metod 

vyhledávání a selekce absolventů. Zjištěná data byla získána od absolventů FHS UK. 

Celá práce může posloužit jako určitý návod pro současné studenty FHS UK při 

hledání budoucího zaměstnání.  
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1. ÚVOD 

  

 Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou, 

které spolu souvisí a jsou vzájemně propojeny.  

 Rozsáhlejší teoretická část se zabývá náborem (tj. vyhledáváním) a výběrem 

(tj. selekcí) pracovníků do zaměstnání obecně.1 Vidí oblast lidských zdrojů jako 

jednu z klíčových oblastí firmy. V této části je podrobně popsán průběh celého 

výběrového řízení, od jeho přípravy a strategie, přes metody získávání kandidátů, 

třídění uchazečů, až po selekci uchazečů a jeho metody, zmíněna je také politika 

v oblasti vyhledávání a selekce. Dále je popsána situace absolventů na trhu práce a 

konkrétně absolventů FHS UK.  

 V empirické části se bakalářská práce zabývá výzkumem absolventů FHS 

UK, kteří jsou v roli respondentů dále uvedeného dotazníku. Metody provedeného 

výzkumu a jeho výsledky jsou popsány v jedné ze závěrečných kapitol. Na základě 

výzkumu byly vyhodnoceny hypotézy a udělány závěry. Z výzkumu vyplývají i další 

nepředpokládané skutečnosti, které jsou ve vyhodnocení také uvedeny.   

 

 

2. POJETÍ A VÝZNAM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

Většina firem se v dnešní době řídí heslem, že lidské zdroje jsou klíčovým 

faktorem společnosti. Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje, jsou 

nejcennější a zároveň i nejdražší ze všech zdrojů. Aby společnost dobře fungovala, je 

nutné shromáždit a propojit všechny následující zdroje:  

- materiální zdroje, 

- finanční zdroje, 

- informační zdroje, 

- lidské zdroje. 

 

Na trhu jsou mnohem dostupnější první tři z uvedených zdrojů, než kvalitní lidé a 

týmy. Ty si firma musí vychovat sama a tento proces zabere mnoho času. To vede ke 

                                                 
1 Nábor a výběr pochází z anglického Research and Selection, v této práci budu pro ujasnění používat 
pro „nábor“ výraz vyhledávání a pro „výběr“ výraz selekce.   
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snaze nalézt co nejkvalitnější zaměstnance, udržet si je a zvýšit jejich efektivitu a 

kvalitu.   

 

2.1 Plánování lidských zdrojů 

„Plánovaní lidských zdrojů je hledání souladu mezi vizí, cíly a strategií firmy 

na jedné straně a realitou trhu, především trhu práce na straně druhé.2“ Plánování 

lidských zdrojů je tedy nepřetržitý a systematický proces, se kterým musí počítat 

každý vedoucí pracovník.  

 Plánování je práce s informacemi, daty a strategiemi; vychází z toho, co již 

proběhlo a snaží se předvídat to, co by mohlo nastat. Jako externí zdroje 

v personálním plánování je možno využít profesionální instituce, mezi které patří 

Český statistický úřad a jeho krajské divize, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

spolu s úřady práce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zde můžeme najít 

informace potřebné k vyhledávání a selekci zaměstnanců – informace ohledně 

nezaměstnanosti, platová srovnání, struktury škol a jejích absolventů atp. Využitelné 

interní modely pro vyhledávání a selekci zaměstnanců jsou firemní strategie, 

personální strategie, personální audit a interní personální analýzy (fluktuace, 

stabilita, mobilita, nemocnost zaměstnanců).  

 Plánování probíhá v krátkém (2 měsíce – 1 rok), středním (1-2 roky) či 

dlouhém (2-5 let) období.   

 

 

3. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

„Obecným cílem vyhledávání a selekce pracovníků by mělo být získat 

s vynaložením minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu zaměstnanců, 

které jsou žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů. Existují tři fáze 

získávání a výběru pracovníků:  

1. definování požadavků, 

2. přilákání uchazečů, 

3. vybírání uchazečů“.3  

                                                 
2 Hroník, F.(1999): Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, Computer Press, Brno, str. 9 
3 Armstrong, M. (1999): Personální management, Grada Publishing, Praha, str. 443 
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V první fázi je třeba si stanovit veškerá kritéria, specifikovat požadavky na pracovní 

místo i budoucího pracovníka, ujasnit si roli pracovníka ve firmě jako celku, 

definovat znalosti a dovednosti, které musí pracovník mít a také definovat základní 

požadavky na jeho osobnost. V druhé fázi je třeba oznámit, že společnost hledá 

nového pracovníka  a ujasnit si postupy, které pro vyhledávání kandidátů budou 

použity. Ve třetí fázi výběrového řízení je již nalezen dostatečný počet kandidátů a 

používají se různé metody pro jejich selekci, dokud společnost nenajde toho 

nejvhodnějšího.  

  

 V současné době jsou požadavky na výběrové řízení tzv. „3E“ – aby bylo 

efektivní, etické a ekonomické.4 Je často obtížné dodržet všechny tři kritéria, 

obzvláště u specializovaných a odborných pozic.   

 

3.1 Definování požadavků 

Počet a kategorie lidí, kteří jsou potřeba, by měly být jasně definovány. Bez 

konkrétního požadavku na počet a druh pracovníků, které podnik potřebuje, není 

možné výběrové řízení zahájit. Při hledání nového zaměstnance je vždy nezbytné si 

podrobně stanovit požadavky, které by měl budoucí zaměstnanec splňovat. Proto je 

třeba danou pozici analyzovat, připravit popis a specifikaci pracovního místa a další 

zvláštní požadavky, jsou-li nějaké. V této chvíli by také již mělo být jasné, co 

můžeme budoucímu zaměstnanci nabídnout – výše mzdy a zaměstnanecké výhody.5  

 V rámci definování požadavků se skrývá nebezpeční, že požadavky na 

uchazeče budou podhodnocené nebo naopak nadhodnocené. Nadhodnocení vede ke 

snížení počtu přilákaných uchazečů a následného nevyužití talentu a schopností 

vybraného pracovníka. Podhodnocení požadavků vede k nalezení pracovníků, kteří 

nemají dostatek zkušeností, znalostí a schopností, kterou jsou k vykonávání dané 

práce nutné.  

Také je důležité rozlišovat požadavky na ty, které jsou nezbytné a ty, které 

jsou žádoucí. Ty je třeba nadále rozdělit na pracovní schopnosti (např. dovednosti, 

vědomosti, výkon) a osobnostní charakteristiku (např. komunikační dovednosti, 

analytické myšlení, schopnost vedení lidí, týmová spolupráce).   

 

                                                 
4 Hroník, F.(1999): Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, Computer Press, Brno, str. 124 
5 Armstrong, M. (1999): Personální management, Grada Publishing, Praha, kap. 24 
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3.1.1 Analýza pracovních míst6 

Analýza musí brát v úvahu potřeby organizace. Lze rozhodnout, že se mohou 

zavádět nové formy zapojování pracovníků do práce, pracovní místo pak může být  

obsazeno pracovníkem na zkrácený úvazek, osobami sdílejícími pracovní místo (job 

sharing) nebo někým, kdo by pracoval doma (distanční práce). Potřebujeme zjistit 

smysl, úkoly, povinnosti a odpovědnosti prostřednictvím rozhovoru s těmi, kteří mají 

k danému pracovnímu místu nejblíže. Nejčastěji se rozhovor vede s:  

- se stávajícím držitelem pracovního místa, 

- s nadřízeným pracovního místa, 

- kolegy v oddělení, 

- s podřízenými, 

- s lidmi, kteří přicházejí s výkonem funkce pracovního místa do styku. 

 

Tento postup je časově náročný, avšak neocenitelný. Poskytuje přesný obraz o 

vykonávané pozici a také příležitost pro zlepšení práce na pracovním místě tak, aby 

co nejlépe vyhovovala příslušnému oddělení a potažmo celé společnosti.  

 

Pokud hledá personální agentura uchazeče pro klienta, je tento postup obdobný, 

pouze je přizpůsoben požadavkům zákazníka. Na základě dlouhodobé spolupráce má 

agentura všechny potřebné informace a mnoho zkušeností s obdobnými pozicemi, 

které může uplatnit. Agentura stejně jako jakákoli jiná firma hledá vhodné typy 

pracovníků, kteří nejen splňují požadavky na danou pozici, mají dostatek zkušeností 

a potřebné dovednosti, ale také vyhovují i z osobního hlediska.   

 

3.1.2 Popis pracovního místa 

„Pracovní pozice je postavení, které zaujímá určitý pracovník ve struktuře 

vztahů vytvořených uvnitř pracovní skupiny, resp. celého sociálního systému 

podniku.“7 Popis pracovního místa charakterizuje klíčové činnosti, účel a vazby 

určitého pracovního místa, požadované normy výkonu i pracovní podmínky spojené 

s tímto pracovním místem. Může platit pro jediné pracovní místo nebo se vztahovat 

k celé řadě míst, kde se vykonává stejná práce. Tento popis nám přibližuje pouze 

práci, nikoli osobu, která ji vykonává.  

                                                 
6 Koubek, Josef (2001): Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, str. 70,71 
7 Nový, I. – Durynek A.: Sociologie pro ekonomy a manažery, Grada Publishing 2006, str. 146 
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Co obsahuje popis pracovního místa?8 

- název práce (pracovního místa), jeho organizační zařazení, dále např. název 

oddělení, divize apod.,  

- vztah k ostatním pracovním místům uvnitř organizace i mimo ni; organizační 

schéma společnosti, 

- účel a cíl práce (důvod existence pracovního místa), 

- hlavní úkoly, podrobněji vysvětlené, 

- normy výkonu a rozsah požadované práce, 

- dodatečné informace, např. rozsah pravomocí, neobvyklé aspekty práce, 

pracovní podmínky, zaměstnanecké výhody. 

 

Popis pracovního místa může mít podobu letmého screeningu či podrobnější 

podobu assessmentu. Používaným nástrojem pro popis nároků práce je profesiogram, 

který se soustřeďuje na pracovníka, katalogy práce se soustřeďují na pracovní 

činnosti a podmínky.  

 Profesiogramy obsahují psychodiagnostické schéma, které se zaměřuje na 

hlavní požadavky pracovníka. Ve schématu je možno nalézt požadavky psychické 

(kognitivní schopnosti, osobnostní vlastnosti) a fyzické (fyzická způsobilost a 

zdatnost, fyzické schopnosti). Tato metoda je velmi podrobná a komplexní, je možno 

ji dále srovnat s katalogem práce.9  

 Assessment funkčního místa obsahuje popis místa (pracovní náplň), 

kvalifikační požadavky, profil činností (funkční analýza) a psychologické nároky 

práce.  

 Screening práce je nejjednodušší a rychlou metodou, patří mezi univerzální 

metody pro vytvoření popisu práce. Ve screeningu jsou uváděny pouze polární 

kategorie, záleží na intenzitě jednotlivých faktorů.  

 

3.1.3 Specifikace požadavků pracovního místa 

U nás i v zahraničí se běžně používá termín „specifikace pracovního místa“ a 

měla by být používána ve spojení s popisem pracovního místa. Poskytuje přehled 

                                                 
8 Koubek, Josef (2001): Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, str. 66-70 
9 Katalog prací podle povolání a stupňů, MPSV ČR a REVA/OLIVA, 1996 
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kvalit požadovaných od jedince potřebných pro výkon dané pozice. Dva nejznámější 

a nejpoužívanější modely specifikace pracovního místa jsou:  

 

Rodgerům sedmibodový model (z roku 1952)  

Fyzické vlastnosti 
zdraví, tělesnou stavbu, vzhled, držení těla a 

mluvu 

Vědomosti vzdělání, kvalifikaci, zkušenosti 

Všeobecnou inteligenci základní intelektuální schopnosti 

Zvláštní schopnosti 
mechanické, manuální zručnost, obratnost 

v používání slov nebo čísel 

Zájmy 
praktické, intelektuální, tvůrčí, sportovní, 

společenské a umělecké aktivity 

Dispozice (sklony) 

přizpůsobivost, schopnost ovlivňovat ostatní, 

vytrvalost, sklon k závislosti, spoléhání sama na 

sebe 

Okolnosti soukromí, rodina 

(Zdroj – Armstrong10) 

Tento model se zaměřuje na propojenost mezi popisem pracovního místa a jeho 

specifikací.  

 

Munroův a Frazerův pětistupňový model (z roku 1954) 

Vliv na ostatní tělesnou stavbu, vzhled, mluvu a způsoby 

Získanou kvalifikaci vzdělání, odborný výcvik, pracovní zkušenosti 

Vrozené schopnosti přirozenou rychlost chápání a schopnost učit se 

Motivace 
osobní cíle, důslednost a odhodlání za těmito cíli 

jít, úspěšnost v jejich dosahování 

Emocionální ustrojení 
citová stabilita, schopnost překonávat stres a 

schopnost vycházet s lidmi 

(Zdroj – Armstrong11)  

Tento model je jednodušší a klade větší důraz na dynamické aspekty uchazečovy 

kariéry.  

 V tomto místě je třeba zabývat se také firemní kulturou a jejími determinanty, 

které budou do specifikace pracovního místa zahrnuty. Propojí se tak tři faktory 

zároveň – požadavky na pracovní místo, požadavky na pracovníka a specifické 

požadavky společnosti.  

                                                 
10 Armstrong, Michael (1999): Personální management, Grada, Praha, str. 448 
11 Armstrong, Michael (1999): Personální management, Grada, Praha, str. 449 
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3.2 Organizace výběrového řízení12 

 Organizaci celého výběrového řízení by měli mít na starosti konkrétní lidé, 

které v celém procesu budou zapojeni od začátku až do konce. Je třeba stanovit úkoly 

a delegovat je na dotyčné zodpovědné pracovníky. Během získávání pracovníků se 

může zapojit např. marketingové oddělení či public relation (budování image). Je 

třeba zabezpečit kompletní dokumentaci během výběrového řízení, archivaci dat, 

přípravu korespondence s uchazeči, stanovení způsobu kontaktu, míru a způsob 

poskytování informací, stanovit kritéria výběru již v této fázi.    

 

 

4. VYHLEDÁVÁNÍ UCHAZEČŮ 

 

Nejdříve je potřeba rozhodnout o tom, zda budeme daného pracovníka 

získávat z vnitřních nebo vnějších zdrojů. Na některé pozice je třeba speciální 

kvalifikace, kterou na vnějším trhu práce není možné získat či  je na tuto pozici třeba 

důkladně znát danou společnost.  

 

4.1 Získání pracovníka z vnitřních zdrojů  

Získání pracovníka touto formou se děje formou vnitřního výběrového řízení, 

pracovního postupu (tzv. přirozená cesta), přemístěním, restrukturalizací podniku 

atd. Orientace na vnitřní zdroje souvisí se snahou hospodařit vlastní pracovní silou, 

hledat rezervy a zabezpečovat svým zaměstnancům žádoucí personální rozvoj.  

Výhody této formy získání zaměstnanců jsou především tyto: 13 vlastní zaměstnanec 

zná poměry ve firmě a má představu, co od ní může očekávat; firma ví, co může 

očekávat od pracovníka; doba za zapracování je kratší; celý výběrový proces je 

výrazně levnější; zkušenosti a pracovní postupy zůstávají ve firmě; pracovní postup 

slouží jako motivace pro pracovníka i jeho okolí. 

 

4.2 Získávání pracovníků z vnějších zdrojů 

                                                 
12 Hroník F.(1999): Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, Computer Press, Brno, kap. 8.2 
13 Koubek, Josef (2001): Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, str. 121 
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„Přilákání uchazečů je v první řadě záležitostí rozpoznání, vyhodnocení a 

využití nejvhodnějších zdrojů potenciálních uchazečů.“ 14 Zde je dobré představit 

organizaci jakožto kvalitního zaměstnavatele a podívat se na společnost jako na 

celek, abychom si byli jisti, jaký typ uchazečů je pro danou společnost vhodný. Dá se 

říci, že výběrové řízení je jakýmsi druhem obchodu, uchazeči se snaží „prodat“ sami 

sebe a zároveň „kupují“ to, co organizace nabízí.  

Způsobů, jak získat uchazeče z externích zdrojů, je mnoho. Je třeba ujasnit si, 

jakým způsobem je třeba oslovit danou skupinu potenciálních uchazečů, jaké metody 

využít a jak je kombinovat. Při tomto procesu se opíráme o tři hlavní kritéria – 

náklady, rychlost a pravděpodobnost získání kvalitních uchazečů. 15 

Je vhodné využít kombinace dvou či více metod, abychom měli jistotu 

odezvy a alespoň základní diverzifikaci kandidátů. Volba metod většinou závisí na 

výši finančních prostředků, které jsou pro výběrové řízení k dispozici.   

 

4.2.1 Ústní sdělení  

Tato metoda je velice jednoduchá, levná, avšak nespolehlivá a má minimální 

efektivitu. Je možné ji využívat např. v okruhu svých přátel a známých či na 

pravidelných setkáních lidí z oboru (konference, školení, přednášky).   

 

4.2.2 Inzerování  

Inzerce pracovní pozice je jednou z nejrozšířenějších metod vyhledávání 

pracovníků. Pokud je inzerát dobře zpracován, většinou přiláká dostatečný počet 

uchazečů. Inzerování jako metoda není příliš časově náročná. Její nevýhodou může 

být poměrně vysoká cena, která se odvíjí od místa inzerce.  

Celkový postup při inzerování volné pracovní pozice je následující:16 

1) analyzovat požadavky, 

2) napsat text inzerátu, 

3) vypracovat podobu inzerátu, 

4) zvolit vhodná média, 

5) vyhodnocovat odpovědi na inzerát. 

 

                                                 
14 Armstrong, Michael (1999): Personální management, Grada, Praha, str. 452 
15 Hroník F.(1999): Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, Computer Press, Brno, str. 56 
16 dle Armstrong, Michael (1999): Personální management, Grada, Praha, str. 454 
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4.2.2.1 Analýza požadavků  

Je nezbytné stanovit, kolik pracovních míst je třeba obsadit a kdy. Z popisu 

pracovního místa získáme nezbytné informace o dané pozici, které jsou k tvorbě 

inzerátu třeba. Dále je důležité se zamyslet, kde bychom mohli vhodné uchazeče 

získat, jakým způsobem je přilákat a faktory atraktivity v inzerátu zdůraznit. 

Inzerát by měl obsahovat všechny potřebné informace pro uchazeče v přijatelné 

formě, vyhneme se tím budoucím námitkám uchazečů.  

 

4.2.2.2 Text inzerátu 

Inzerování pracovní pozice by mělo mít nadpis, hlavičku a obsah, které 

obsahují následující informace o: 17organizaci, společnosti; pracovním místě; 

požadavcích na pracovníka; mzdě / platu a zaměstnaneckých výhodách; místě 

vykonávané práce; tom, co by měl uchazeč v reakci na inzerát udělat. 

 

Je dobré text strukturovat. Nejprve je třeba upoutat nadpisem či názvem inzerátu 

a na začátku uvést obecné informace o společnosti a základní a konkrétní 

informace o místě vykonávané práce a pracovní pozici. Poté můžeme uvést 

informace zvyšující atraktivitu nebo takové, které by mohly uchazeče zajímat či 

upoutat. Nemá smysl požadavky snižovat ani nadsazovat, protože tak 

nedosáhneme kýžených výsledků. Je žádoucí přidat stručný popis osobnosti 

uchazeče. Naopak diskriminační vyjádření v inzerátu ze zákona být nesmí 

(pohlaví, věk apod.).  

 

4.2.2.3 Podoba inzerátu18 

Pro správně volenou inzerci platí určité obecné zásady. Špatně udělaný 

inzerát může mít i negativní výsledek – může odradit vhodné adepty. Proto by 

inzerent měl vždy mít promyšlené následující body:  

a) upoutat pozornost, vytvářet a udržovat zájem a stimulovat akci, 

b) velikost a umístění inzerátu, 

c) obsah a forma inzerátu. 

 

                                                 
17 dle Armstrong, Michael (1999): Personální management, Grada, Praha, str. 455 
18 Koubek, Josef (2001): Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, str. 129 
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Podle typu pracovní pozice je možné udělat standardní inzerát (tzv. sloupcový), 

umístěný mezi ostatními inzeráty. Tento typ je vhodný pro nabízení nižších 

funkcí a méně kvalifikovaných prací. Druhým typem je inzerát částečně 

nestandardní, např. psaný odlišným typem písma, barvou, kolem kterého je 

ponechán volný prostor pro upoutání uchazeče. Plně nestandardní forma má 

individuální podobu, vetší formát a ilustrace. Používají se hlavně při výběru 

pracovníků na vyšší pozice nebo při náboru velkého počtu pracovníků na stejnou 

pracovní pozici.  

 

4.2.2.4 Volba média 

Nejprve je opět třeba zvážit, kde chceme pozici inzerovat, kolik jsme ochotní 

do inzerce investovat, jak velkou inzertní kampaň chceme dělat. Lze využít 

následující možnosti (jsou zde uvedeny jen některé významnější z možných 

forem inzerce):  denní tisk; odborná periodika; internetové pracovní portály; 

reklamní plochy na určitých veřejných místech; televize; rádio; atd… 

Formu inzerce v tisku lze volit dle následujících faktorů: 19 

- podle územní působnosti 

- podle periodicity 

- podle čtenosti, nákladu 

- podle struktury čtenářů 

- podle ceny za inzerci 

- podle dosavadních zkušeností 

 

Je třeba opatrnosti s opakováním inzerátu, může se projevit pokles odezvy. 

Lokálně umístěné inzeráty jsou upřednostňovány při vyhledávání méně 

kvalifikovaných pracovníků, naopak celostátní se preferují při získávání 

uchazečů s vyšší kvalifikací. Je možné metody inzerce kombinovat, např. použít 

jednu jako hlavní a druhou jako doplňkovou.  

 

4.2.2.5 Vyhodnocování odezvy na inzerát 

                                                 
19 Hroník F.(2007): Jak se nespálit podruhé - strategie a praxe výběrového řízení, MotivPress, Brno, 
str. 127-128 
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Analyzovat míru odezvy na inzerát není třeba dělat u malých společností, kde 

selekce kandidáta probíhá ve velmi dlouhých časových intervalech. Naopak u 

velkých společností je to velmi prospěšné pro usnadnění budoucí práce. Analýza 

společnosti pomůže odhalit efektivnost inzerce, můžeme pak snadno přepočítat 

náklady např. na jednoho uchazeče, celkové vynaložené náklady porovnat 

s počtem odpovědí a jiné.  

 

4.2.3 Spolupráce s úřadem práce 

Tato metoda získávání pracovníků je efektivní a levná. Úřady práce do firmy 

sami posílají vhodné kandidáty, jejich počet se odvíjí od ekonomické situace a 

procentu nezaměstnanosti. Může to být však časově náročná metoda. Spolupráce 

s úřadem práce musí být systematická. Nevýhoda spočívá v její neflexibilitě (úřad 

práce do firem dodává např. jen pracovníky na plný pracovní úvazek).  

Na úřady práce často bývají napojena rekvalifikační střediska. Uchazeči o 

práci zde mají příležitost získat nové teoretické i praktické znalosti z oboru. Firma, 

která naváže spolupráci přímo s rekvalifikačním střediskem, může získat velký počet 

vhodných uchazečů z jednoho oboru.  

 

4.2.4 Interní databáze 

Společnost může využít svých interních záznamů uchazečů o práci. Většina 

společností si uchovává materiály a kontakty na uchazeče, kteří v minulosti prošli 

výběrovým řízením nebo alespoň měli zájem o určitou pozici. Je tedy možné zahájit 

novou komunikaci s těmito uchazeči a pozici jim nabídnout. Práce s databází je 

jednou z levných metod, ale nemusí být příliš efektivní. Trh práce se rychle mění a 

uchazeči rychle získávají nové zkušenosti a kvalifikace, údaje, které jsou 

v databázích mají tendenci velmi rychle stárnout.   

 

4.2.5 Spolupráce s personálními agenturami a  specializovanými poradenskými 

společnostmi 

Firmy zabývající se kompletním personálním managementem a 

vyhledáváním pracovníků jsou další možnou metodou vyhledávání uchazečů. 

Výhoda této metody spočívá v tom, že personální agentury nabízejí veškerý servis a 

profesionální práci. Vyhledávání pracovníků se provádí pod jménem personální 

agentury a podnik hledající zaměstnance může zůstat v anonymitě. K této praxi se 
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často uchylují velké podniky s vysokou fluktuací. Služby těchto poradenských a 

personálních společností jsou však velmi nákladné. 

 Před využitím služeb konkrétní personální společnosti je potřeba si zjistit, na 

co se daná firma specializuje, jaké používá metody, jaké jsou její ceny a podmínky 

spolupráce a případně o ní získat nějaké reference. Před výběrem určité agentury je 

dobré se zaměřit na následující:20  

- ověřit si pověst agentury u jejích klientů, 

- prohlédnout si její inzeráty, abychom získali představu o způsobu práce, 

- ověřit si její specializaci, 

- sejít se s konzultantem, který bude na daném úkolu pracovat a prověřit jeho 

kvality, 

- porovnat finanční honoráře různých agentur. 

 

Po vybrání určité agentury, specializované na vyhledávání pracovníků je třeba splnit 

následující postup:  

- odsouhlasit podmínky spolupráce a postup, 

- informovat ji o naší společnosti, obsazovaném pracovním místě i speciálních 

požadavcích na uchazeče, 

- poskytovat informace a zpětnou vazbu na jimi vyhledané uchazeče, 

- vyjasnit si, kdo na zakázce bude pracovat a ujasnit si náklady a honorář.  

 

Většina agentur se specializuje na asistentskou a administrativní práci. Výběrové 

řízení provedené agenturou je obvykle rychlé a efektivní. U specializovaných pozic 

je třeba důkladně prověřit zkušenosti agentury s podobnými pozicemi. Často však 

bývá problém najít agenturu, která by zcela vyhovovala potřebám společnosti za 

rozumnou cenu. Je nezbytné s agenturou komunikovat o obsazovaných pozicích a 

poskytnout jí přesné informace o pracovním místě a požadavcích na uchazeče, což 

může být časově poněkud náročné. Agentury většinou požadují jeden až trojnásobek 

platu nastupujícího zaměstnance či procenta z měsíčního/ročního platu po určitou 

dobu.  

 

4.2.6 Pronajímání pracovníků 

                                                 
20 Armstrong, Michael (1999): Personální management, Grada, Praha, str. 458 
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Zprostředkovatelské agentury poskytují také tu službu, že pro společnost 

vyhledají pracovníka a pronajmou jim ho. Tato služba bývá často poskytována u 

pracovních pozic na dobu určitou. Pracovník je pronajat na celou dobu, nebo jen na 

předem dohodnutou dobu (pak si ho společnost převezme). Tento postup se nazývá 

outsoursing. Agentura je zaměstnavatel daného pracovníka a vyřizuje za něj 

veškerou nezbytnou administrativu podle pracovního práva a zaměstnanci musí být 

poskytnuty stejné podmínky, jako ostatním zaměstnancům společnosti.  

 

4.2.7 Executive search 

Tato metoda je známá pod anglickým názvem „headhunting“, což znamená 

„lovci lebek“. Pokud tuto metodu chcete použít, je dobré si najmout specializovanou 

agenturu. Samozřejmě můžete využít i vlastní kontakty, pokud takové máte. Tento 

způsob vyhledávání se používá převážně u vyšších a vedoucích pracovních pozic, 

protože je to finančně nákladný způsob. Na určité vysoké či specializované pracovní 

pozice však existuje omezený počet vhodných lidí, je tedy třeba je oslovit přímo.  

 Specializované agentury zpravidla mají svoji aktuální databázi s kontakty na 

tyto pracovníky. Mají speciální metody na to, jak se k těmto lidem na vyšších 

místech dostat či informované agenty, kteří jsou vyhovující lidi schopni sehnat.  

 V rámci této metody může společnost oslovit bývalé zaměstnance, se kterými 

byl rozvázán pracovní poměr v době recese či restrukturalizace. Je možné oslovit 

také pracovníky, kteří již odešli do důchodu.  

 

4.2.8 Vzdělávací zařízení 

V případě míst vhodných pro absolventy škol bývá praxí spolupráce firem se 

školami, univerzitami. Tato metoda je zaměřena na získání mladých, talentovaných, 

perspektivných a tvárných pracovníků. V současné době se pravidelně pořádají 

pracovní workshopy, kde se studentům jednotlivé firmy představují a nabízejí jim 

volné pracovní pozice. Spolupráce firmy a školy může mít také podobu sponzorování 

některých aktivit školy, firma si tak zajistí její spolupráci při vyhledávání uchazečů. 

Studenti mohou ve firmě pracovat formou stáže, student a firma se vzájemně poznají 

a mohou navázat další spolupráci. Studenti zde mohou psát své ročníkové a 

diplomové práce, mohou tak pomoci vyřešit některé firemní problémy či ve svém 

výzkumu v praxi využít svůj teoretický, znalostní potenciál.  
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Tento způsob posiluje vazby mezi vzděláním a sférou práce a také nabízí 

studentům reálnou praxi, kterou někteří zaměstnavatelé od absolventů vyžadují.  

 

4.2.9 Burzy práce 

 Burzy práce pořádají úřady práce, obchodní a hospodářská komora, vysoké 

školy či personální firmy. Mohou se zde setkat firmy, nabízející pracovní pozice a 

uchazeči hledající práci.  

Tato metoda získávání pracovníků může být velice efektivní, na burzách 

práce se schází velký počet uchazečů o práci a zaměstnavatel má možnost některé 

z nich poznat ještě před začátkem výběrového řízení. Nevýhoda této metody spočívá 

v časovém horizontu – burzy práce se pořádají pravidelně, avšak s delším časovým 

odstupem. Na burzy práce chodí převážně studenti a nezaměstnaní.  

 

4.2.10 Způsob hledání práce ze strany uchazeče 

 Absolventi a mladí lidé obecně výrazně rozšířili počet způsobů, jakým je 

možné si dnes hledat práci. Počet metod, které je možné při hledání práce uplatnit za 

posledních 20 let výrazně stoupl. Současní absolventi mnohem více využívají tzv. 

moderní způsoby a hledají si zaměstnání skrze on-line sociální sítě. K jedněm 

z nejmodernějších metod patří např. Facebook, Linked In apod.  

 

5. TŘÍDĚNÍ UCHAZEČŮ 

 

Pokud již máme shromážděno dostatečné množství žádoucích uchazečů, 

následuje jejich třídění a selekce v následujících (časově rozrůzněných) krocích:21  

a) vytvoříme si seznam všech uchazečů (standardní formulář),  

b) pošleme všem uchazečům standardní písemné poděkování za reakci, 

c) uchazeči mohou být požádáni o vyplnění a vrácení firemního dotazníku, 

pokud v životopise nejsou všechny potřebné údaje či mohou být dotázáni 

telefonicky , 

d) uchazeči se porovnají s kritérii specifikace pracovního místa a jsou roztříděni 

do tří kategorií – vhodní, přijatelní a nevhodní, 

                                                 
21 Armstrong, Michael (1999): Personální management, Grada, Praha, dle kap. 24 



21 

e) dále se třídí tak, aby se vytvořil přiměřeně velký soubor uchazečů k pozvání 

na pohovor, ideální počet je variabilní, velmi záleží na obsazované pozici, 

f) sestaví se harmonogram pohovorů (standardní pohovor trvá 30-60 min), 

g) uchazeči jsou pozváni standardním dopisem, 

h) nakonec je třeba zvážit, zda nebudeme potřebovat přijatelné účastníky jako 

rezervu, ostatním se pošle zamítavý dopis. 

 

Tzv. trychtýřovitý přístup při vyhledávání a selekci pracovníků, který je 

v současnosti jedním z nejpoužívanějších, vypadá následovně. Do výběrového řízení 

se vyhledávají a získávají kandidáti, dokud jejich počet několikanásobně nepřesahuje 

počet volných míst. Pomocí metody redukce v jednotlivých kolech (obvykle bývá 

více než jedno a nepřesahují počet tří) výběrového řízení jsou neustále selektováni, 

dokud není dosaženo optimálního počtu uchazečů, budoucích pracovníků.  

  

 

6. SELEKCE UCHAZEČŮ 

 

Cílem selekce uchazečů je rozpoznat, který z uchazečů bude pravděpodobně 

nejlépe vyhovovat požadavkům příslušného pracovního místa, podniku a příslušné 

pracovní skupině na základě informací získaných během procesu výběrového řízení.  

 Selekce je však oboustranná záležitost, nejen, že podnik si vybírá pracovníka, 

ale také pracovník si vybírá podnik.  

 Klíčovým problémem této personální činnosti je posuzování míry vhodnosti 

každého z uchazečů pro obsazované pracovní místo. Důraz je tedy kladen na metody 

selekce, dále je nutné specifikovat kritéria použitá při hodnocení kandidátů, prověřit 

jejich validitu a spolehlivost.  

 

6.1 Před selekcí uchazečů 

Než je možné přistoupit k samotné selekce, je nutné:22  

a) Stanovit kritéria úspěšnosti práce na obsazovaném pracovním místě:  

- požadovaný výkon, 

- pracovní chování. 

                                                 
22 Koubek, Josef (2001): Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, str. 157-159 
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b) Stanovit faktory používané k předvídání úspěšného výkonu práce (prediktory), 

jedná se především o:  

 - vzdělání, 

 - dosavadní praxe, 

 - výsledky testů, 

 - výsledky pohovorů, 

 - reference z předchozího zaměstnání, 

 - lékařská prohlídka, 

 - fyzický zjev.  

c) Vyřešit problém získání objektivních, dostatečně podrobných, věrohodných 

a účelu přiměřených informací o uchazeči - může a chce uchazeč vykonávat 

příslušnou práci?  

 

Ani všechny tyto informace však nezaručí úspěšnou selekci. Ta závisí především na 

kvalitě informací o uchazečích. „V teorii i praxi personálního řízení je velký problém 

validita a spolehlivost jednotlivých faktorů používaných k úspěšnému výkonu práce 

(predikátorů) a na nich založených metod výběru pracovníků.“ 23 

 

6.2 Během výběrového řízení  

 Již od úvodních kontaktů si firma a kandidát budují vzájemný vztah. U všech 

kontaktů probíhajících na dálku je pro obě strany třeba dbát na dodržování 

základních společenských pravidel, na kulturu těchto kontaktů a dodržovat 

dohodnuté. V opačném případě se může snadno stát, že společnost odradí kandidáta 

či kandidát odradí společnost.  

   

6.3 Vyhodnocovací fáze typu výběrového řízení 

Vyhodnocovací fáze je spojena s určením vhodných metod pro dané výběrové 

řízení. Jen ojediněle stačí použít pouze jednu ze stanovených metod, zpravidla se 

používá kombinace několika z nich. Jednotlivé metody jsou definovány a podrobně 

popsány v kapitole 7. Jedná se o následující:24  

a) zkoumání dokumentů předložených uchazečem, 

b) předběžný  pohovor či telefonický pre-creening, 

                                                 
23 Koubek, Josef (2001): Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, str. 134 
24 Koubek, Josef (2007): Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, str. 163 
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c) testování uchazečů (testy pracovní způsobilosti, assessment centre), 

d) pohovor (interview)  

� individuální pohovor – strukturalizovaný x nestrukturalizovaný, 

� pohovorový panel – strukturalizovaný x nestrukturalizovaný, 

� výběrová komise, 

e) zkoumání referencí, 

f) lékařské vyšetření (pokud je potřebné). 

 

Není nutné absolvovat všechny vyhodnocovací fáze. Je třeba rozhodnout podle 

povahy daného pracovního místa, kvalifikovanosti práce, množství uchazečů, 

zvyklostí firmy atd.  

 V obvyklém vícekolovém systému výběrového řízení je standardní použít 

nejprve tzv. administrativní kolo, ve kterém se na základě zaslaných dokumentů 

vybere obvykle 50-75% uchazečů, kteří postoupí dále. Jako další se uplatňují 

skupinové selektivní metody, které je možno použít u několika kandidátů, obvykle se 

jedná o odborné testy, psychodiagnostické metody, metody assessment centre. Na 

základě těchto metod jsou tedy do nejužšího výběrového kola vybráni 2-4 kandidáti, 

u kterých se uplatňují individuální metody jako je osobní pohovor či zkoumání 

referencí.  

 

 

7. METODY SELEKCE PRACOVNÍKŮ A JEJICH POUŽITÍ 

 

Zvolení vhodných metod selekce je pro výběr pracovníka klíčové. Metody 

musí  být vhodné s ohledem na požadavky dané pozice, prostředí a kulturu 

organizace (podniku), na efektivitu celého výběrového řízení a samozřejmě 

s ohledem na možnosti použití určitých metod.  

Výběrové řízení by vždy mělo být postaveno na několika základních 

metodách. Není profesionální ani vhodné použít pouze jednu metodu, výběrové 

řízení pak může dostat subjektivní ráz, neprověří kandidáty dostatečným způsobem a 

vzniklou situaci je třeba řešit ve zkušební době. Pokud již dlouho hledáme vhodného 

kandidáta a máme pouze jediného uchazeče, i tehdy je dobré použít alespoň některé 

metody, abychom se ujistili o jeho kvalitách a schopnostech.  
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7.1 Zkoumání životopisu a uchazečem předložených dokumentů 

Toto je ve většině případů první fáze výběrového řízení. Tato metoda se 

používá v kombinaci s jinými metodami. Zde je třeba se soustředit na informace 

vypovídající o dosavadním vzdělání a praxi uchazeče, životopis většinou vypovídá o 

dovednostech uchazeče a může prozradit i osobnostní rysy.  

Obecná zkušenost říká, že životopis, často obsahuje falsifikované informace. 

Uchazeči o práci zveličují své zkušenosti, výrazně přeceňují své jazykové znalosti a 

uvádějí schopnosti, které nemají. Je proto běžnou praxí všech personalistů či 

pracovníků odpovědných za selekci uchažečů, že od kandidátů vyžadují doklady o 

ukončeném vzdělání, výpis z rejstříku trestů a jiné dokumenty. Na základě těchto 

dokumentů je dělán tzv. preselekce kandidátů, kteří postoupí do výběrového řízení.  

 Osoby, které preselekci kandidátů provádějí na základě životopisů, se již 

v této fázi soustředí na informace, které uchazeč v životopise uvedl, na základě zde 

dostupných údajů si dělají představu možných otázek u pohovoru. Soustředí se např. 

na frekvenci změn zaměstnání, období bez zaměstnání, dosažené vzdělání a na další 

vzdělávání po ukončení školy, na formální úpravu životopisu a motivačního dopisu 

atd.  

 

7.2 Dotazník 

Určitou formu dotazníku mohou uchazeči vyplňovat ve větších organizacích 

či v personálních agenturách. Cílem této metody je mít o všech uchazečích stejné 

informace, dotazník je jednotný pro všechny.  

Dotazníky nejsou jen formuláře, které zdvojují dokumenty kandidátů. Aby 

tyto dotazníky měly smysl, je třeba do nich uvést otázky na ověřitelné údaje, které 

kandidát již předložil v životopise či požadovaných dokumentech. Lze tak poměrně 

snadno zjistit, zda kandidát uvedl pravdivé údaje. Dotazník by měl obsahovat také 

otázky na data, která kandidát ještě neuvedl, a které jsou pro další výběrové řízení 

důležité.   

 Dotazníky mohou být diferenciované pro různé kategorie pracovních funkcí. 

Obsahují jak „tvrdá data“ (osobní údaje, vzdělání, praxe atd.), tak i „měkká data“ 

(otevřené otázky, preference).25  

                                                 
25 Hroník F.(2007): Jak se nespálit podruhé - strategie a praxe výběrového řízení, MotivPress, Brno, 
str. 156 
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7.3 Testy pracovní způsobilosti (výběrové testy) 

Tato metoda selekce v sobě zahrnuje širokou škálu různých testů. Každý test 

je zaměřen na jinou oblast a má rozdílnou výpovědní hodnotu. Testy jsou obecně 

považovány za doplňkový nástroj při selekci uchazečů.  

 Při tvorbě testů je třeba je standardizovat, zajistit jejich spolehlivost (zda měří 

vždy totéž) a validitu (zda opravdu měří to, co zamýšlejí měřit). Také je třeba 

neopomenout použití citlivých nástrojů měření, s ohledem na rozlišení mezi jedinci.  

Typy selektivních testů mohou být:  

� Testy inteligence – slouží jako hodnocení schopnosti myslet a plnit určité 

mentální požadavky (např. paměť, verbální schopnosti, numerické myšlení, 

prostorové vnímání apod.). Měří řadu faktorů a testování jednotlivých složek 

inteligence by mělo být vyvážené.  

� Testy schopností – používají se k hodnocení stávajících i latentních 

(potencionálních) schopností jedince a předpokladů jejich rozvoje; částečně 

se překrývají s testy inteligence.  

� Testy znalostí a dovedností – neboli odborné testy. Tyto mají prověřit 

hloubku znalostí uchazeče a  jejich uplatnění v konkrétních situacích. 

V tomto testu se často setkáváme s předváděním určitého pracovního postupu 

nebo ukázkami práce.  

� Testy osobnosti a psychologické testy – tyto testy se označují jako 

psychologické. Jejich cílem je ukázat různé stránky uchazečovy osobnosti, 

základní rysy jeho povahy. Takto se mohou zkoumat i postoje a hodnotová 

orientace uchazečů, chování v týmu, jaké činnosti a osoby akceptuje a které 

naopak odmítá atd. Na základě empirických skutečností pak testy signalizují, 

zda se testovaná osoba pro příslušnou práci hodí či nikoliv.  

Do této kategorie patří i psychodiagnostické metody, jakými může být 

např. pozorování (v běžných či záměrně navozených situacích).  

� Jiné testy – např. grafologické rozbory, písemný projev (např. napsání eseje), 

jazykové testy, test kreativity, test týmových rolí, testy emocionality, 

extroverze a introverze, motivace, adaptace, stresu a mnohé další.  

 

7.4 Assessment centre 
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Mezi testy jsou často zařazovány i tzv. skupinové metody selekce uchazečů. 

Mají různou podobu, často se jedná o jakousi simulaci řešení problému či hraní 

určité role. Uchazeči spolupracují, argumentují proti ostatním, obhajují svá řešení. 

Tyto metody se často využívají při selekci do manažerských funkcí.  

Assessment centre se v češtině překládá jako diagnosticko-výcvikový 

program či hodnotící středisko. Tato metoda je založena na sérii simulací typických 

pracovních činností, při nichž se testuje pracovní způsobilost uchazeče o tuto funkci. 

Assessment centre je vhodné i pro hodnocení výkonu stávajících zaměstnanců, 

popřípadě takto lze provádět výcvik v manažerských či jiných dovednostech (tzv. 

development centre). Assessment centre se dá také použít jako nástroj při budování 

týmu. Tato metoda slouží k hodnocení potenciálu účastníka. 

 

7.4.1 Příprava assessment centre 

 V okamžiku, kdy je vybrán dostatečný počet kandidátů, je nutné vybrat  

termín, který vyhovuje všem zúčastněným, hodnotitelům i uchazečům. Příprava 

materiálů, testů a modelových situací je poměrně časově náročná, pokud již nemáme 

podklady z předešlého výběrového řízení. V této fázi je třeba vybrat takové testy a 

situace, které budou mít velkou vypovídací hodnotu vzhledem k obsazované pozici. 

Např. pokud má  být pracovník součástí týmu, je zařazeno mnoho skupinových 

aktivit, pokud bude pracovník hodně komunikovat po telefonu, mělo by se 

assessment centre zaměřit na tento faktor.  

 

7.4.2 Organizace assessment centre 

 Assessment centre probíhá v prostorech přiměřené velikosti, délka může být 

od několika hodin až po několik dní. Při použití této metody je potřeba dbát na 

velikost skupiny uchazečů (neměla by být větší než 14 osob, optimální počet je 7) a 

k ní přiměřený počet hodnotitelů (zpravidla 3-5), kteří musí být pečlivě vyškoleni. 

Scénář assessment centre je předem pevně stanoven a všichni hodnotitelé jsou s ním 

seznámeni. Hodnotitelé jsou často nejen interní zaměstnanci, pro tyto účely jsou 

využívání externí spolupracovníci, psychologové či hodnotitelé z poradenských či 

vzdělávacích institucí. 

 

7.4.3 Metody assessment centre 
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Assessment centre mohou být zaměřena na určité dovednosti dle pracovní 

pozice (např. analytické myšlení, týmová spolupráce, schopnost rychle jednat, 

schopnost zvládat konfliktní situace apod.). Metoda je soustředěna na chování 

účastníků, zahrnuje skupinové i individuální úkoly, které mohou být doplněny 

pohovory a testy.  

   Uchazeči se mohou setkat s jednotlivými či skupinovými pohovory, 

nejrůznějšími úkoly se simulovanými problémy, modelovými situacemi, řešením 

případových studií, řízenou či  neřízenou diskuzí, manažerskými hrami, testy 

schopností a testy osobnosti, simulací telefonních hovorů, morálními dilematy atd. 

Assessment centre jsou většinou zaměřeny na řešení praktických problémů, se 

kterými se uchazeči mohou setkat.  

 

 7.4.3.1 Modelová situace  

 Konkrétní modelová situace záleží pouze na invenci a kreativitě 

zaměstnavatele. Může být na pracovní téma, např. reorganizace, morální 

téma, např. argumentace pro a proti trestu smrti, dobrodružné, např. způsob 

záchrany lidí z ostrova atd. Modelové situace mohou být i telefonické – osoba 

na druhé straně volá s nějakým problémem, uchazeč ho musí řešit a efektivně 

s volající stranou komunikovat.  

  

7.4.3.2 Neřízená skupinová diskuze 

  Pozorovatelé podnítí skupinovou diskuzi na určité téma a pozoruje, 

jak vzniká společný názor, jak jednotliví uchazeči argumentují, kdo má 

v diskuzi jakou roli atd.  

 

7.4.3.3 Metody typu ztracené klíče 

  Uchazeč je přiveden do místnosti, ve které je jedna osoba (asistentka), 

mnoho skříní a šuplíků a má do určitého časového limitu najít ztracené klíče. 

Při dotazech mu pozorovatelé pouze opakují zadání. Hodnotí se způsob 

uchopení problému a způsob, jak uchazeč situaci řeší.  

 

 7.4.3.4 Morální dilemata 

  Zde se hodnotí principy uchopení úkolu, nikoli výsledek. Tyto úkoly 

je možné řešit jak individuálně, tak skupinově, sledují způsob komunikace a 
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morální postoje účastníků. Hodnocení většinou vyplývá z Kohlbergova pojetí 

mravní zralosti.  

  

 7.4.3.5 Testy 

  Jedná se o běžnou formu různých typů testů, které uchazeči vyplňují 

během assessment centre. Testováni mohou být např. pod časovým tlakem, 

v prostředí, ve které dá jen těžko soustředit atd.  

 

 7.4.3.6. Rozhovory 

  Běžná  forma interview s kandidáty, může být zaměřeno urč. směrem, 

nemusí se týkat pracovního prostředí.  

 

7.4.4 Hodnocení assessment centre 

Hodnoceny jsou různé charakteristiky, které jsou potřebné pro výkon práce na 

danou pozici (např. vitální kapacita temperament, motivace, adaptace a vůle, 

výkonností předpoklady - organizační schopnosti, odolnost vůči stresu, schopnost 

úsudku, schopnost plánování, schopnost argumentovat, dále interpersonální 

vlastnosti, vlastnosti osobnosti a sebepojetí, perspektiva změn a jiné). Závěrečné 

vyhodnocení po ukončení samotného assessment centra může trvat poměrně dlouhou 

dobu.  

 

7.4.5 Efektivita a použití assessment centre 

Existující informace svědčí o vysoké účinnosti assessment centre, především 

ve schopnosti předvídat budoucí pracovní výkon jednotlivých účastníků. Hodnotitelé 

vidí účastníky v nejrůznějších situacích a po delší časový úsek, mohou si tak o 

jednotlivých kandidátech udělat velmi přesnou představu, např. při týmové 

spolupráci, při argumentaci, při způsobu řešení problémů; pro uchazeče je velmi 

obtížné cokoli předstírat.  

Tato metoda je velmi nákladná po finanční stránce a je náročná na organizaci 

a přípravu. Na druhou stranu zaručuje větší efektivnost výběru pracovníků a ve 

většině případů je i časově méně náročná. Bohužel se nedá vyloučit subjektivní 

faktor na straně hodnotitelů, který se však tato metoda snaží poměrně úspěšně 

vyloučit větším počtem hodnotitelů. Metoda assessment centre je vhodná zejména, 

když zaměstnavatel má v úmyslu zaměstnat několik uchazečů (např. při vzniku 
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nového oddělení, nového týmu, pokud je na danou pozici třeba přijmout několik 

uchazečů, pokud pozici vyžaduje komplexní profil schopností atd.). Dobře vykonané 

assessment centre vede k lepší předpovědi budoucího pracovního výkonu 

pracovníka.  

 

7.5 Pohovor (interview) 

„Pohovor je nejpoužívanější a podle názoru teoretiků i praktiků nejlepší 

metodou výběru pracovníků. “ 26  

 Interview je metodou individuální a časově náročnou. Klade požadavky na 

profesionalitu tazatele, který pohovor vede a strukturuje. Tazatel musí být minimálně 

stejně zkušený jako uchazeč o zaměstnání, musí přesně vědět, jakého uchazeče daná 

pozice vyžaduje a co vše může uchazeči nabídnout. Tazatel musí umět pracovat 

s informacemi, které mu uchazeč poskytne.  

 

7.5.1 Průběh a cíle pohovoru 

Pohovor lze charakterizovat jako účelovou konverzaci s ohledem na dané cíle. 

Pohovor má tři hlavní cíle:27  

a) získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči – to se týká především 

verifikace uvedených informací (v dotazníku či životopisu), jaká jsou jeho 

očekávání a představy; 

b) poskytnout uchazeči informace o podniku a o práci v podniku – uchazeč by 

měl získat realistickou představu o dané práci; 

c) posoudit osobnost uchazeče. 

 

Na začátku pohovoru je nutné uchazeče uvítat a seznámit s průběhem 

pohovoru. Uchazeč by měl být veden od jednoduchých otázek ke složitějším, otázky 

by na sebe měly navazovat a být logicky uspořádané. Uchazeč by dále měl být 

v průběhu pohovoru usměrňován, neměl by převzít aktivitu. Hodnotitel by měl 

uchazeči sdělit potřebné a úplné informace a jasně zodpovědět jeho otázky. V závěru 

pohovoru je třeba dát uchazeči prostor pro jeho otázky a dotazy týkající se dané 

pozice. V úplném závěru je třeba uchazeči poděkovat za zájem a spolupráci při 

pohovoru. 

                                                 
26 Koubek, J. (1997): Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, str. 142 
27 Koubek, J. (2001): Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, str. 168  
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 Účelem pohovoru je tedy získat a vyhodnotit takové informace o uchazeči, 

které by umožnily validní předpověď o jeho budoucím výkonu na obsazovaném 

pracovním místě a porovnat ji s předpověďmi, které se vztahují k ostatním 

uchazečům.  

 

7.5.3. Komunikace v průběhu pohovoru 

 Během pohovoru jsou uplatnitelná pravidla sociální komunikace. 

Následujících 5 zásad je základem teorie sociální komunikace: není možno 

nekomunikovat, není možno se nijak nechovat (netvářit), není možno neovlivňovat, 

není možno něco neprožívat, není možno komunikovat stejným jazykem a 

nezkreslovat vnímané. 28 

 Na to, co si vzájemně sdělujeme, se můžeme podívat i z jiného pohledu. 

Sdělení má:29  

- věcný obsah 

- záměr 

- smysl sdělení pro mluvčího (to, co si myslí, že říká) 

- smysl sdělení pro příjemce (to, jak rozumí obsahu a záměru) 

- efekt sdělení pro příjemce (jak zareaguje na svou interpretaci sdělení) 

 

7.5.2 Otázky v průběhu pohovoru 

Při průběhu pohovoru je nezbytné vytvořit takové prostředí, aby se uchazeči cítili 

dobře a uvolněně, budou tak spíše ochotni poskytnout dotazované informace.  

 

Uchazečům by měli být pokládány následující typy otázek:30  

� otázky jdoucí do hloubky – požadují detailnější a specifičtější objasnění 

dřívějších pracovních zkušeností, znalostí, dovedností a schopností,  

� ověřovací otázky – hodnotitel si ověřuje, zda dobře rozumí tomu, co bylo 

řečeno uchazečem,  

� konkretizující otázky – slouží k vyjasnění určité skutečnosti 

� hypotetické otázky – navozují hypotetickou situaci, uchazeč má říci svou 

hypotetickou reakci či jednání v dané situaci.  

                                                 
28 Hroník F.(1999): Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, Computer Press, Brno, str. 266 
29 Hroník F.(2007): Jak se nespálit podruhé - strategie a praxe výběrového řízení, MotivPress, Brno, 

str. str. 308 
30 Armstrong, Michael (1999): Personální management, Grada, Praha, str. 471 
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Zkušený tazatel se vyhne sugestivním otázkám, mnohočetným otázkám, nejasným 

otázkám, diskriminujícím či příliš osobním otázkám. Naopak hojně užívá otevřené 

otázky, které rozvíjí rozhovor, nikoli uzavřené otázky, na které je možné odpovědět 

jednoslovně.  

 Obsah otázek závisí čistě na osobě, která pohovor vede. Pokud uchazeč 

projde několika pohovory, zjistí, že řada otázek se opakuje či je podobná. Na tyto 

otázky se lze předem připravit za pomoci odborné či odborně-populární literatury 

v této oblasti, která je dostupná v knihovnách i knihkupectvích.  

Příklady často kladených otázek:31  

1) Otázky týkající se motivace a očekávání uchazeče 

- Proč jste si vybral naši společnost / tuto pozici?  

- Jakou máte představu o náplni práce? 

- Podle jakých kritérií si hledáte zaměstnání? 

- Co se pro Vás v práci největší motivací? 

- Proč bychom si měli vybrat právě Vás / proč si myslíte, že zrovna Vy se na 

tuto pozici hodíte?  

- Kde se vidíte v pracovním životě za 2 roky / 5 let?  

2) Otázky týkající se předchozích zkušeností či vzdělání  

- Co bylo náplní práce Vaší poslední pozice? 

- Jaké doposud získané znalosti / dovednosti budete moci využít na této pozici? 

- Co Vás doposud v práci / ve škole nejvíce a co naopak nejméně bavilo? 

- Uveďte prosím příklad konkrétního problému a řekněte, jak jste ho řešil.  

- Co bylo Vaším největším pracovním / školním úspěchem / neúspěchem? 

- Proč jste z tohoto zaměstnání odešel? 

3) Otázky týkající se osobnosti uchazeče 

- Jaké jsou Vaše přednosti a jaké jsou Vaše nedostatky? 

- Jakým způsobem se umíte vypořádat s kritikou / stresem / novým úkolem?  

- Jak by Vás charakterizovali Vaši kolegové / Váš nadřízený?  

- S jakými lidmi si nejvíce / nejméně rozumíte?  

 

Hodnotitel by si měl v průběhu či po skončení pohovoru položit tři základní otázky:32  

                                                 
31 Kolman, L.(2004): Výběr zaměstnanců – zkoušky, testy, rozhovory, Linde, Praha, str. 128-132 
32 Armstrong, Michael (1999): Personální management, Grada, Praha, str. 467 
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a) Může jedinec vykonávat danou práci? Má pro to schopnosti?  

b) Chce jedinec vykonávat danou práci? Je k tomu motivován?  

c) Jak asi jedinec zapadne do organizace?  

 

7.5.3 Typy pohovorů 

Pohovory se dělí na tři skupiny, dle druhu pohovoru:33   

� individuální pohovory – tento druh pohovoru, kdy je účasten jeden uchazeč 

a jeden hodnotitel, je nejběžnější metodou selekce uchazečů; během 

diskuze probíhá navázání úzkého kontaktu a vztahu mezi hodnotitelem a 

uchazečem; individuální pohovory můžou probíhat také sériově – tzn. série 

individuálních pohovorů jednoho uchazeče s různými představiteli 

organizace, 

� pohovorové panely – skupina dvou a více hodnotitelů provádí pohovor 

s jedním uchazečem; panel často tvoří personalista a vedoucí dané pozice; 

panel umožňuje sdílení informací a snižuje výskyt překrývajících se otázek, 

� výběrová komise – je oficiální formou pohovorového panelu a obvykle je 

svolaný panel větší, protože na zájem na rozhodování má více stran; 

členové komise však mají sklon pokládat náhodné a neplánované otázky, 

dominující členové komise mohou převážit názory ostatních členů.  

 

Pohovory se dále dělí na dvě skupiny, dle struktury pohovoru:  

� strukturovaný – obsah pohovoru a sekvence otázek jsou předem připraveny a 

plánovány, pohovor je standardizován, všechny otázky jsou položeny všem 

uchazečům o dané pracovní místo, 

� nestrukturovaný – forma, obsah a i postupy jsou utvářeny v průběhu 

pohovoru, pohovor má libovolnou formu i obsah; tato metoda je používána 

častěji.  

 

Nestrukturovaný pohovor je málo validní a umožňuje výrazně subjektivní 

přístup, nezaručuje srovnatelnost uchazečů. Umožňuje sklouznout k osobním 

otázkám či otázkám, které k danému pracovnímu místu nejsou relevantní. Je také 

citlivý na tzv. haló efekt (první dojem ovlivní celý průběh pohovoru). I přes mnoho 

                                                 
33 Koubek, J. (2001): Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, str. 168 
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nevýhod má tato metoda i nesporné výhody – posuzovatel může během pohovoru 

improvizovat, navazovat na odpovědi uchazeče, ptát se na detailněji na určité oblasti 

či pokládat doplňující otázky. Zdá se, že i přes všechny nedostatky je právě tento 

způsob selekce uchazečů používán v rozhodující míře.  

 Strukturovaný (standardizovaný) pohovor je považován za efektivnější, 

spolehlivější a přesnější. Snižuje pravděpodobnost opomenutí některých skutečností, 

snižuje rozdíly v hodnocení uchazečů, redukuje možnost subjektivního přístupu. 

Pohovor však musí být řádně dokumentován a archivován, což umožňuje zkoumat 

efektivnost selekce uchazečů a celý proces tak zlepšovat. Tento druh pohovoru je 

náročnější na přípravu. Je nutné bezprostředně vycházet z analýzy pracovního místa, 

formulovat přesné a úplné otázky, současně formulovat standardní odpovědi na tyto 

otázky a přiřadit jim bodovou stupnici.  

 Výhody pohovoru spočívají v setkání se s uchazečem tváří v tvář, poskytují 

pro obě strany možnost dotazovat se. Nevýhody spočívají v často nedostatečné 

validitě, spoléhání se na schopnosti osoby vedoucí pohovor, případně k subjektivitě 

hodnocení.  

Každý pohovor musí být předem pečlivě připraven. Pohovor je vhodné 

doplnit další selektivní metodou, podle typu dané pozice.  

 

7.6 Zkoumání referencí 

Tato metoda se používá poměrně často, vždy v kombinaci s jinými metodami. 

„Smyslem reference je získat důvěrnou konkrétní informaci o potenciálním budoucím 

zaměstnanci a názory na jeho charakter a vhodnost pro dané pracovní místo.“ 34  

Zkoumání referencí z předchozích pracovišť či ze školy je hodně populární 

v zahraničí, v našem prostředí je využíváno méně často.  

Reference jsou považovány za spolehlivý zdroj informací, zaměstnavatel 

neriskuje napsání nepravdivého posudku, naopak se snaží o maximální objektivitu. 

Předchozímu zaměstnavateli může být poskytnut jakýsi standardní, strukturovaný 

formulář k vyplnění, který odpoví na požadované otázky.  

Aby reference měli opravdu pravdivou vypovídající hodnotu, měly být 

užívány systémem dvou na sobě nezávislých referencí (tj. reference jsou 

poskytovány lidmi, kteří se vzájemně neznají).  

                                                 
34 Armstrong, Michael (1999): Personální management, Grada, Praha, str. 483 
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Reference by měly být získávány pouze za vědomí a adresného souhlasu 

uchazeče. Lze získat také obecný souhlas ke zjišťování referencí, nekonkretizovat  

uchazeči dotazované osoby. V některých státech USA jsou používány bankovní 

reference (v některých jsou naopak zakázány), součástí výběrového řízení je 

potvrzení banky, že dotyčný platí své závazky plně a včas.  

 

7.7 Lékařské vyšetření 

Lékařské vyšetření se používá především v případech, kdy by mohlo dojít 

k ohrožení zdraví ostatních lidí (např. v potravinářském průmyslu) či při vykonávání 

fyzicky náročné práce. V našem prostředí se používá převážně až po přijetí 

vybraného uchazeče.  

 

 

8. SELEKCE FINÁLNÍHO KANDIDÁTA 

 

 U několika málo kandidátů, kteří prošli celým výběrovým řízením, děláme 

finální rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Je čas klást si otázky např. jak který uchazeč 

zapadne do firemního prostředí, to týmu ve kterém má pracovat, co všechno o 

uchazeči víme a co nevíme, jaké jsou rozdíly mezi uchazeči, komu daná práce bude 

vyhovovat, jak by to vypadalo, kdybychom dotyčného kandidáta přijali atd.  

 Využitelnou metodou v této fázi výběrového řízení je tvorba scénářů 

budoucnosti. Je třeba vytvořit si představu, jak bude kandidát ve společnosti 

fungovat např. za rok. Pak je možné přikročit ke společnému rozhodnutí. 35 

 

Výběrové řízení však nekončí finálním rozhodnutím o přijetí. Informace získané 

během výběrového řízení je možné dále zařadit do kariérního plánu zaměstnance a 

dnem jeho nástupu začíná adaptační proces ve firmě.  

Je třeba mít zpětnou vazbu efektivity výběrového řízení (založenou na datech 

a číslech). Kvalitní výběrové řízení by se mělo projevit nižší mírou fluktuace, 

zvýšením výkonnosti firmy, relativní snížení nákladů na pracovní sílu (zvýšené 

náklady na výběrové řízení a vzdělávání se vrací zpět vyšším výkonem pracovníků).  

 

                                                 
35 Hroník F.(1999): Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, Computer Press, Brno, str. 192 
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9. POLITIKA A ZÁSADY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

 

Základní při výběrovém řízení je důsledně dodržovat platné zákony. Zejména 

zákon o ochraně osobních údajů, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a další platné 

dokumenty související s touto oblastí. Veškeré informace poskytované uchazečem za 

účelem získání zaměstnání jsou považovány za důvěrné.  

Důležitou zásadou při selekci uchazečů by mělo být vybírání pracovníka 

pouze na základě jeho schopností vykonávat úspěšně práci na obsazovaném 

pracovním místě. Zaměstnavatel by ve vlastním zájmu neměl brát ohled na jiná 

kritéria (např. osobní sympatie, příbuzenský vztah atd.).  

 Při selekci pracovníků je nezbytné použít více metod, je třeba použít vhodnou 

kombinaci několika metod, s ohledem na důležitost obsazované pozice. Kritéria 

selekce, odpovídající predikátory a selektivní metody musí být stanoveny a 

používány přiměřeně obsazovanému pracovnímu místu a povaze vykonávané práce. 

Metody selekce musí být pro uchazeče přijatelné, nesmí být diskriminační či být 

v rozporu s lidskými právy.  

 Osoby, které v selektivním procesu rozhodují, by měly být obeznámeny se 

všemi materiály týkající se uchazečů. Proces selekce jako celek by měl být dobře 

organizovaný, nenáročný na administrativní práce, měl by šetřit čas a prostředky 

obou stran.  

 

Jako součást selekce zaměstnanců může být považována také zkušební doba. 

I když je ve zkušební době pracovní vztah již navázán, můžeme pomocí tohoto 

mechanismu zvrátit předešlý finální výběr. V dnešní době je v každé pracovní 

smlouvě zařazen odstavec o zkušební době a délce jejího trvání. Zkušební doba 

zpravidla trvá 2-3 měsíce, její délka dle §35 Zákoníku práce36 nesmí překročit 3 

měsíce. Tento způsob skýtá výhody i nevýhody pro obě strany. Hlavním aspektem 

pro využití institutu zkušební doby je možnost ukončit pracovní poměr bez udání 

důvodů s to jak ze strany zaměstnance tak ze strany zaměstnavatele. Zkušební doba a 

stejně tak i zrušení pracovní doby je zakotveno v zákoníku práce.  

                                                 
36 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění 
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V §66 odst. 1, Zákoníku práce se uvádí: 37 

„Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z 

jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.“  

 

Není-li jedna strana spokojena, měla-li např. jiná očekávání, představy, může 

dojít k rozvázání pracovního poměru bez zbytečných komplikací a průtahů. Výběr je 

oboustranná záležitost, nejen že organizace si vybírá pracovníka, ale také pracovník 

si vybírá organizaci, je tedy rovnocenným partnerem. 

Pokud považujeme zkušební dobu jako nástroj pro selekci pracovníků, jeho 

nevýhoda spočívá v malé efektivnosti. Časová náročnost při zaučení nového 

pracovníka je nemalá a pokud dojde ke zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době, je třeba vypsat nové výběrové řízení.  

 

 

10. EFEKTIVITA VYHLEDÁVÁNÍ A SELEKCE UCHAZEČŮ 

 

V moderním přístupu k lidským zdrojům se věnuje více péče tomu, aby 

pracovníci splňovali nejen požadavky pracovního místa, ale také požadavky 

organizace jako celku. Dále je pro efektivitu výběrového řízení důležité přísně 

dodržovat procedury selekce (např. jak jednotlivé metody následují po sobě, aby 

všichni uchazeči na stejná pracovní místa procházeli stejnými metodami). 

Efektivnost procesu získávání zaměstnanců je často sledována a hodnocena, tyto 

výsledky pak dobře poslouží v dalším podobném výběrovém řízení společnosti. 38 

 

 

11. SITUACE ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE 

 

Řada znalostí a dovedností, které člověk ve svém životě potřebuje, nesouvisí 

bezprostředně s jeho pracovním uplatněním. Život v moderní společnosti klade 

zvýšené nároky na znalosti, dovednosti, schopnost měnit se, učit se a využívat 

nových možností, a to jak v osobním životě, tak v zaměstnání. Absolventi škol 

                                                 
37 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění 
38 Hroník F.(1999): Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, Computer Press, Brno, str. 154-155 
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přicházející do praxe a hledající uplatnění musí respektovat tyto nároky současného 

světa a většinou také potřeby rozvinuté a rychle se měnící ekonomiky.  

 Tendence ve vývoji kvalifikačních požadavků u absolventů se mění. 

Kvalifikační požadavky se mění podle struktury zaměstnanosti. Podíl zaměstnaných 

v primárním sektoru trvale klesá (již od roku 1948), v sekundárním sektoru také 

klesá, avšak pomalejším tempem s ohledem na restrukturalizaci, využívání 

moderních technologií a lepší organizací práce, v terciárním sektoru naopak počet 

pracujících roste a stále se urychluje, do budoucna se pak předpokládá růst 

kvartéru.39 Primárním sektorem se zde myšleno zemědělství, lesnictví, hornictví, 

rybářství a příbuzné obory. Sekundární sektor pak představuje zpracovatelský 

průmysl a výroba, převážně potravinářství, strojírenství. Terciér jsou především 

služby. Kvartér potom peněžnictví, věda a výzkum, školství, zdravotnictví a sociální 

služby.  

 

11.1 Požadavky na kompetence absolventů FHS 40 

Mezi tradičně žádoucí kompetence na trhu práce patří požadavky 

s nadoborovou povahou, které jsou kladeny na každého, kdo se chce v pracovním 

světě uplatnit. Jsou to ochota a připravenost se učit, práce s informacemi, orientace 

na trhu práce, zběhlost ve využívání informačních technologií, jazyková vybavenost. 
41 

 V obecné rovině je na požadavky na kompetence u absolventů škol kladen 

důraz na flexibilně připravené absolventy, ochotné se vzdělávat, kteří mají klíčové 

kompetence pro konkrétní povolání a v neposlední řadě na osobní rozvoj absolventa. 

Pro uplatnění absolventa na trhu práce je třeba se zaměřit na znalost nových 

technologií, schopnost řešit problémy, pracovat v týmu, provádět změny rychle, dle 

poptávky. V souboru osobnostních kvalit je mezi prvními zmiňována iniciativa, 

motivace, vytrvalost a sociální dovednosti Všechny tyto kompetence je však třeba 

uvést do reálné praxe.42  

                                                 
39 Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co zaměstnavatelé 

očekávají?, UIV, Praha, str. 7 
40 Dle studie UIV, která byla provedena mezi zaměstnavateli v ČR v r. 1999. Studie se zúčastnilo více 

než 1000 zaměstnavatelů ze všech krajů ČR.  
41 UIV, Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co 

zaměstnavatelé očekávají?, Praha, str. 22 
42 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2007): Uplatnění absolventů škol na trhu práce, 

MŠMT, Praha, str. 35 
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 Na absolventy vysokých škol jsou celkově kladeny vyšší nároky. Vysoké 

školy zabezpečují přípravu odborníků, provádí se zde podstatná část výzkumu a 

vývoje ve všech oborech. Z nejnovější studie Ústavu pro informace ve vzdělání 

vyplývá, že u vysokoškolsky vzdělaných absolventů je primárně požadován smysl 

pro kvalitu, osvojení si odborného základu, ochotu učit se a schopnost rozhodovat se. 

Dále je velmi žádoucí také vnitřní motivace a iniciativa. 43 

 

Graf 11.1.1 Nejdůležitější vlastnosti a dovednosti absolventů vysokých škol dle 

odborné studie Ústavu pro informace ve vzdělání 
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(Zdroj: UIV)44 

 

 Dle studie MŠMT45 jsou nejdůležitější požadavky zaměstnavatelů na 

absolventy VŠ znalost cizích jazyků, schopnost již při prvním setkání přesvědčit 

zaměstnavatele o svých schopnostech, ochota dále se vzdělávat, dostatečně loajální 

přístup vůči zaměstnavateli a ochota měnit působiště podle potřeb zaměstnavatele. 

Tyto vlastnosti jsou na trhu práce velmi žádané, překrývají se s vlastnostmi ze studie 

                                                 
43 UIV, Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co 

zaměstnavatelé očekávají?, Praha, str. 25 
44UIV, Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co zaměstnavatelé 

očekávají?, Praha, str. 24 
45 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2007): Uplatnění absolventů škol na trhu práce, 

MŠMT, Praha, str. 39 
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UIV z grafu 11.1.1. Hledané vlastnosti se odvíjejí především od obsazované pozice, 

mohou se proto u různých pozic a také u různých zaměstnavatelů lišit.  

 Nároky ze strany zaměstnavatelů reflektují celospolečenské trendy, které 

vedou k prolínání kultur a nadnárodních ekonomik, odtud tedy požadavek na 

jazykovou vybavenost uchazečů. Jazyková vybavenost je v současné době důležitá 

nejen u vedoucích pozic, ale také u administrativních profesí. Tento trend začíná 

směřovat i do oblasti odborných profesí, kde se také v nadnárodním měřítku 

propojuje výzkum a vývoj či technické znalosti. Stále častěji bývá od uchazeče o 

práci požadována znalost dvou cizích jazyků alespoň na komunikativní úrovni, dá se 

říci, že ovládat jeden cizí jazyk je v současnosti u vysokoškolsky vzdělaných lidí 

nutností.  

 Znalost práce na počítači je dnes také samozřejmostí u prakticky všech 

pracovních pozic (s výjimkou nekvalifikovaných manuálních pracovníků). 

Zaměstnavatelé začínají požadavky na schopnost nést odpovědnost a ochotu se učit 

považovat také za stále více samozřejmé. 46 

 František Hroník47 jako klíčové kompetence pro uplatnění se na trhu práce 

považuje zvládání námitek a schopnost argumentace, orientaci na potřeby a 

očekávání (zákaznická orientace) a flexibilitu a proaktivitu. Uvádí také, že tyto 

kompetence je možné dále rozvíjet. Ze první ze tří jmenovaných schopností je 

důležité odpovídat na podstatu otázek, akceptovat námitku, námitku přeznačkovat 

(převrátit do výhody), postupně budovat shodu a zvládat manipulace. Pro orientace 

na potřeby a očekávání je třeba aktivně naslouchat, zajímat se o individuální potřeby, 

aktivně klást dotazy, respektovat jiný názor, poskytovat zpětnou vazbu, neslibovat 

nic nereálného a být schopen druhému ukázat hranice. Ohledně flexibility a 

proaktivity je nutné být zvídavý, zjistit si informace o firmě již předem, předvídat, 

dělat si plán, vytvářet si strategie (scénáře) a nabízet, ale nenutit. Je nutné si tedy 

stanovit, jaké kompetence mám, které je třeba zlepšit a kterých je třeba nabýt.  

 

 Pracovní pozice vysokoškoláků jsou zpravidla samostatné, vysoce odborné a 

často zahrnují řídící či rozhodovací pravomoci. Od uchazečů s vysokoškolským 

vzděláním zaměstnavatelé očekávají také zběhlost v cizích jazycích, schopnost být 

                                                 
46 UIV, Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co 

zaměstnavatelé očekávají?, Praha, str. 25 
47 Hroník F.(2005): Jak získat zaměstnání, Agentura Motiv P, Brno, str. 35 
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iniciativní a tvořivost.48 Právě tyto vlastnosti zaměstnavatelé u vysokoškoláků 

nejvíce postrádají. V tabulce jsou procenta zaměstnavatelů, kteří ohodnotili nalezení 

uvedených vlastností jako velmi obtížné.  

 

Graf 11.1.2 Nejméně vyskytující se vlastnosti u absolventů dle hodnocení 

zaměstnavatelů dle odborné studie Ústavu pro informace ve vzdělání 
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(Zdroj: UIV) 49 

  

 Zaměstnavatelé tedy doporučují absolventům vysokých škol zaměřit se na 

rozvíjení vlastností, které umožňují samostatnou a tvůrčí činnost, pěstování smyslu 

pro ve všech směrech kvalitně provedenou práci a měla by být posílena zběhlost 

v cizích jazycích. Naopak vysokoškolákům dle zaměstnavatelů většinou nechybí 

reprezentativní vzhled, adaptabilita a péče o bezpečnost a zdraví při práci, všeobecné 

vědomosti, čtení a porozumění pracovním instrukcím, práce s čísly při plnění 

pracovních úkolů.  

 Studie MŠMT50 vidí příčiny neúspěchu absolventů na trhu práce 

v nedostatečné schopnosti sebereprezentace, špatných komunikačních schopnostech, 

přeceňování vlastních schopností a nedostatečné produktivitě práce.  

                                                 
48 UIV, Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co 
zaměstnavatelé očekávají?, Praha, str. 26 
49 UIV, Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co 

zaměstnavatelé očekávají?, Praha, str. 25 
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Graf 11.1.3 Index nedostatečné péče vysokých škol a celková odpovědnost školy za 

uvedené faktory dle odborné studie Ústavu pro informace ve vzdělání 
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(Zdroj: UIV) 51 

 

Největší odpovědnosti vysoké školy spočívají v rozvíjení písemného a 

ústního projevu, upevňování všeobecných vědomostí, zběhlosti v cizích jazycích a 

osvojení odborného základu. Z celkových výsledků tedy vyplývá, že celkově důležité 

a obtížně hledané vlastnosti a dovednosti jsou významné pro zaměstnavatele 

absolventů všech typů škol a tudíž by se jim měly školy více věnovat – v popředí 

zájmu se stále objevují tytéž položky, jen s různou intenzitou. 

 

Jiná studie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost52, uvádí jako hlavní 

příčiny nezaměstnanosti na trhu práce:  

- nedostatečné praktické znalosti, zkušenosti a pracovní návyky, 

- nízká kvalifikace, 

                                                                                                                                          
50 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2007): Uplatnění absolventů škol na trhu práce, 

MŠMT, Praha, str. 39 
51 UIV, Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co 

zaměstnavatelé očekávají?, Praha, str. 39 
52 Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy, Ing Lenka Orgoníková, Mgr. Zuzana 

Faldynová, AKLUB, Krnov 2007, str. 32 
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- nedostatečné jazykové znalosti, 

- neochota vykonávat určité zaměstnání, 

- absence dostatečné počítačové gramotnosti, 

- nesoulad mezi kvalifikací absolventů a požadavky na kvalifikaci pracovních 

sil na trhu práce.  

 

Spolupráce zaměstnavatelů s vysokými školami je také velice diskutované 

téma. Zaměstnavatelé preferují umožnění praxe studentů ve firmě (18%), dále 

návštěvy a exkurze studentů (10%) a sledování zaměstnanců při práci (10%). 

Studenti VŠ musí tedy o praxi usilovat z vlastní iniciativy, nespoléhat na kontakty 

školy s podniky a organizacemi.  

 

11.2 Situace absolventů FHS UK na trhu práce 

 Absolventi hledající práci, musí najít a vyhodnotit informace o volných 

pracovních místech. Vyhledávání informací je možné mnoha způsoby – přihlášením 

se na úřadu práce, dotazování se přátel a známých, čtením inzerátů, skrze personální 

agenturu. Pokud absolvent hledá opravdu aktivně, brzy zjistí, jak časově náročné 

může být najít si žádoucí zaměstnání a nemá možnost se věnovat jiným činnostem.  

 Absolventi mají vždy omezené informace o možné nabídce pracovních míst a 

jejich povaze. Hledání práce je nutno chápat jako proces, ve kterém se absolvent po 

určité době musí rozhodnout na základě získaných informací, zda nabídku přijmout 

či pokračovat v hledání. Avšak s postupem času klesá aktivita hledajícího a tím i 

pravděpodobnost nalezení práce. Zaměstnavatelé často chápou dlouhodobé hledání 

práce jako negativní signál o nízké produktivitě uchazeče.  

 

Fakulta humanitních studií je fakultou s tzv. liberálním přístupem ke studiu. 

Své studenty vede k samostatnosti, flexibilitě, snaží se jim poskytnout všeobecný 

rozhled a zpočátku především obecné a základní informace z vybraných oborů.  

Přístup ke studentům se snaží být individuální, s ohledem na zaměření každého 

jedince.  

Profil absolventa bakalářského studia FHS vyplývá z akreditace programu: 53 

„Student se učí samostatné tvůrčí práci, odpovědnosti, umí alespoň jeden cizí jazyk 

                                                 
53 www.fhs.cuni.cz, 25.3.2009 
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na velmi dobré úrovni, má kultivovaný slovní i písemný projev, řadu teoretických 

znalostí a praktických dovedností.“ Toto vše z něj činí žádaného kandidáta na trhu 

práce. Absolventi FHS UK mají společnou základní orientaci v humanitních oborech 

díky absolvování stejného povinného studijního programu. Výrazným rysem FHS je 

však zároveň důraz na individuální studijní plány jednotlivých studentů, které 

dovolují pružné přizpůsobení se dle schopností a zájmů každého studenta a orientaci 

na různé obory.  

 

Je důležité, jak absolventi hodnotí vystudovanou vysokou školu a dosaženou 

úroveň vzdělání. Bakalářské vzdělání na této fakultě nelze považovat za odborné 

vzdělání v určité oblasti. Toto vzdělání má velmi všeobecný a teoretický charakter (s 

výjimkou některých volitelných předmětů). Co se týče absolventů FHS, je proto 

velmi těžké kategorizovat a zobecňovat.  

Mladí absolventi vstupující na trh práce mají omezené možnosti, jak si získat 

praxi, která je v současné době jedním ze základních požadavků většiny 

zaměstnavatelů. S ekonomickými změnami dochází také k proměně profesní 

struktury zaměstnanosti (viz 2. odst. kap. 11) a obor vzdělání absolventů a 

požadované vzdělání na pracovních místech se tak mohou snadno začít lišit. Shoda 

dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání má velikou souvislost 

s postavením absolventů na trhu práce.54  

Poptávka po absolventech vysokých škol může být momentálně ovlivněna 

světovou finanční krizí a poptávka po absolventech tak klesá. V posledních letech se 

objevilo mnoho tzv. training programů, které jsou zaměřeny na absolventy různých 

vysokých škol a nabízejí jim nejen pracovní uplatnění, ale také široké spektrum 

školení, získání zkušeností a praxe v dané oblasti. Pro větší společnosti je tato 

strategie výhodná, získají čerstvě vystudované talenty a postupně i jejich loajalitu. 

Absolventi mají možnosti zúčastnit se každoročních vysokoškolských veletrhů trhu 

práce, vydávají se katalogy pracovních příležitostí, atd.  

Fakulta humanitních studií UK je, jak už bylo řečeno, specifická svým 

liberálním přístupem ke studiu. Její absolventi nemají „konkrétní“ zaměření a každý 

nemá konkrétní a stejné dovednosti a znalosti. Nejsou hromadně nabíráni do výše 

                                                 
54 Zelenka, Martin (2008): Přechod absolventů škol ze vzdělávání na pracovní trh, PdfUK, Praha, str. 

10 
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zmíněných training programů. Každý absolvent FHS UK má jiné zaměření, i když 

absolvoval společný základ, je svým způsobem „unikát“, proto se absolventi mohou 

uplatnit v širokém spektru oblastí.  

 

Ze srovnání výše uvedeného průzkumu UIV a akreditace programů FHS UK 

tedy vyplývá, že absolvent FHS UK je žádoucí na trhu práce díky své jazykové 

znalosti, které zaměstnavatelé u absolventů obtížně hledají. Na FHS je pokročilá 

znalost nejméně jednoho cizího jazyka již podmínkou k přijetí, během studia 

absolventi svoje jazykové znalosti dále zlepšovali a zběhlost v nejméně jednom, u 

některých absolventů dokonce ve dvou či více jazycích, je samozřejmostí.  

 Další vlastnosti, které zaměstnavatelé u absolventů na trhu práce postrádají 

jsou tvořivost a samostatnost. Díky kreativnímu modulu v programu FHS je tvořivost 

základní výbavou každého absolventa fakulty. Samostatnost absolvent musí prokázat 

při zapisování si jednotlivých kurzů a seminářů, kdy výběr záleží pouze na něm a 

každý absolvent si během studia sám volil směr, kterých se chce ubírat, oblast, na 

kterou se chce zaměřit. Tvořivost a samostatnost jsou tedy také dovednosti, kterými 

absolventi FHS disponují.  

Při pohledu na graf 11.1.3 vede index nedostatečné péče školy a celkovou 

odpovědnost školy tvořivost, která absolventům FHS zcela jistě nechybí. Dále 

zaměstnavatelům u absolventů chybí široké profesní dovednosti. Absolventi 

bakalářského programu FHS nemají konkrétní zaměření, profesi, pro to je u nich 

nutné další studium či samostudium. Smysl pro kvalitu je dovednost, která 

absolventům FHS nechybí – během studia je nutno odevzdat mnoho písemných prací 

a vykonat několik ústních zkoušek, které prověřují kvalitu studentů, a potažmo tedy i 

absolventů. Schopnost rozhodovat se je pro absolventy během studia  nezbytná, musí 

si volit jednotlivé předměty, rozhodovat se, jaké informační zdroje použijí a jak se 

k nim nejlépe dostat, proto je rozhodovací schopnost také jednou z kvalit absolventů 

FHS.  

Nejdůležitější vlastnosti a dovednosti absolventů, které zaměstnavatelé 

vyžadují jsou dle grafu 11.1.1 smysl pro kvalitu, osvojení si odborného základu, 

ochota učit se, schopnost rozhodovat se, vnitřní motivace a iniciativa. Absolventi 

FHS z výše vyjmenovaných vlastností a dovedností disponují smyslem pro kvalitu, 

osvojením si odborného základu, ochotou učit se, schopností rozhodovat se. Vnitřní 
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motivace a iniciativa již závisí individuálně na každém absolventovi, na jeho 

celkovém přístupu k práci, tyto dvě věci škola nemůže příliš ovlivnit.   

 

11.3 Možnosti uplatnění absolventů FHS UK 

Možnosti uplatnění absolventů souvisí s ekonomickou situací a snižují se 

s rostoucí nezaměstnaností. U většiny zaměstnavatelů vyplývá neochota zaměstnat 

absolventy z důvodu nedostatečné praxe. Dostatečná praxe v průběhu studia vede 

k zlepšení šance absolventů na trhu práce. Oproti starším pracovníkům mají 

absolventi některé přednosti, jako je zběhlost ve výpočetní technice, lepší jazyková 

vybavenost, nejnovější teoretické znalosti, nemají negativní návyky z předchozích 

zaměstnání a snáze se ztotožňují s filosofií firmy. 55 

Hlavní podíl zodpovědnosti na uplatnění nese absolvent sám. V obecném 

pohledu platí vztah, že čím nižší je stupeň vzdělání, tím vyšší je míra 

nezaměstnanosti. Absolventi středních škol si hledají uplatnění lépe než absolventi 

učňovských oborů a absolventi vyšších či vysokých škol lépe než absolventi 

středních. Toto platí pro všechny ekonomicky aktivní obyvatele státu.  

 Absolventi FHS mají možnost najít uplatnění převážně v terciéru, tedy 

v sektoru služeb či v kvartéru, státním a sociálním sektoru. Oba tyto sektory vykazují 

dlouhodobý nárůst a do budoucna mají velký potenciál.56 Existuje široké spektrum 

pozic, které nevyžadují speciální technické či ekonomické znalosti, kterými 

absolventi FHS nedisponují. Zaměstnavatelé u těchto pozic hledají uchazeče 

s požadovaným profilem, kterého si rádi zaučí a udělají z něj odborníka v určité 

oblasti. Absolventi FHS mají dovednosti a schopnosti, které jsou na trhu práce velice 

žádané a jsou proto vhodnými uchazeči o tyto pozice. Bude se jednat o pozice 

převážně administrativního charakteru či administrativního odborného charakteru, 

které vyžadují určité spektrum dovedností a schopností, které absolventi FHS mohou 

nabídnout.  

 

 

 

 

                                                 
55 UIV, Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co 

zaměstnavatelé očekávají?, Praha, str. 37 
56 Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co zaměstnavatelé 

očekávají?, UIV, Praha, str. 7 
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13. VÝZKUMNÝ PROJEKT 

 

Bakalářská práce si ve své empirické části klade za cíl zmapovat situaci 

absolventů FHS UK na trhu práce. Těžiště práce spočívá ve studiu metod 

vyhledávání uchazečů a selekce uchazečů, které jsou zaměstnavateli používány pro 

vyhledávání a selekci absolventů.  

Lidé jsou klíčovým faktorem každé organizace a instituce. V současnosti se 

velmi rychle rozvíjí strategie řízení a metody využívané v oblasti lidských zdrojů. 

Tato práce, zabývající se vyhledáváním a selekcí absolventů, se zaměřuje konkrétně 

na absolventy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy jako uchazeče o práci. 

Její snahou je postihnout způsoby, shody a rozdíly týkající ve vyhledávání a selekci 

jednotlivých absolventů FHS.  

 Zaměření práce, tedy oblast vyhledávání, selekce a přijímání absolventů FHS 

do zaměstnání, je první svého druhu na této fakultě. Fakulty vysokých škol mají 

často své vlastní analýzy, které jsou daleko obsáhlejší a komplexnější, zkoumají 

spíše, jak si jejich absolventi stojí na trhu práce několik let po absolutoriu, jakým 

směrem se vydávají a zda jejich pracovní uplatnění souvisí s předmětem jejich 

studia. Kromě jiného zjišťují i způsob, jak si jejich absolventi hledají pracovní 

uplatnění na trhu práce, nezaměřují se však na metody vyhledávání a selekce 

uchazečů. Tato práce si klade za cíl prozkoumat a přiblížit právě specifika 

vyhledávání a selekce absolventů FHS, ostatní zkoumané faktory mají pouze 

doplňující a informativní charakter, který je však nezbytný ke komplexnosti a 

celistvosti celého výzkumného projektu.  

Výsledky výzkumu mohou být nápomocné současným studentům FHS UK, 

kteří se budou v blízké době ucházet o zaměstnání. Se znalostí výsledků výzkumu 

budou studenti vědět, jaké metody mohou použít při hledání práce po studiu, 

s jakými metodami se mohou během výběrových řízení setkat a co jednotlivé metody 

obnáší, a mohou tedy být na výběrové řízení lépe připraveni, což by mělo zvýšit 

jejich šance na trhu práce. Výsledky mohou být prospěšné také fakultě samotné, 

která o svých absolventech bakalářského studia nemá příliš velký přehled. FHS mezi 

svými absolventy bakalářského studia nedělá žádný průzkum, má zpětnou vazbu 

absolventů pouze na základě ústní iniciativy samotných absolventů či od absolventů, 

kteří pokračují na magisterské obory.  
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13.1 Výzkumné otázky 

Práce si klade za cíl prostřednictvím úspěšných57 absolventů FHS zjistit, jak 

probíhá jejich hledání práce po studiu, tedy jejich vyhledávání a selekce 

zaměstnavateli do zaměstnání . Snaží se odpovědět na následující otázky:  

- Jak probíhá výběrové řízení u absolventů bakalářského studia FHS UK? 

- Jaké jsou nejčastěji používané metody ve výběrovém řízení u absolventů 

FHS UK?  

A v souvislosti s předchozími otázkami by mohlo být možné nadále zjistit:  

- Jaké kompetence vedou dle absolventů FHS k úspěchu ve výběrovém 

řízení? 

 

13.2 Výzkumná metoda 

 Data byla sesbírána prostřednictvím internetového dotazníku od absolventů 

bakalářského studia FHS UK.  Tento kvantitativní výzkum se snaží odpovědět na 

otázky uvedené výše. 

Kontakty na respondenty byly získány prostřednictvím studijního oddělení 

FHS UK, které se uvolilo poskytnout požadovaná data pro tyto účely oproti 

čestnému prohlášení výzkumníka.  

Výzkum bylo nutné provést mezi absolventy, zaměstnavatelé data o 

vyhledávání a selekci uchazečů považují za důvěrná a nejsou ochotni je poskytovat. 

Proto bylo třeba výzkumná data získat prostřednictvím absolventů.  

 

 Po prvotním rozčlenění absolventů (viz výběr respondentů v následující 

kapitole 13.3) se výzkum dostává k zásadním otázkám, otázce způsobu vyhledávání  

uchazečů a metodám jednotlivých kol výběrového řízení. Výzkum se tato data snaží 

klasifikovat podle jednotlivých metod vyhledávání a podle toho, jaké metody byly ve 

výběrovém řízení použity. Výzkum se tak snaží zjistit, jaké konkrétní metody jsou ve 

výběrovém řízení u absolventů používány a jak na sebe tyto metody navazují.  

Dalším údajem, na které se dotazník ptá, je délka výběrového řízení. Ta se 

většinou odvíjí od počtu kol výběrového řízení. Snahou bylo zjistit, jak dlouhé bývá 

výběrové řízení u absolventů FHS UK.  

                                                 
57 úspěšným absolventem je zde myšlen absolvent právě bakalářského programu FHS, který po 

ukončení studia úspěšné zvládl alespoň jedno výběrové řízení do zaměstnání 
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 Poslední zjišťovanou kategorií byl subjektivní názor na úspěšnost výběrového 

řízení u absolventů přijatých do zaměstnání. Na základě čeho si absolvent myslí, že 

byl ve výběrovém řízení úspěšný. Tyto údaje byly zařazeny z toho důvodu, aby si 

současní studenti mohli udělat přehled, co je pro zaměstnavatele (z pohledu 

absolventů) žádoucími kompetencemi při selekci absolventů do zaměstnání, případně  

žádoucí na určité pozice.   

 

13.3 Výběr respondentů 

 Pomocí výzkumných otázek byli respondenti selektováni, až byli získáni 

pouze žádoucí respondenti, tj. absolventi, kteří nejsou déle než jeden rok po ukončení 

prezenční formy studia a nastoupili od ukončení studia (či krátce před jeho 

ukončením) do pracovního poměru. Limitující faktor jeden rok byl zařazen z toho 

důvodu, že absolventi, kteří jsou po ukončení studia déle než jeden rok, mají již stálý 

pracovní poměr a přehled o trhu práce. Cílem tohoto výzkumu bylo zaměřit se na 

čerstvé absolventy bakalářského studia. Studenti jiné než prezenční formy 

bakalářského studia většinou již při studiu pracují, pracovní pozice tedy často 

nesouvisí s jejich vzděláním na FHS UK a nelze je počítat mezi tzv. čerstvé 

absolventy, protože se již delší dobu pohybují na trhu práce.  

Na prezenční program bakalářského studia se hlásí většinou právě absolventi 

středních škol či lidé do věku 26ti let. Proto je z výzkumu vyloučena také skupina již 

pracujících, kteří se rozhodli doplnit si vzdělání, studují pro studium samotné, pro 

radost z vědění, chtějí získat nové vědomosti v humanitní oblasti, doplnit či změnit si 

kvalifikaci – tato skupina většinou studuje kombinovanou formu studia. Na 

prezenční formě studia se vyskytují velmi zřídka. 

Absolventi jsou pomocí úvodních demografických otázek rozřazeni na ty, 

kteří mají pouze bakalářské vzdělání na FHS UK a na ty, kteří mají i jiné vzdělání. 

Tato druhá skupina do celkového hodnocení nebyla zahrnuta, výzkum se soustředil 

právě na absolventy bakalářského studia FHS UK. Dále jsou absolventi raženi podle 

ročníků, čímž se zjišťuje věková skupina absolventů.  

Pro tento empirický výzkum bylo žádoucí, aby respondenti po ukončení 

studia prošli alespoň jedním úspěšným výběrovým řízením, tedy byli vybráni na 

určité pracovní místo. Pokud absolvent na pozici, o kterou se ucházel, nebyl vybrán, 

chybí zde jistota, že prošel celým výběrovým řízením, nejen prvním či prvními koly. 

Respondent, který nemůže poskytnout data o celém výběrovém řízení, by tento 
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výzkum mohl zkreslovat, proto jsou zařazeni jen ti, kteří prošli, a to úspěšně, celým 

výběrovým řízení. Dále respondenti, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, nemohou 

podat bližší informace o dané pozici, proto jsou eliminováni. Do výzkumu jsou tedy 

zařazeni pouze „úspěšní“ absolventi.  

Další rozdělení absolventů se odvíjí od praxe získané při studiu. Absolventi 

s praxí při studiu mají větší zkušenosti a dá se předpokládat, že jsou při výběrovém 

řízení více žádaní. Proto je důležité vědět, zda mají praxi a zda tato praxe souvisela 

se studiem či souvisela s následovně vykonávanou prací.  

Absolventi bakalářského studia často dále pokračují ve studiu na 

magisterských oborech a proto se  dosud neucházeli o práci a nepatří tedy mezi 

cílovou skupinu. Jedním z dalších důvodů, proč se absolventi po ukončení studia 

neuchází o pracovní místo může být jejich odjezd do zahraničí po studiu. Dá se tedy 

říci, že výzkum zohledňuje pouze vzorek absolventů, kteří se po ukončení 

bakalářského studia rozhodli vstoupit na pracovní trh, ať už dobrovolně či z nutnosti 

(neuspěli při přijímacích zkouškách a nebylo jim tedy umožněno ve studiu 

pokračovat) a pravděpodobně nepokračují dále ve vzdělávacím procesu, alespoň pro 

tuto chvíli.   

 

 

14. DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY 

 

V příloze č.1 je podoba dotazníku, tak, jak byl distribuován absolventům 

bakalářského studia FHS UK.  

První otázka „Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?“ tedy selektuje jiné 

respondenty, než právě absolventy bakalářského studia. Druhá otázka „Máte zároveň 

jiné vysokoškolské vzdělání?“ se snaží z výzkumu vyloučit absolventy bakalářského 

studia FHS UK, kteří mají zároveň jiné vysokoškolské vzdělání. Otázka „Ve kterém 

roce jste se narodil/a?“ zjišťuje, zda jde opravdu o absolventy prezenční formy studia 

a zároveň postihuje věkovou kategorii absolventů.  

 Další otázkou „Nastoupil/a jste od dokončení studia do současnosti do 

pracovního poměru?“ jsou vyloučeni respondenti, kteří po ukončení studia ještě 

nezačali pracovat či neabsolvovali ani jedno úspěšné výběrové řízení.  

Do  dotazníku bylo dále nutné zařadit otázky týkající se praxe při studiu. U 

zaměstnavatelů je často žádaná praxe v oboru i u čerstvých absolventů, proto do 
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dotazníku patří následující otázky týkající se praxe při studiu: „Získal/a jste nějakou 

pracovní zkušenost již při studiu? (týká se práce na plný i částečný úvazek, stáže či 

praxe)“; „Během kterého roku studia jste započal/a pracovní poměr?“; „Souvisela 

Vaše pracovní zkušenost při studiu s Vaším studiem?“; „Souvisela Vaše pracovní 

zkušenost při studiu s prací vykonávanou po ukončení studia?“; „Změnil/a jste 

pracovní pozici po dokončení studia?“.  

Při praxi při studiu bylo důležité zjistit, zda vykonávaná praxe souvisela se 

studiem či s pozdějším pracovním uplatněním či nesouvisela ani s jednou z obou 

možností. Pro zaměstnavatele je praxe a profesní zaměření uchazečů o práci 

primární, proto rozhodne-li se absolvent již při studiu, jakou cestou se chce ubírat a 

získá příslušnou praxi, je oproti ostatním ve výhodě. Zaměstnavatelé často uvítají 

také alespoň praxi mimo obor. Praxe, i když nebude souviset s pracovní pozicí, na 

kterou se absolvent hlásí, bude zaměstnavatel chápat jako žádoucí kritérium. Praxe 

dává absolventovi všeobecný rozhled v pracovním světě a dokáže se následně lépe 

orientovat ve struktuře a fungování firmy. Dá se tedy očekávat, že absolventi s praxí 

při studiu budou při hledání práce úspěšnější než uchazeči bez praxe.  

Následující otázka se již týká způsobu, jakým se absolvent jako uchazeč o 

zaměstnání kontaktoval se zaměstnavatelem. Tímto způsobem chce výzkum zjistit, 

jaké způsoby absolventi používají k hledání si zaměstnání či zda jsou sami absolventi 

oslovováni potenciálními zaměstnavateli. A také jaké způsoby vyhledávání uchazečů 

jsou více používané, a které naopak méně či vůbec. K otázce bylo třináct možných 

odpovědí, jak je možné se hledat práci. Díky úzkému vztahu studentů FHS 

k internetu, se dá předpokládat, že absolventi při hledání práce upřednostní právě 

tuto metodu před ostatními. Absolventi FHS UK mají k internetu jako informačnímu 

zdroji blízký vztah, vzhledem k tomu, že během studia musí velice často využívat 

on-line fakultní systémy, „papírové“ metody se již na fakultě prakticky nepoužívají. 

Poté následují otázky, které se týkají jednotlivých kol výběrového řízení, 

metod, které jsou zaměstnavateli používány pro selekci absolventů FHS ve 

výběrovém řízení. Tyto otázky jsou cíleny tak, aby bylo z výzkumu patrné, kolika 

koly musí absolventi při výběrovém řízení projít a s jakými všemi metodami se 

během výběrového řízení mohou absolventi setkat. Metody, které zaměstnavatel 

během výběrového řízení používá, záleží většinou na ekonomických prostředcích, 

kterou jsou k výběrovému řízení k dispozici. Předpokládá se, že u výběrového řízení 

bude uplatněno více metod, které budou vzájemně kombinovány. Takto provedeným 
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výběrovým řízením, nejen u absolventských pozic, se zvyšuje jistota nalezení nejvíce 

žádoucího kandidáta. Výběrová řízení na podobné pozice mohou být u různých 

zaměstnavatelů odlišná, tyto otázky se tedy snaží objevit, co mají jednotlivá 

výběrová řízení společná a v čem se naopak mohou lišit.  

 Objektivní výběrové řízení by tedy mělo obsahovat alespoň dvě 

metody selekce, mělo by tedy mít alespoň dvě kola. Třetí kolo výběrového řízení má 

často již jen potvrzující charakter. Zaměstnavatel se tímto způsobem někdy také 

snaží vyčkávat a udržet si prozatím nejlepšího uchazeče, zatímco stále hledá další 

možné kandidáty. Zaměstnavatel v jednotlivých kolech výběrového řízení často již 

nehledá znalosti, ale zaměřuje se spíše na schopnosti a dovednosti jednotlivých 

uchazečů. Uchazeči, kteří nesplňují základní znalostní podmínky, většinou neprojdou 

primární selekcí ještě před konáním prvního kola výběrového řízení.  

Další část dotazníku se týká celkové délky výběrového řízení a také času, 

který absolventi úspěšnému hledání zaměstnání chtěli věnovat a času, který ve 

skutečnosti bylo nezbytné najití žádoucího zaměstnání věnovat. Tyto časové údaje 

jsou zde zařazeny proto, že poskytují poměrně přesnou představu pro absolventy, 

kolik času mohou počítat pro úspěšné hledání zaměstnání po ukončení studia a jaká 

bývá délka výběrového řízení u těchto absolventských pozic.  

Otevřená otázka ohledně pracovní pozice a pracovní náplně je nezbytná ke 

komplexnosti celého výzkumu: „Jaký je/byl název první pracovní pozice po 

dokončení studia a jaká je/byla náplň Vaší práce (prosím popište zde Vaši pracovní 

náplň, hlavní úkoly a činnosti, kompetence.)“. Dle jednotlivých typů pracovních 

pozic se většinou odvíjí celé výběrové řízení – na některé pozice není třeba tak 

provádět příliš důkladné výběrové řízení, na některé pozice naopak je třeba 

výběrovému řízení věnovat dostatek času, aby zaměstnavatel našel toho nejlepšího 

uchazeče. Proto zde absolventi popisují svoji náplň, povinnost, míru odpovědnosti, 

denní činnosti atd. Tento popis je také dle názvu pozice možné využít k rozřazení 

jednotlivých pozic do různých kategorií, podle toho, nakolik jsou si jednotlivé 

pracovní pozice podobné či nikoliv. Z této otázky je možné také zjistit, na které 

pozice se absolventi FHS hlásí a udělat si konkrétní představu o uplatnění absolventů 

po dokončení studia.  

Přidanou hodnotu představuje závěrečná otázka, která je ryze subjektivního 

charakteru: „Z jakého důvodu Vám byla ve výběrovém řízení dána přednost před 

ostatními kandidáty, proč si myslíte, že jste byl/a úspěšný/á?“. Absolventi zde 
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uváděli své osobní domněnky, to, co si o úspěchu ve výběrovém řízení myslí oni. 

Zaměstnavatel má různé důvody, proč přijme určitého uchazeče na určitou pozici a 

otázkou zůstává, zda absolventi opravdu znají pravý důvod svého úspěchu ve 

výběrovém řízení či zda jsou jejich dohady nesprávné.  

 

 

15. VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT 

 

 Dotazník byl absolventům bakalářského studia distribuován v dubnu 2009. 

Cílová skupina byla složena ze 154 potenciálních absolventů bakalářského studia 

FHS v době od dubna 2008 do dubna 2009. Celkový počet respondentů výzkumu je 

41, finální počet výběrových řízení, které byly do výzkumu započítány je tedy 35.  

   

15.1 Praxe při studiu 

 Možnosti pracovat při studiu vyžilo plných 76,6% respondentů (viz graf 

15.1.1). Pro hledání uplatnění po studiu je důležité, zda absolventi pracovali formou 

brigády, která nesouvisela s jejich studiem a nesouvisela ani s prací, kterou 

vykonávají po absolutoriu, či zda cíleně vyhledávali práci, která byla praxí, jež 

mohou uplatnit v budoucím pracovním životě.  

 

Graf 15.1.1 Respondenti pracující a nepracující během studia 

Praxe / práce při studiu

Ano; 76,6%

Ne; 23,4%

Ano

Ne
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Z grafu 15.1.1 je vidět, že dotázaní absolventi ve většině případů využívají 

možnosti praxe či práce při studiu. Někteří pracují tzv. z nutnosti, kvůli finančnímu 

příjmu, někteří se snaží najít si relevantní praxi v oboru již při studiu. Praxe v oboru 

je na trhu práce velmi žádanou komoditou, a to i u absolventů, u kterých 

zaměstnavatelé očekávají minimální praxi. Absolventi, kteří se již nějakou dobu 

pohybují ve světě práce, byť jen okrajově, mají konkrétnější představy, co mohou od 

svého zaměstnání očekávat a co je očekáváno od nich.  

Většina zúčastněných respondentů uvedla, že praxi započala v 2. či 3. roce 

studia na FHS UK (celkem přes 65%), viz graf 15.1.2. Z uvedeného lze vypočítat 

průměrnou hodnotu 2,4 roky – průměrně absolventi začínali svou práci při studiu / 

praxi ve druhém či třetím roce studia.  

 

Graf 15.1.2 Rok studia, ve kterém byla u respondentů započata praxe / stáž / práce 

při studiu 

Rok zahájení praxe při studiu

1. rok; 17,4%

2. rok; 34,8%
3. rok; 30,4%

4. rok; 17,4%

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

 

 

 Respondenti většinou ve výzkumu uvádí jako rok počátku praxe / práce při 

studiu 2. či 3. ročník. To může souviset s jejich profilací během studia, kdy se 

rozhodují, čemu by se v praxi chtěli věnovat. Může to také znamenat, že 1. ročník je 

časově velice náročný a respondenti neměli čas praxi při studiu započít.  

Jak ukazují následují grafy, u 58% respondentů praxe nesouvisela s oborem 

studia, viz graf 15.1.3 avšak u 74% respondentů souvisela s prací vykonávanou po 

ukončení studia, viz graf 15.1.4. Tyto údaje ukazují, že respondenti zůstávají často 
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v oboru, který si zvolili již při studiu, i když ve většině případů se studiem přímo 

nesouvisí. 

 

Graf 15.1.3 Souvislost praxe při studiu se studiem 

 

Souvislost praxe při studiu se studiem

42%

58%

ano

ne

 

 

Graf 15.1.4 Souvislost praxe při studiu s prací vykonávanou po ukončení studia 

Souvislost praxe při studiu s prací vykonávanou po studiu

75%

25%

ano

ne

 

 

15.2 Využívané způsoby vyhledávání uchazečů 

Ze získaných dat vyplynulo, že při vyhledávání respondentů je v současnosti 

nejčastěji používanou metodou inzerce na internetu(viz graf 15.2.1). Tento způsob 

k získání zaměstnání využilo 27,6% respondentů. Dalším hojně používaným 

způsobem je hledání práce skrze známé či přátele (20,6%), skrze personální agentury 
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(13,8%) a řada respondentů byla také oslovena přímo zaměstnavatelem (17,2%). 

Ostatní způsoby vyhledávání měly zanedbatelný procentuální podíl.  

 

Graf 15.2.1 Absolventy nejčastěji využívané způsoby hledání práce 

Nejčastěji využívané způsoby hledání si práce

27,6%

20,6%

17,2%

13,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Internet Přátelé a známí Oslovení
zaměstnavatelem

Skrze personální
agenturu

 

 

Způsob hledání si zaměstnání přes internet byl u respondentů, absolventů 

FHS UK, předpokládán. Studenti FHS jsou zvyklí v průběhu studia internet jako 

médium hodně využívat, dalo se tedy očekávat, že tato metoda vyhledávání dosáhne 

největšího procentuálního zastoupení. Přesto nijak výrazně nepřevládá nad ostatními. 

Údaje o hledání si zaměstnání skrze přátele či známé dosahují plných 20,6%. Tato 

metoda byla velmi využívána v minulosti, avšak do velké míry přetrvala i do 

současnosti. Absolventi k hledání svého prvního zaměstnání plně využívají svých 

sociálních sítí, kontaktů a známostí. Také přímé oslovení respondenta 

zaměstnavatelem je způsob vyhledávání mající mezi ostatními výrazný podíl. 

Někteří absolventi FHS UK mohou být se zaměstnavateli v kontaktu již při studiu.  

 

15.3 Využívané způsoby selekce uchazečů 

 Způsoby selekce uchazečů si určuje zaměstnavatel. Pokud jde o způsob 

hledání práce, záleží především na absolventovi, jaké možnosti využije. V této druhé, 

selektivní fázi výběrového řízení jsou tedy absolventi pasivní, co se týká možnosti 

způsobu výběru metody, způsoby selekce uchazečů si určuje zaměstnavatel. Avšak 

záleží převážně na absolventech, jak se budou prezentovat, zda budou 

zaměstnavatelem akceptováni jako vhodní adepti na obsazovanou pozici.  
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 Mezi způsoby selekce výrazně převažují dvě metody, které mají u 

respondentů zastoupení každá nad 40% (viz graf 15.3.1). Jsou to metody pohovor 

s personalistou a pohovor s nadřízeným, které jsou nejčastěji používány jako první 

kolo výběrového řízení s uchazečem o práci. Jako první metoda kontaktu se 

zaměstnavatelem je také používána telefonický prescreening, avšak v mnohem menší 

míře (10%). Poslední příčku v tomto žebříčku zaujímá assessment centre (3,4%).  

   

Graf  15.3.1 Nejčastěji využívané selektivní metody v prvním kole výběrového 

řízení 

Nejčastěji využívané metody selekce uchazečů v 1. kole 
výběrového řízení 

Pohovor s 
nadřízeným; 
44,80%

Pohovor s 
personalistou; 

41,30%

Telefonický 
prescreening; 

10,50%

Assessment 
centre; 3,40%

Pohovor s nadřízeným

Pohovor s personalistou

Telefonický prescreening

Assessment centre

 

Každá větší firma má své personální oddělení, které při vyhledávání a selekci 

uchazečů využívá. Pohovor s personalistou je mezi odpověďmi zastoupen ve velké 

míře, což může mít více důvodů. Tato metoda je poměrně jednoduchá, zkušenému 

personalistovi příprava na pohovor nezabere příliš mnoho času, pohovor si 

personalista či tazatel může upravit dle svého vlastního uvážení, nemusí se striktně 

držet předepsané linie, což je nutné např. u assessment centre či strukturovaných 

pohovorů. Pohovor jako takový je v současnosti v České Republice nejvíce 

využívanou metodou při selekci uchazečů. 58 

Větším společnostem se vyplatí mít odborníky v oblasti vyhledávání a 

selekce uchazečů o zaměstnání, kteří výrazně šetří čas všem vedoucím pracovníkům. 

Menší společnosti si personální oddělení většinou nemohou dovolit z finančních 

důvodů, proto první kontakt s uchazečem spadá do kompetence nadřízeného. 

                                                 
58 Hroník F.(1999): Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, Computer Press, Brno, str. 142 
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Nadřízený ví většinou nejlépe, jakého pracovníka hledá a proto výběrové řízení často 

začíná právě u něj.  

  

Druhé kolo výběrového řízení neproběhlo u 24,1% pracovních míst (viz graf 

15.3.2), zde k finální selekci kandidáta postačilo pouze jednokolové výběrové řízení, 

které se ve většině případů skládalo právě z pohovoru s nadřízeným.  

 

Graf 15.3.2 Počet kol ve výběrovém řízení u respondentů 

Počet kol ve výběrovém řízení

Jednokolové ; 
24,1%

Dvoukolové; 34,5%

Tříkolové; 41,4% Jednokolové 

Dvoukolové

Tříkolové

 

 

U většiny přijímacích řízení (75,0%) tedy můžeme počítat s druhým kolem. 

To, jaká metoda selekce uchazečů je využita v druhém kole se samozřejmě odvíjí od 

metody použité v prvním kole. Ze zjištěných dat vyplývá, že pohovor s personalistou 

je v druhém kole ojedinělá záležitost, s touto metodou se v druhém kole setkalo 

pouze 4,8% respondentů. Pokud byl selektivní metodou prvního kola pohovor 

s nadřízeným, může absolvent očekávat, že v dalším kole potká u pohovoru opět 

tohoto či jiného nadřízeného nebo se setká s budoucím kolegou (viz grafy 15.3.4 a 

15.3.5).  

 

Graf 15.3.3 Způsob selekce respondentů v druhém kole výběrového řízení  
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Použité metody selekce uchazečů v druhém kole výběrového 
řízení

Pohovor s 
nadřízeným; 76,2%

Pohovor s 
personalistou; 4,8%

Pohovor s kolegou 
či kolegy; 14,2%

Výběrové testy; 
4,8%

Pohovor s nadřízeným

Pohovor s personalistou

Pohovor s kolegou či kolegy

Výběrové testy

 

 

Pokud v prvním kole proběhl pohovor s nadřízeným, v druhém kole následuje 

opět pohovor s nadřízeným či pohovor s kolegou, jak znázorňuje níže uvedený graf 

15.3.4. Jak dále vyplývá z výsledků výzkumu a níže uvedeného grafu, pokud bylo 

první kolo vedeno přímým nadřízeným, v 38,4% případů se další kolo vůbec 

nekonalo.  

 

Graf 15.3.4 Pokud je metoda prvního kola pohovor s nadřízeným, vypadá následné 

výběrové řízení takto:  

Po prvním kole VŘ - pohovoru s nadřízeným

Pohovor s 
nadřízeným; 38,4%

Pohovor s kolegou; 
23,2%

Druhé kolo již 
neprobíhá; 38,4% Pohovor s nadřízeným

Pohovor s kolegou

Druhé kolo již neprobíhá

 

 

Pokud je metodou prvního kola pohovor s personalistou, v druhém ve většině 

případů následuje pohovor s nadřízeným (75%), případně druhé kolo neprobíhá 

(16,7%), okrajově se zde lze setkat s pohovorem s kolegou (8,3%) - viz graf 15.3.5.  
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Graf 15.3.5 Pokud je metoda prvního kola pohovor s personalistou, vypadá následné 

výběrové řízení takto: 

 

Po prvním kole VŘ - pohovoru s personalistou

Pohovor s 
nadřízeným; 75,0%

Pohovor s kolegou; 
8,3%

Druhé kolo již 
neprobíhá; 16,7%

Pohovor s nadřízeným

Pohovor s kolegou

Druhé kolo již neprobíhá

 

  

Třetí kolo probíhalo u 41,4% výběrových řízení. Během třetího kola se 

absolventi setkali opět nejčastěji s nadřízeným (66,7%), popřípadě s budoucím 

kolegou (16,7%). Pokud si absolvent hledal práci skrze personální agenturu, 

výběrové řízení má alespoň dvě kola (100%) a třetí kolo proběhlo u 50% 

respondentů, kteří si zaměstnání hledali skrze personální agenturu.  

 

Graf 15.3.6 Způsob výběru respondentů ve třetím kole výběrového řízení 

Použité metody selekce uchazečů ve třetím kole výběrového 
řízení

Pohovor s 
nadřízeným; 66,7%

Pohovor s kolegou 
či kolegy; 16,7%

Výběrové testy; 
8,3%

Assessment 
centre; 8,3%

Pohovor s nadřízeným

Pohovor s kolegou či kolegy

Výběrové testy

Assessment centre
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 Během výběrového řízení se někteří respondenti v rámci pohovorů či 

assessment centre setkali s výběrovými testy. Tato metoda nebývá používána jako 

samostatné kolo výběrového řízení. Většina respondentů (55,9%) se s žádnými testy 

během výběrového řízení nesetkala. Oněch zbylých 44,1% vyplňovalo testy odborné, 

osobnostní či psychologické a jazykové. V provedeném průzkumu byl každý z těchto 

testů zastoupen přibližně třetinově, tedy stejnou měrou. Výjimku tvořili pouze 

inteligenční testy, které se v současné době používají méně (6,6%) - viz graf 15.3.7.  

 

Graf 15.3.7 Použití selektivních testů v průběhu celého výběrového řízení 

Použití výběrových testů během výběrového řízení

Osobnostní; 33,4%

Jazykové; 26,7%

Odborné; 26,7%

Inteligenční; 6,6%

Jiné; 6,6%

Osobnostní

Jazykové

Odborné

Inteligenční

Jiné

 

 

15.4 Délka výběrového řízení 

 Výběrové řízení u respondentů ve většině případů trvalo 1-3 týdny (82,7%), 

viz graf 15.4.1. Týdenní, dvoutýdenní a třítýdenní výběrové řízení mají skoro stejné 

procentuální zastoupení (24-34%). Déle než tři týdny výběrové řízení trvalo pouze 

v 17,3% případů.  

 

Graf 15.4.1 Délka výběrového řízení 
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Délka výběrového řízení

Týden či kratší 
dobu; 24,1%

Dva týdny; 34,5%

Tři týdny; 24,1%

Měsíc; 13,9%

Tři měsíce a déle; 
3,4%

Týden či kratší dobu

Dva týdny

Tři týdny

Měsíc

Tři měsíce a déle

 

 

15.5 Pracovní pozice absolventů FHS UK 

 Tato část průzkumu byla nejvíce různorodá. Některé pozice si byly velmi 

blízké a podobné, některé se naopak velmi odlišovaly od všech ostatních. Přesto se 

zde dá najít obecný trend, na jaké pozice se respondenti hlásili po dokončení studia.  

Obecně se dá říci, že většina respondentů nastoupila na administrativní pozice 

v jednotlivých odděleních firmy. Nejčastěji jsou to zákaznický servis (23,3%), oblast 

personalistiky (14,2%) a také organizační pomoc v rámci určitých projektů či práce 

v neziskových či dobročinných organizacích (10%). Absolventi působí také jako 

lektoři výuky cizích jazyků a na odborných pozicích (16,6%). Někteří z respondentů 

najdou také uplatnění přímo na fakultě – v rámci studijního oddělení či sekretariátu 

bakalářského studia (0,7%). Většina pozic je na asistentské úrovni, avšak se 

samostatnými úkoly a svěřenými oblastmi (viz graf 15.5.1).  

 

Graf 15.5.1 Pozice respondentů, na které nastupují po ukončení bakalářského studia 



62 

Pozice, na které respondenti nastoupili po ukončení studia

Administrativní a 
asitentská pozice; 

43,4%

Zákaznický servis; 
23,3%

Nezávislé 
organizace, 

projekty; 10,0%

Odborné pozice, 
lektoři; 16,6%

Neuvedeno; 6,7%
Administrativní a asitentská
pozice

Zákaznický servis

Nezávislé organizace, projekty

Odborné pozice, lektoři

Neuvedeno

   

 

Uvedené odpovědi byly pro zjednodušení rozděleny do čtyř kategorií – 

administrativní a asistentské pozice (43,4%), zákaznický servis (23,3%), nezávislé 

organizace a samostatné projekty (10%) a odborné pozice a lektorování (16,6%). 

Rozdělení probíhalo podle toho, zda činnost byla pomocná, samostatná nebo 

odborná, zvlášť jsou uvedeny nezávislé organizace, kde se respondenti různou měrou 

podílí na konkrétních projektech.  

 

15.6 Subjektivní pohled respondentů na důvod úspěchu ve výběrovém řízení, 

kompetence respondentů 

 Nyní se dostáváme ke kategorii, která je velmi těžko hodnotitelná. 

Respondenti jako důvod úspěšnosti ve výběrovém řízení uváděli většinou jazykové 

znalosti (16,5%) či dřívější praxi (16,5%). Většina absolventů však důvod proč byli 

vybráni neví či si není jistá (19,4%). Absolventi dále jako důvod úspěchu ve 

výběrovém řízení uvádějí mnoho různých důvodů, každý z nich je však zastoupen 

jen sporadicky (např. přesvědčivost, příjemné vystupování, schopnost „prodat“, 

sympatie nadřízeného, předchozí praxe, motivace atd.).   

 

Graf 15.6.1 Kompetence, které vedli k úspěchu ve výběrovém řízení - dle 

respondentů 
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Kompetence dopomáhající k úspěchu ve výběrovém řízení u 
respondentů

16,5% 16,5%

19,4%

15,0%

15,5%

16,0%
16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%
19,0%

19,5%

20,0%

Praxe Jazykové znalosti Neuvedeno

 

 

 

16. HODNOCENÍ ABSOLVENTŮ PRO VŠ  

 

Dosažené vysokoškolské vzdělání by mělo vést k lepšímu uplatnění na 

pracovním trhu, k nalezení uspokojivého a lépe placeného zaměstnání.  

Mladí lidé na českých školách nejpozitivněji oceňují, že poskytují široké 

základní poznatky, že dávají dobré možnosti specializace. Naopak nehodnotí již tak 

pozitivně využitelnost vzdělání pro praxi, zejména z příliš teoretických a často 

zastaralých poznatků. Na českých školách je spíše preferována kvantita před 

kvalitou, nikoli však příliš jednoznačně - 56% absolventů uvedlo, že škola 

preferovala kvantitu, 44% pak kvalitu znalostí a poznatků. 59 

Zelenkův výzkum z roku 2007 ukazuje, že spokojenost s výukou na českých 

školách stále roste, celkový index spokojenosti z roku 2007 je celých 72% 

spokojených absolventů škol.  

Školy mohou pomáhat svým absolventům vytvářením předpokladů pro 

zaměstnanost, poskytováním dostatečného množství informací vedoucí k volbě 

vzdělávací dráhy, je třeba vycházet z kvalifikačních požadavků a vývojových trendů 

v pracovní sféře, dále také obměňovat či inovovat vzdělávací programy.  

                                                 
59 Zelenka, Martin (2008): Přechod absolventů škol ze vzdělávání na pracovní trh, PdfUK, Praha, str. 

25  
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 Vzdělání stárne stále rychleji. Jedinec i přes kvalitní iniciační vzdělání 

nemůže bez samostudia zvládat požadavky světa práce. Jednotlivé obory jsou 

v neustálém vývoji a jejich obsah se mění a posouvá stále rychleji. Povinnost 

vysokých škol připravit studenty na život se tak relativizuje a modifikuje, učení se 

stává celoživotním. Vysoké školy, pokud chtějí odpovídat na současné požadavky 

pracovního trhu, by měli svoji péči o studenty přesunout i na péči o své absolventy; 

sledovat jejich vstup do světa práce a jejich profesní vývoj, tato péče by jistě byla 

oboustranně prospěšná – škola si takto může korigovat poznatky o kvalitě a 

aktuálnosti svého vzdělávacího programu. Absolvent v oboru se musí stále rozvíjet.  

 Uplatnění absolventů na trhu práce je jedním z indikátorů kvality 

vysokoškolské výuky. Stálé spojení s absolventy a retrospektivní hodnocení výuky 

by mělo být bráno jako jedna z možných verzí korekcí učebních plánů, tvorbou 

nových předmětů a pozměněním či zrušením těch zastaralých. Trh práce reaguje 

mnohem rychleji, než je možno měnit strukturu fakulty či jednotlivých oborů.   

 Vysoké školy mají dlouhou tradici a v našem prostředí mají státní vysoké 

školy vedoucí postavení v rámci terciárního vzdělávání. Nabízí se tedy spousta 

možností se podílet na dalším vzdělávání a na spolupráci se světem práce. Toho 

mohou vysoké školy jednoduše docílit spojením se světem práce skrze absolventy. 

Rozvoj programů pro práci s absolventy musí být doprovázen rozvojem organizace, 

tedy fakulty, jen tak je možno něco změnit a zlepšit. Podmínkou fungování těchto 

programů je samozřejmě ochota obou stran.  
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17. ZÁVĚR 

 

Nábor a výběr, tj. vyhledávání a selekce, absolventů je specifický, zejména 

z hlediska jejich minimální praxe, nejnovějších odborných znalostí, velké motivaci a 

chuti pracovat. Také možnosti adaptace a formovatelnosti absolventa na začátku jeho 

pracovního života jsou pro firmy atraktivní.  

Ze srovnání výzkumu UIV60 a výzkumu této bakalářské práce vyplývá, že 

absolventi uvažují ve zcela jiných kategoriích než zaměstnavatelé. Zaměstnavatelé 

jako žádoucí vlastnosti uvádějí např. smysl pro kvalitu, schopnost rozhodovat se, 

tvořivost, jazykové znalosti či široké profesní dovednosti. Respondenti přitom jako 

kompetence, které vedly k úspěchu ve výběrovém řízení uvádějí shodně se 

zaměstnavateli pouze jazykové znalosti. Ve všech ostatních kategoriích se však liší, 

respondenti se domnívají, že jejich úspěch tkví např. v komunikačních schopnostech, 

schopnosti přesvědčit, příjemném vystupování atp. Co se tedy týká schopností a 

dovedností vhodných pro úspěšnost ve výběrovém řízení, největší procento 

respondentů (19,4%) nedokáže ani po nástupu na danou pozici subjektivně zhodnotit 

důvod, proč si je zaměstnavatel vybral a proč byli ve výběrovém řízení úspěšnější 

než ostatní kandidáti. Respondenti, pokud nějaké údaje uváděli, byla to většinou 

znalost jazyků (16,5%) či dřívější praxe (16,5%). Respondenti nemají představu o 

požadavcích trhu práce a o tom, jako vlastnosti zaměstnavatelé u absolventů hledají. 

Vlastnosti, které zaměstnavatelé u absolventů vysokých škol považují za klíčové, zde 

respondenti neuvádějí.  

Tato skutečnost může vést u absolventů k obtížím při hledání práce. Před 

vstupem na trh práce je tedy třeba si ujasnit své možnosti, znalosti a dovednosti 

natolik, aby se tyto potkali se požadavky zaměstnavatelů.  

Dále je z uvedené teoretické základny a provedeného empirického výzkumu 

je tedy možné odvodit následující závěry.  

Respondenti jako uchazeči o práci dle předpokladu nejčastěji využívali 

k získání práce internetové zdroje (27,6%). Tato metoda byla dle předpokladů 

nejčastější, v závěsu následovalo využívání metody hledání si práce skrze přátele a 

známé (20,6%), dále zaměstnavatel sám oslovení potenciálního uchazeče (17,2%) a 

                                                 
60 Štastná, P., Vymětalová, S., Matějková, L. (1999): Absolventi na trhu práce: co zaměstnavatelé 

očekávají?, UIV, Praha, str. 25-37; studie provedená v ČR mezi zaměstnavateli 
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jako poslední významný zdroj k hledání práce jsou využity personální agentury 

(13,8%). Metoda přátel či známých, však jako zdroj není dostatečná, je snadno 

vyčerpatelná a časově nemusí odpovídat požadavkům uchazeče. Absolventi tuto 

metoda mohou upřednostňovat z důvodu doporučení třetí osobnou a mají tak výhodu 

před ostatními kandidáty, pokud nějací jsou. Přímé oslovení absolventa 

zaměstnavatelem ukazuje na možnou předchozí spolupráci přímo s dotyčným 

absolventem či na jeho doporučení vzdělávací institucí či třetí osobou. Pokud má 

zaměstnavatel na absolventa specifické požadavky, je takovýto absolvent na trhu 

práce těžko k nalezení, proto se zaměstnavatel může uchýlit k této metodě. Metoda 

hledání práce skrze personální agentury je zastoupena také v přiměřené míře, 

abychom ji mohli zahrnout do jedné z běžně využívaných metod. Absolventi jsou si 

pravděpodobně vědomi možností tohoto způsobu oslovení skrze jednu personální 

agenturu více zaměstnavatelů či doporučení personálním konzultantem.   

U průběhu výběrového řízení byly zjištěny tyto skutečnosti – výběrové řízení 

má nejčastěji dvoukolovou či tříkolovou podobu (75,9%), kde v prvním kole se 

absolvent setkává s personalistou či nadřízeným (86,2%) a v druhém kole 

s nadřízeným (76,2%). Častá podoba výběrového řízení jsou také jedno či dvě kola 

pouze s nadřízeným(i) (34,4%). V tomto typu výběrového řízení byl kandidát přijat 

ihned po pohovoru s jedním či dvěma nadřízeným. Jednokolové přijímací řízení, 

které obsahuje pouze pohovor s nadřízeným je v průzkumu zastoupeno číslem 

13,8%. Tato metoda je pro zaměstnavatele poměrně riskantní, kandidát není 

dostatečně prověřen a jeho hodnocení je velmi subjektivní. Proto je překvapivé, že je 

tato metoda v současnosti u absolventů používána. Je zřejmé, že v těchto výběrových 

řízeních nemohl být dostatek kandidátů (zaměstnavatel by je pravděpodobně lépe 

prověřil) či dostatek finančních zdrojů.  

Během výběrového řízení se respondenti setkali s mnohými metodami – 

nejpoužívanější z nich je zjevně interview, výrazně převyšuje všechny ostatní 

metody a převažuje ve všech kolech výběrového řízení. V prvním kole je pohovor 

zastoupen 86,1%, v druhých kolech dokonce 94,2% a ve třetích kolech 83,4%. Vedle 

pohovorů se také v menší míře setkáváme s telefonickým prescreeningem, 

výběrovými testy a assessment centre.  

Většina absolventů již při nástupu do zaměstnání měla praxi či pracovala při 

studiu (76,6%), i když ne vždy byla práce při studiu shodná s následně vykonávanou 

prací či studiem. Z nedostatku absolventů bez praxe není možné porovnat úspěšnost 



67 

absolventů s praxí a absolventů bez praxe. Zajímavá informace z výzkumu však je, 

že respondenti s praxí, u kterých praxe při studiu souvisela se studiem je 42%, 

zatímco respondentů s praxí, u kterých praxe při studiu souvisela s pracovním 

uplatněním po dokončení studia je celých 75%. Výzkum tedy ukazuje, že minimálně 

těchto 33% respondentů, kteří při studiu pracovali, se po studiu uplatnila v jiném 

oboru, než který vystudovali (pokud předpokládáme, že oněch 42% respondentů 

pokračuje v podobné oblasti, jako ve které měli praxi při studiu).   

Jednotlivé pozice, na které se respondenti hlásili, jsou si velice podobné. 

Pozice jsou, jak bylo uvedeno v kapitole 15. ve vyhodnocení získaných dat, většinou 

administrativního charakteru, pozice v zákaznickém servisu, částečně zastoupeny 

jsou pozice zabývající se vedením svěřeného projektu v nezávislých organizacích či 

odborná práce a lektorská činnost. Tyto pozice odpovídají charakteru studia FHS 

UK, absolventi mají obecný vědomostní základ a nemají ve většině případů po 

ukončení bakalářského studia širší odborné znalosti, kromě jazykové vybavenosti či 

konkrétní individuální specializace.  

  

Pokud by se změnil či rozšířil vzorek respondentů, dozajista by se tyto změny 

projevily i v odpovědích na jednotlivé výzkumné otázky. Pokud by podobný výzkum 

prováděla přímo fakulta, věřím, že absolventi by byli ochotnější odpovídat, sdělovat 

více informací a také podrobnější a úplnější informace, než jak tomu bylo u tohoto 

výzkumu.  

 Tato práce otevírá prostor pro další, podrobnější výzkum v této oblasti. Bylo 

by možné zaměřit se na širší vzorek absolventů, např. na absolventy magisterských 

oborů, či srovnat absolventy dvou oborů, dvou fakult atp. Zajímavý by mohl být také 

výzkum, týkající se souvislosti úspěchů při studiu s následnými úspěchy či 

neúspěchy v pracovní oblasti; výzkum týkající se praxe při studiu a její užitečnosti 

při studiu a po dokončení studia, atd.   
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Příloha č. 1 – Dotazník pro respondenty (absolventy FHS UK)  

 

Pokud není uvedeno jinak, označte prosím vždy právě jednu odpověď.  

 

1. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?  
 

a) bakalářské 
b) magisterské  
c) doktorské 

 
 
2. Máte zároveň jiné vysokoškolské vzdělání?   
 

a) ne 
b) ano – níže prosím uveďte jaké, na které škole a rok ukončení studia  
…………………………………………………………………………………
……….. 

 
 
3. Ve kterém roce jste se narodil/a?  

 
 19…… 
 
 
4. Nastoupil/a jste od dokončení studia do současnosti do pracovního poměru?  
 

a) ano  
b)  ne – konec dotazování  

 
 
5. Získal/a jste nějakou pracovní zkušenost již při studiu? (týká se práce na plný i 
částečný úvazek, stáže či praxe)  
  

a) ano – přejděte k části C 
b) ne 

 
 
6. Je Vaše současná pracovní pozice první po dokončení studia? 
  

a) ano – vyplňte prosím část A 
b) ne – vyplňte prosím část A+B  
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A – otázky týkající se Vaší první pracovní pozice po dokončení studia  
 
7. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a, že zaměstnavatel na tuto pozici hledá 
pracovníka?  
 

a) prostřednictvím inzerátu v novinách  
b) prostřednictvím úřadu práce 
c) prostřednictvím personální agentury 
d) prostřednictvím internetu 
e) skrze personální agenturu 
f) sám/sama jsem kontaktoval/a zaměstnavatele 
g) byl/a jsem osloven/a zaměstnavatelem 
h) díky pracovní praxi/stáži během studiu 
i) od rodiny, přátel nebo známých 
j) díky škole (poradně, studentským workshopům) 
k) zahájil/a jsem vlastní podnikání – konec dotazování 
l) z interních zdrojů firmy (v této firmě jsem již pracoval/a předtím)  
m) jiným způsobem, jak: ………………………………… 

 
8. Jak probíhal Váš první (osobní) kontakt se zaměstnavatelem?  
- pokud bylo metod při prvním setkání více, prosím zakroužkujte všechny a označte 
je čísly, jak následovaly po sobě 
 

a) telefonický prescreening (tj. dotazování se po telefonu)  
b) pohovor s personalistou 
c) pohovor s nadřízeným 
d) panelový pohovor (tj. s více lidmi najednou)  
e) výběrové testy – pokračování 8a 
f) assessment centre (tj. diagnostický program, skupinové aktivity a úkoly 

společně s ostatními uchazeči) 
 
8a. Jaké z výběrových testů jste během výběrového řízení vyplňoval/a?  
 

a) jazykové 
b) osobnostní, psychologické 
c) inteligenční 
d) odborné 
e) jiné – jaké? 

…………………………………………………………………………….........
...... 

 
9. Jak probíhalo další výběrové řízení?  
- pokud metod výběru bylo více, prosím zakroužkujte všechny a označte je čísly, jak 
následovaly po sobě 
 

a) telefonický prescreening (tj. dotazování se po telefonu)  
b) pohovor s personalistou 
c) pohovor s nadřízeným 
d) panelový pohovor (tj. s více lidmi najednou)  
e) výběrové testy – pokračování 9a 
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f) assessment centre (tj. diagnostický program, skupinové aktivity a úkoly 
společně s ostatními uchazeči) 

 
9a. Jaké z výběrových testů jste během výběrového řízení vyplňoval/a?  
 

a) jazykové 
b) osobnostní, psychologické 
c) inteligenční 
d) odborné 
e) jiné – jaké? 

…………………………………………………………………………….........
...... 

 
10. Jak dlouho přibližně trvalo celé výběrové řízení od Vašeho prvního kontaktu 
s potenciálním zaměstnavatelem?  
 

a) týden či kratší dobu 
b) dva týdny 
c) tři týdny 
d) měsíc 
e) dva měsíce  
f) tři měsíce a déle 

 
11. Jaký je/byl název první pracovní pozice po dokončení studia a jaká je/byla náplň 
Vaší práce (prosím popište zde Vaši pracovní náplň, hlavní úkoly a činnosti, 
kompetence.) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
12. Souvisí / souvisela tato Vaše pracovní pozice s oborem Vašeho studia?  
 

a) ano 
b) ne 

 
13. Jak dlouho po dokončení studia jste nastoupil/a do práce?  
 

a) týden či kratší dobu 
b) dva týdny 
c) tři týdny 
d) měsíc 
e) dva měsíce  
f) tři měsíce a déle 
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14. Jak dlouho po dokončení studia jste chtěl/a nastoupit do práce?  
 

a) týden či kratší dobu 
b) dva týdny 
c) tři týdny 
d) měsíc 
e) dva měsíce  
f) tři měsíce a déle 

 
15. Z jakého důvodu Vám byla ve výběrovém řízení dána přednost před ostatními 
kandidáty, proč si myslíte, že jste byl/a úspěšný/á?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
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B – otázky týkající se Vaší druhé pracovní pozice 
 
16. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a, že zaměstnavatel na tuto pozici hledá 
pracovníka?  
 

a) prostřednictvím inzerátu v novinách  
b) prostřednictvím úřadu práce 
c) prostřednictvím personální agentury 
d) prostřednictvím internetu 
e) skrze personální agenturu 
f) sám/sama jsem kontaktoval/a zaměstnavatele 
g) byl/a jsem osloven/a zaměstnavatelem 
h) díky pracovní praxi/stáži během studiu 
i) od rodiny, přátel nebo známých 
j) díky škole (poradně, studentským workshopům) 
k) zahájil/a jsem vlastní podnikání – konec dotazování 
l) z interních zdrojů firmy (v této firmě jsem již pracoval/a předtím)  
m) jiným způsobem, jak: ………………………………… 

 
17. Jak probíhal Váš první (osobní) kontakt se zaměstnavatelem?  
- pokud bylo metod při prvním setkání více, prosím zakroužkujte všechny a označte 
je čísly, jak následovaly po sobě 
 

a) telefonický prescreening (tj. dotazování se po telefonu)  
b) pohovor s personalistou 
c) pohovor s nadřízeným 
d) panelový pohovor (tj. s více lidmi najednou)  
e) výběrové testy – pokračujte na 17a 
f) assessment centre (tj. diagnostický program, skupinové aktivity a úkoly 

společně s ostatními uchazeči) 
 
17a. Jaké z výběrových testů jste během výběrového řízení vyplňoval/a?  
 

a) jazykové 
b) osobnostní, psychologické 
c) inteligenční 
d) odborné 
e) jiné – jaké? 

…………………………………………………………………………….........
...... 

 
18. Jak probíhalo další výběrové řízení?  
- pokud metod výběru bylo více, prosím zakroužkujte všechny a označte je čísly, jak 
následovaly po sobě 
 

a) telefonický prescreening (tj. dotazování se po telefonu)  
b) pohovor s personalistou 
c) pohovor s nadřízeným 
d) panelový pohovor (tj. s více lidmi najednou)  
e) výběrové testy – pokračujte na 18a 
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f) assessment centre (tj. diagnostický program, skupinové aktivity a úkoly 
společně s ostatními uchazeči) 

 
18a. Jaké z výběrových testů jste během výběrového řízení vyplňoval/a?  
 

f) jazykové 
g) osobnostní, psychologické 
h) inteligenční 
i) odborné 
j) jiné – jaké? 

…………………………………………………………………………….........
...... 

 
19. Jak dlouho přibližně trvalo celé výběrové řízení od Vašeho prvního kontaktu 
s potenciálním zaměstnavatelem?  
 

a) týden či kratší dobu 
b) dva týdny 
c) tři týdny 
d) měsíc 
e) dva měsíce  
f) tři měsíce a déle 

 
20. Jaký je/byl název druhé pracovní pozice po dokončení studia a jaká je/byla náplň 
Vaší práce (prosím popište zde Vaši pracovní náplň, hlavní úkoly a činnosti, 
kompetence.) 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
21. Souvisí / souvisela tato Vaše pracovní pozice s oborem Vašeho studiem?  
 

a) ano 
b) ne 

 
22. Jak dlouho po dokončení studia jste na nastoupil/a na tuto pracovní pozici (tj. na 
Vaše druhé pracovní místo po škole?) 
 
a) měsíc 
b) dva až tři měsíce 
c) šest měsíců 
d) do roka 
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e) déle než za rok 
  
23. Z jakého důvodu Vám byla ve výběrovém řízení dána přednost před ostatními 
kandidáty, proč si myslíte, že jste byl/a úspěšný/á?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
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C – otázky týkající se Vaší praxe při studiu / pracovní pozice při studiu 
 
7. Během kterého roku studia jste započal/a pracovní poměr?  
 

a) prvního 
b) druhého 
c) třetího 
d) čtvrtého 
e) pátého a výše 

 
8. Souvisela Vaše pracovní zkušenost při studiu s Vaším studiem?  
 

a) ano 
b) ne 

 
9. Souvisela Vaše pracovní zkušenost při studiu s prací vykonávanou po ukončení 
studia?  
 

a) ano 
b) ne 

 
10. Změnil/a jste pracovní pozici po dokončení studia?  
 

a) ano  
b) ne 
c) změnil se pouze úvazek (počet odpracovaných hodin) či část mých 

pracovních úkolů 
 
 
Následující otázky se budou týkat Vaší první pracovní pozice po studiu či 
pracovní pozice započaté již při studiu, pokud jste pracovní pozici nezměnil/a.  
  
11. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a, že zaměstnavatel na tuto pozici hledá 
pracovníka?  
 

a) prostřednictvím inzerátu v novinách  
b) prostřednictvím úřadu práce 
c) prostřednictvím personální agentury 
d) prostřednictvím internetu 
e) skrze personální agenturu 
f) sám/sama jsem kontaktoval/a zaměstnavatele 
g) byl/a jsem osloven/a zaměstnavatelem 
h) díky pracovní praxi/stáži během studiu 
i) od rodiny, přátel nebo známých 
j) díky škole (poradně, studentským workshopům) 
k) zahájil/a jsem vlastní podnikání – konec dotazování 
l) z interních zdrojů firmy (v této firmě jsem již pracoval/a předtím)  
m) jiným způsobem, jak: ………………………………… 
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12. Jak probíhal Váš první (osobní) kontakt se zaměstnavatelem?  
- pokud bylo metod při prvním setkání více, prosím zakroužkujte všechny a označte 
je čísly, jak následovaly po sobě 
 

a) telefonický prescreening (tj. dotazování se po telefonu)  
b) pohovor s personalistou 
c) pohovor s nadřízeným 
d) panelový pohovor (tj. s více lidmi najednou)  
e) výběrové testy – pokračujte na 12a 
f) assessment centre (tj. diagnostický program, skupinové aktivity a úkoly 

společně s ostatními uchazeči) 
 
12a. Jaké z výběrových testů jste během výběrového řízení vyplňoval/a?  
 

k) jazykové 
l) osobnostní, psychologické 
m) inteligenční 
n) odborné 
o) jiné – jaké? 

…………………………………………………………………………….........
...... 

 
13. Jak probíhalo další výběrové řízení?  
- pokud metod výběru bylo více, prosím zakroužkujte všechny a označte je čísly, jak 
následovaly po sobě 
 

a) telefonický prescreening (tj. dotazování se po telefonu)  
b) pohovor s personalistou 
c) pohovor s nadřízeným 
d) panelový pohovor (tj. s více lidmi najednou)  
e) výběrové testy – pokračujte na 13a 
f) assessment centre (tj. diagnostický program, skupinové aktivity a úkoly 

společně s ostatními uchazeči) 
 
13a. Jaké z výběrových testů jste během výběrového řízení vyplňoval/a?  
 

p) jazykové 
q) osobnostní, psychologické 
r) inteligenční 
s) odborné 
t) jiné – jaké? 

…………………………………………………………………………….........
...... 

 
14. Jak dlouho přibližně trvalo celé výběrové řízení od Vašeho prvního kontaktu 
s potenciálním zaměstnavatelem?  
 

a) týden či kratší dobu 
b) dva týdny 
c) tři týdny 
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d) měsíc 
e) dva měsíce  
f) tři měsíce a déle 

 
15. Jaký je/byl název první pracovní pozice, na kterou jste nastoupil/a již při studiu a 
jaká je/byla náplň Vaší práce (prosím popište zde Vaši pracovní náplň, hlavní úkoly 
a činnosti, kompetence.) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
23. Z jakého důvodu Vám byla ve výběrovém řízení dána přednost před ostatními 
kandidáty, proč si myslíte, že jste byl/a úspěšný/á?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
 


