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1 Úvod 
 

Hlavním úkolem školy je příprava naší společné budoucnosti. Kvalita 

připravené mládeže je pro nás asi tou nejstěžejnější záležitostí, neboť 

právě naši žáci jsou ti, kteří budou budovat ekonomickou prosperitu 

a společenské postavení naší země ve světové politice. Z tohoto 

důvodu jsem si zvolil toto téma bakalářské práce, neboť právě na 

kvalitě pedagogů, kteří budou předávat své zkušenosti a dovednosti 

našim žákům, asi nejvíce záleží. Dle požadavků, které přicházejí ze 

stran společnosti, blíže specifikovaných a formulovaných 

ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, je nyní hlavním 

požadavkem příprava absolventů z řad učebních oborů, a to nejvíce 

s technickým zaměřením. Právě z tohoto důvodu jsem se zaměřil na 

nábor a výběr nejvhodnějších pedagogů věnujících se odbornému 

vzdělávání. Cílem této práce je prozkoumání situace týkající se 

výběrového řízení v oblasti školství, a to konkrétně na učitele 

odborných předmětů. 

V první části práce si kladu za cíl v teoretické části zjistit, s pomocí 

odborné literatury a odborných příspěvků z internetu z problematiky 

personálního řízení lidí, jak správně provést nábor na pozici učitele 

odborných předmětů. Nejprve vás seznámím s možnostmi, s jejichž 

pomocí můžeme oslovit co nejvíce vhodných kandidátů, a také vás 

zasvětím do problematiky sestavování inzerátů tak, aby byli pro 

uchazeče co nejatraktivnější, a tím byla podpořena jejich touha 

pracovat právě ve vaší škole. Dále se společně podíváme na to, jak 

provést předvýběr ze získaných uchazečů a také jak následně vybrat 

nejvhodnějšího kandidáta. V této kapitole se podíváme, jaké máme 

možnosti získat co nejpřesnější informace o hlásícím se uchazeči. 

Cílem druhé části práce je provedení výzkumu v této oblasti 

zaměřenému na zjištění, zda vedoucí pracovníci středních škol 

v Ústeckém kraji pří výběru využívají odborně propracované postupy 
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z oblasti vedení lidí. Pro zjištění efektivity této práce se zaměřím také 

na četnost potřeby vyhledávat učitele odborných předmětů. Nedílnou 

součástí části mé práce věnované analýze aktuální situace ve 

zmiňovaných školách je také zpracovaná otázka, jak a jakým 

způsobem oslovují nové uchazeče. Dále se zabývám otázkou 

používaného předvýběru uchazečů a v závěru této kapitoly také 

výběru uchazečů, a to jak po stránce odborné dle systémových 

metod, tak po stránce intuitivní dle vlastního nepodloženého úsudku. 

V závěru této práce popíši souhrn, který popisuje situaci v Ústeckém 

kraji na základě rozeslaných dotazníků a má doporučení jak 

postupovat při výběrovém řízení vypsaném pro získání kvalitních 

pracovních sil obohacujících vaši školu. 
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2 Teoretická část 

2.1 Zasvěcení do problematiky výb ěrového řízení 
 

Problematika výběru vhodného zaměstnance není zcela jednoduchá. 

Hlavní rolí je shromáždění dostatečného množství informací pro 

získání uchazečů na pozici nového učitele a také přiměřené množství 

pro rozhodnou volbu výběru nejvhodnějšího uchazeče. Toto je 

základem získání i výběru nového pracovníka, ať již budeme 

postupovat dle vlastní intuice nebo s využitím znalostí z problematiky 

vedení lidí. Na základě intuice nejspíše bude stačit nashromáždit 

dostatečné množství uchazečů a z nich si podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí vybrat bez využití jakéhokoliv vědeckého systému. 

Pro využití zkušeností z oblasti vedení lidí bude asi nejrozumnější 

držet se takzvaného desatera efektivního výběrového řízení 

(jedenáctera), které František Hroník popisuje ve své publikaci „Jak 

se nespálit podruhé“. Vychází z následujících bodů: 

1. Nejdříve je potřeba znát „Koho co“, teprve potom „jak a čím“ 

2. Získávání pracovníků a jejich výběr je vždy aktivita public 

relations 

3. Každý nábor a výběr ctí zásady „3E“ (efektivnost, etika, 

ekonomika) 

4. Celý proces vyhledávání, získávání a výběru je nepřetržitý 

5. Během náboru a výběru je uplatňován trychtýřový přístup 

6. Celý proces je dokumentován 

7. Výběr jako transplantace 

8. Proces rozhodování je skupinová záležitost, odpovědnost za 

rozhodnutí je individuální 
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9. Výběrové řízení je postaveno na čtyřech pilířích (personální 

anamnéza, testy, pohovor, reference) 

10. Výběrové řízení nekončí rozhodnutím či přijetím pracovníků 

11. Proces náboru a výběru je třeba rozhodnout v nejkratším čase 

Nyní bude následovat stručný popis jednotlivých bodů, neboť účelem 

této práce není opisování této publikace. 

2.1.1 Nejdříve je pot řeba znát „Koho co“, teprve potom „jak a čím“ 
 

 Dle Františka Hroníka v publikaci Jak se nespálit podruhé je v první 

řadě třeba rozhodnout, jaké požadavky budou na nového učitele a dle 

toho si stanovit kritéria, podle kterých se bude vybírat a rozdělovat 

do jednotlivých skupin. Je nutné zvážit všechny aspekty, které budou 

nezbytné pro integraci do školy a na požadované místo. Teprve podle 

těchto aspektů je nezbytné sestavovat zmiňovaná kritéria předvýběru 

a výběru uchazeče. Teprve po jejich stanovení se rozhodne, jaké 

varianty získávání informací zvolit. Volba je závislá na firemní kultuře 

a vytýčené strategii školy. 

2.1.2 Získávání pracovník ů a jejich výb ěr je vždy aktivita public relations 
 

Je třeba si uvědomit, že se jedná o formu, kterou se reprezentuje 

škola vůči veřejnosti. Dalo by se říci, že se jedná i o určitou formu 

reklamy či zviditelnění školy. To popisuje i František Hroník ve své 

knize Jak se nespálit podruhé. Bezpochyby je zřejmé, že každý 

inzerát, každý dopis, pak také odmítnutí uchazeče a celý organizační 

chod výběrového řízení může kdokoliv vidět a může je i dále 

prezentovat. Z tohoto důvodu spadá výběrové řízení do agendy public 

relations. Odmítnutí je velmi důležitou součástí řízení, neboť většina 

uchazečů bude odmítnuta a mohou být klidně v budoucnu zaměstnáni 

u někoho z vašich partnerů a nevhodné odmítnutí by mohlo být 

v dalším jednání překážkou. Proto odmítnutí musí být dobře 
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připraveno a naplánováno kompetentními a znalými lidmi. 

Doporučuje se vyzdvihnout kvality uchazeče s vysvětlením, že 

hledáme pouze jednoho učitele, který bude nejlépe integrovatelný do 

naší školy. Důležitou součástí je každému uchazeči podat odpověď, 

neboť nikde není řečeno, že by se vám tento člověk nemohl 

v budoucnu hodit. 

V oblasti public relations je důležitá i připravenost celého řízení, při 

kterém si uchazeči mohou udělat obrázek o organizaci vaší školy a 

jejím bezproblémovém fungování a pozici mezi školami v regionu. 

Toto vše může ovlivnit i připravenost a volba prostor, které uchazeč 

navštíví. Musí být patrna důležitost a připravenost výběrového řízení. 

2.1.3 Každý nábor a výb ěr ctí zásady „3E“ 
  

Parafrázovaně z knihy Jak se nespálit podruhé od Františka Hroníka, 

efektivnost je obsažena v tom, že je třeba vybrat nejlepšího 

uchazeče, který ve škole setrvá a bude pro ni přínosem.  

V rámci etiky je třeba si uvědomit, že se jedná o partnerství, neboť 

uchazeč může být novým kolegou a také po výběrovém řízení ještě 

může odmítnout z důvodu pocitu neetického chování školy. Uchazeč 

má nárok na veškeré materiály jím vytvořené během celého řízení, 

neboť jsou jeho duševním vlastnictvím. Z tohoto důvodu je také 

důležité vyvarovat se jakýmkoliv otázkám s diskriminačním 

charakterem, které by mohly klidně vést i k soudní při dle zákoníku 

práce. Uchazeč se totiž má vybírat podle jeho vlastností, schopností a 

dovedností a všichni uchazeči si mají být rovni. 

Ekonomická stránka věci je zřejmá, čas a náklady udržet v přijatelné 

rovnováze. Prodražená výběrová řízení nezajišťují získání ideálního 

učitele. Dalším nákladem na vrub výběrového řízení je i vybraný 

nevhodný uchazeč. Pokud jeho nevhodnost není objevena, musí se 
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celé výběrové řízení dělat znovu, a tím jsou na něj znovu vynaloženy 

nové náklady, a to jak finanční tak i časové. 

2.1.4 Celý proces vyhledávání, získávání a výb ěru je nep řetržitý 
 

V rámci fungování školy je třeba věnovat důležitou pozornost 

plánování lidských zdrojů. Počítat odchody na mateřskou, do důchodu 

a v případě výraznějších zdravotních potíží, tak i s možností 

dlouhodobé nemoci. Jsou tu také možné volby, které se nedají 

předvídat, jako jsou výpovědi učitelů nebo třeba i úmrtí. Z tohoto 

důvodu může využít získanou aktualizovanou databázi uchazečů, 

anebo připravovat pracovníky z vlastních řad. 

2.1.5 Během náboru a výb ěru je uplat ňován trychtý řový p řístup 
 

Kapitola Trychtýřový přístup z knihy Jak se nespálit po druhé sepsané 

Františkem Hroníkem se zabývá množstvím získaných uchazečů. Při 

vypsání výběrového řízení, se přihlásí více uchazečů, a pokud to 

spojíme s aktualizovanou databází předchozích uchazečů, máme 

mnohem větší počet uchazečů, než kolik máme volných pracovních 

míst. Za tímto účelem je třeba vytvořit vhodná kritéria, která zúží 

počet přihlášených. Pokud nebudou vhodně zvolena, vystavujeme se 

nebezpečí malého zúžení uchazečů, anebo naopak malého počtu 

vhodných kandidátů. Předvýběr, jako část řízení, má v našem případě 

hlavně posloužit ekonomické úspoře času a financí, které je třeba 

vynaložit při úplném výběru. Stručně řečeno trychtýřový přístup je 

nashromáždění největšího množství uchazečů a jednotlivými koly 

řízení snižovat jejich počet až k vybrání jednoho konkrétního učitele 

odborných předmětů. 

2.1.6 Celý proces je dokumentován 
 

František Hroník v Jak se nespálit podruhé klade důraz na 

dokumentaci, díky které můžete vyhodnotit efektivitu jednotlivého 
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oslovení uchazečů. Dále pak je systém výběru transparentní a mohou 

ho použít i další kolegové, kteří budou hledat nového pracovníka. Při 

dobré organizaci a dokumentaci je možno určitou část výběrového 

řízení delegovat na někoho jiného. Výhodou je, že ke stejným 

výsledkům by měli dojít i jiní manažeři, kteří by prováděli výběr. 

Zároveň tato dokumentace působí velmi profesionálně v očích 

veřejnosti a uchazečů. Výhodou je také archivace této dokumentace, 

čímž se můžete bránit v případě obvinění z diskriminace. 

2.1.7 Výběr jako transplantace 
 

Je třeba si uvědomit, že každý učitel s plnou kvalifikací, dlouholetou 

praxí, bohatě jazykově vybavený, s bydlištěm v městě, kde sídlí 

škola, je ten pravý. Při rozhodování je třeba brát také v úvahu jeho 

integraci do organizace. Je totiž možné, že jeho přijetí by mohlo 

rozladit sehraný kolektiv, a tím i snížit celkový výkon školy. Z mnoha 

výběrových řízení je zřejmé, že se přihlašují do konkurzů v první řadě 

hlavně méně spokojení a nejspíše i méně vhodní uchazeči. Hlavní 

chybou by bylo tuto složku opomenout, pokud škola funguje a plní 

všechny svoje funkce. Nevhodná volba nového kolegy by mohla totiž 

zapříčinit rozklížení fungující koncepce školy, což by mohlo mít 

dalekosáhlé následky. Stejně tak je důležitá transplantace, pokud 

chcete něco v organizaci změnit. V tu chvíli potřebujete silnou 

osobnost, která bez problémů zvládá požadovanou činnost a je silnou 

osobností, která se nedá výrazně ovlivnit okolím, které má být 

změněno. Pro tuto variantu se vždy čerpá z externích zdrojů, z tohoto 

důvodu je třeba volit velmi obezřetně a přesně dle požadavků. Tak 

jak je více popsáno v knize Jak se nespálit podruhé od Františka 

Hroníka. 
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2.1.8 Proces rozhodování je skupinová záležitost, o dpov ědnost za 
rozhodnutí je individuální 

 

V této knize také autor upozorňuje na personální obsazení lidí 

u výběrového řízení. Je totiž dobré, aby se výběrového řízení účastnili 

nejméně tři hodnotitelé pro získání vyšší objektivity i přes fakt, že 

odpovědnost za přijetí bude mít jen ředitel školy. V komisi by měl být 

budoucí vedoucí uchazeče, neboť on jej bude muset řídit a měl by mít 

hlavní slovo ve výběru uchazeče. Dále pak by se měl účastnit tvůrce 

a organizátor výběrového řízení a jako minimálně třetí by měl být 

někdo, kdo není přímo zainteresován na nabízeném místě. Ten by 

měl mít za úkol vložit do výběru střízlivý, nezávislý pohled na 

uchazeče a vhodnost pro hledané místo. Důležité je dodržet 

různorodost sestavené komise pro dosažení co největší objektivity při 

výběru z uchazečů. Důležité je ovšem mít jasně stanoveno, kdo bude 

mít hlavní slovo ve vedení komise a také v posledním, hlavním slovu 

pro přijetí. 

2.1.9 Výběrové řízení je postaveno na čtyřech pilí řích 
 

František Hroník specifikuje v publikaci Jak se nespálit podruhé 

následující pilíře: 

− Prvním pilířem je životopis či přijímací dotazník, který poskytne 

informace o dosaženém vzdělání, praxi, zkušenostech, 

vlastnostech, čím se může uchazeč prezentovat na základě 

svých dosavadních výsledků. Slouží k podpoření rozhodnutí, 

koho nechcete.  

− Testy zase prověří požadované vědomosti, dovednosti, 

popřípadě emoční a inteligenční úroveň uchazeče. Slouží 

k podpoření rozhodnutí, koho nechcete.  

− Rozhovor s uchazečem přinese upřesnění požadovaných 

informací a také jeho schopnost komunikovat a reagovat 
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v reálném čase bez přípravy. Slouží k podpoření rozhodnutí, 

koho chcete. 

− Reference umožňuje ověření informací týkajících se minulosti 

a potvrzení dovedností, povahových vlastností. Je to také 

pohled na uchazeče od další osoby, která již poznala jeho 

pracovní návyky a výkony. 

 

2.1.10 Výběrové řízení nekon čí rozhodnutím či přijetím pracovník ů 
 

Pro chod školy je velmi důležité provádět i zpětnou analýzu 

výběrového řízení pro zjištění jeho silných a slabých stránek, pro 

případné další výběrové řízení. Ze zpětné vazby je možné zjistit 

největší úskalí, která byla příčinou případného neúspěchu výběrového 

řízení. Důležitou rolí z hlediska úspěšného získání nejvhodnějšího 

uchazeče je udržovat kontakt se zájemci, než dojde k rozhodnutí. 

Mohlo by totiž dojít ke ztrátě zájmu uchazeče o vaši školu. Pokud 

uchazeč nastoupí, je také třeba se věnovat adaptačnímu procesu, aby 

se co nejrychleji a nejefektivněji integroval na místo, pro které jste 

ho vybrali. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by dojít k jeho 

zbytečnému odchodu, a tím i vypsaní nového výběrového řízení. 

Touto problematikou se více zabývá František Hroník ve své knize Jak 

se nespálit podruhé. 

2.1.11 Proces náboru a výb ěru je t řeba rozhodnout v nejkratším čase 
 

Jak uvádí František Hroník ve své knize Jak se nespálit podruhé 

pokud bude výběrové řízení dlouho trvat, může se stát, že to 

vhodného kandidáta odradí, anebo přijme místo v jiné organizaci, 

která byla rychlejší. Stejně tak s prodlužující dobou řízení se 

prodražují i náklady na výběrové řízení. Urychlení řízení se může 

provést zkrácením času na reakci od uchazečů, anebo místo několika 
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zveřejnění s časovou prodlevou použít více zdrojů zveřejnění ve 

stejnou dobu. Další alternativou je i  připravené alternativní řešení, 

pokud by se v průběhu řízení objevil ideální kandidát. Je třeba mít 

možnost ho posunout ve výběrovém řízení do užšího kola dříve, než 

se tam probojují ostatní uchazeči, aby zbytečně neztratil zájem o 

práci ve vaší škole a nepřijal třeba nabídku někoho jiného. 
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2.2 Oslovení uchaze če 

2.2.1 Zdroje vyhledávání pracovník ů 
 

Při hledání nového učitele jsou dvě základní možnosti. Buď čerpat ve 

škole a zjistit, zda některý zaměstnanec by nebyl vhodným adeptem 

na hledané místo. V případě učitele odborných předmětů může být 

takovým adeptem učitel odborného výcviku, který je znalcem jak 

v oblasti chodu organizace, tak problematiky po stránce odborné, 

nezbytné pro výuku. Druhou možností je získání nového učitele 

z externích zdrojů. Můžete zkusit oslovit uchazeče z okruhu známých 

škol, nebo třeba také učitele z jiných škol, zda by neměli zájem o 

další hodiny v podobě částečného úvazku, nebo případně změnu 

zaměstnavatele a získání tak lepších podmínek pro práci a třeba i 

vyšší finanční ohodnocení. 

2.2.2 Metody vyhledávání a získávání pracovník ů 
 

Asi nejjednodušší variantou je přenechat to specializované firmě, 

která se zabývá vyhledáváním vhodných pracovníků a vlastní bohatou 

databázi případných adeptů. Tato metoda je bohužel ve většině 

případů nedostupná a obsahuje v sobě také velké nebezpečí, že 

dodaný učitel nezapadne do kolektivu a můžou tím pak vzniknout 

následné komplikace a bude i finančně nákladná. 

V případě nezvolení této varianty nezbývá, než provést celé výběrové 

řízení vlastními silami, a tedy i zvolit příslušné metody vyhledání 

uchazečů. Každá metoda má své výhody a úskalí, její výběr již záleží 

pouze na organizátoru náborové agendy. 

2.2.2.1 Služby ú řadu práce 
 

Rozhodně velmi efektivní způsob jak oslovit uchazeče. Nejenže úřady 

práce mají databáze volných učitelů, ale také jsou velmi dobře 
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organizovány a jejich portál: http://portal.mpsv.cz/  je i zdrojem jak 

pro nezaměstnané, tak pro absolventy, tak i pro firmy z oblasti 

organizování zprostředkování zaměstnání. 

2.2.2.2 Pronájem pracovník ů 
 

Tato varianta je možná, ale není pro školství ideální, neboť by učitel 

byl zaměstnancem někoho jiného a práci by mu fakturovala nějaká 

firma, které je i tento zaměstnanec zodpovědný. 

2.2.2.3 Klasická inzerce 
 

Jedná se asi o nejrozšířenější a nejtradičnější způsob oslovení 

uchazečů. Umožňuje několik zdrojů k oslovení v rámci celé republiky 

nebo příslušného regionu. Asi nejznámější zdroje jsou: 

- Televize -  v oblasti školství nepoužívaná varianta, neboť je 

dosti finančně náročná 

- Rádio – v oblasti školství je blíže dostupná varianta, někdy 

využívána na nábory žáků do škol a dny otevřených dveří 

- Denní tisk – nejdostupnější varianta využitá při všech větších 

akcích pro zviditelnění školy 

- Webové stránky školy – nejlevnější varianta, ale s nejmenší 

možností oslovení uchazečů  

 

2.2.3 Inzerát 
 

Inzerát je prvním kontaktem případného uchazeče s vámi potažmo se 

školou. Z toho důvodu je velmi důležité věnovat inzerátu patřičnou 

pozornost, neboť právě dle něj se dotyčný rozhoduje, zda má či nemá 

zájem do školy nastoupit. 
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Má za úkol svou formální a obsahovou stránkou vzbudit pozornost, 

vzbudit zájem a zapůsobit na touhu, postoje a přání, a na závěr 

přimět uchazeče k tíženému jednání, což je reakce na inzerát 

v podobě telefonického kontaktu nebo zaslání životopisu. 

Jak popisuje František Hroník v knize Jak se nespálit podruhé, při 

tvorbě inzerátu je důležité, aby inzerát nesplýval s okolím, kde je 

vystaven, a to jak s pomocí kontrastu, odloučení či svou velikostí. 

Významnou složkou inzerátu je i logo školy, které je v povědomí lidí. 

Umožňuje dopředu identifikaci organizace, aniž by člověk musel 

složitě hledat, o jakou školu se jedná. Při jeho používání je třeba 

zvážit jeho velikost, neboť by nemělo být větší než zvýraznění 

inzerátu a než jeho účel. Důležitou úlohu při oslovování uchazečů 

hraje i umístění inzerátů. Nejlepší místa jsou vždy nahoře na pravé 

straně stránky. Pokud se jedná o inzerci v tisku, tak je doporučeno 

využívat pravých (lichých) stránek, pokud si nezajistíme inzerci na 

titulní stránce. 

Při tvorbě inzerátu je třeba mít na zřeteli, co je požadované sdělit. 

V případě této práce hlavní je najít učitele odborných předmětů. 

Dále by mělo následovat stručné představení firmy, aby si žadatel 

mohl udělat představu, jaká škola učitele hledá. Mělo by zde být 

uvedeno, jakou pozici škola zastává z hlediska interní a externí 

politiky, jaká je pozice školy ve společenském postavení v regionu, 

její zaměření a vybavenost. Dále by měly být uvedeny konkrétní 

požadavky na kandidáta (jazyková vybavenost, vzdálenost, vzdělání, 

praxe, doplňkové kurzy, osobnostní charakteristika, …). Součástí 

dobrého inzerátu je také motivační složka, která má za úkol získat 

uchazeče k vzájemné spolupráci. Doporučuje se vyzdvihnout výhody, 

které tato práce nabízí např. možnost osobního rozvoje, dalšího 

vzdělávání, podpora seberealizace, zaměstnanecké výhody, časové 

zvýhodnění, možnosti získání dalších finančních prostředků (projekty, 
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…), zvýhodnění služeb poskytovaných školou, nastínit možnost 

postupu a další vhodné motivátory. 

2.2.3.1 Navržený inzerát 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Učitele odborných předmětů 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, 
příspěvková organizace 

Hledá  

Jsme státní škola nosící titul Páteřní škola 
Ústeckého kraje se zaměření na technické 
a službové obory se 100% naplněností 
.Spolupracujeme s mnoha zahraničními 
vzdělávacími institucemi formou výměn- 
ných pobytů nebo sjednáváním zahra-  
ničních stáží. Charakteristická je pro nás 
horizontální i vertikální prostupností s co 
nejnižšími studijními náklady za dodržení 
nejvyšších vzdělávacích standardů s 
možností ubytování na vlastním internátu 
s velkou mimoškolskou činnosti. 

- Vysokoškolské vzdělání 
technického zaměření 

- Praxi práce s mládeží ve 
věku 15 – 20 let 

- Znalost anglického a 
německého jazyka 

- Trestní bezúhonnost 
- Dojezdovou dostupnost do 

zaměstnání 30 minut 
- Flexibilitu a dynamičnost 
- Schopnost pracovat v týmu 

 

Požadujeme: 

- Pravidelnou pracovní dobu 
s finančním ohodnocením dle 
tabulek pro ped. pracovníky 
11.  třídy 

-  Možnost osobního a kariérního 
růstu 

- Využívání zaměstnaneckých slev 
na doplňkovou činnost školy 

- Další finanční prostředky 
z projektů a rekvalifikačních 
kurzů 
 
 

Nabízíme: 

Přihlášky do výběrového řízení s životopisem posílejte do 20. 1. 2012 na adresu  skola@sos-podborany.cz 
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2.3 Předvýb ěr 
 

Hlavní úlohou předvýběru je připravit si půdu pro finální výběr 

konkrétního učitele. Pokud se podařilo úspěšně oslovit uchazeče, je 

v tomto okamžiku větší množství nabídek. Není proto možné, aby 

každý postoupil do výběrového kola, ať již z časových nebo jiných 

důvodů. Zde se věnuje hlavně jediné myšlence a to koho „NE“ za 

dodržení pokud možno s co největší objektivitou, aby nedošlo ke 

zbytečnému vyloučení vhodného uchazeče.  V tomto kole výběrového 

řízení je třeba také rozhodnout, kolik uchazečů má postoupit do 

výběrového kola. Ideálně je připravit toto kolo pro delegování na 

někoho z důvěryhodných podřízených, neboť při velkém zájmu se 

jedná o velké množství dat. 

Pro přípravu tohoto kola je důležité stanovit si osobu, která bude 

předvýběr provádět. Ideální je využít osobu znalou pravidel public 

relations. Dále stanovit způsob komunikace a poskytování informací 

uchazečů. Stanovit kritéria pro selekci uchazečů pro přímý výběr. 

Vypsat termíny, kdy bude uzavřen předvýběr a jakým způsobem 

budou o výsledcích uchazeči informováni. Nezbytné je také určit jak 

budou organizována data o uchazečích a výsledky předvýběru. 

Hlavním zdrojem pro rozhodování kdo ano a kdo ne, jsou informace 

získané z motivačních dopisů, životopisů, osobní dotazníky, výpis 

z rejstříku trestů, doložené vzdělání a získaná osvědčení. Pro účely 

školy bude asi nejefektivnější vytvořit si osobní dotazník, který bude 

specifikovat otázky zjišťující informace potřebné pro rozhodování na 

pozici učitele odborných předmětů. U toho dotazníku si vytvořit 

bodový klíč dle odpovědí na příslušné otázky. Podle získaných bodů 

z testů můžete získat pořadí vhodnosti uchazečů a dle něj vybrat 

uchazeče, kteří projdou k výběru. 

  



24 
 

2.3.1 Osobní dotazník 
 

V této kapitole si můžete prohlédnout, jak může takový připravený 

dotazník vypadat. V otázkách vynechám identifikační údaje, neboť u 

nich se body nepřidělují. 

otázka možnosti body 

Máte úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání? 
Ano 

Ne 

5 

0 

Máte úspěšně ukončené pedagogické vzdělání (VŠ, 

DPS,..) 

Ano 

Ne 

5 

0 

Máte úspěšně zakončené vzdělání požadovaného 

zaměření (strojní, elektro,….) 

Ano 

Ne 

5 

0 

Máte praxi jako učitel na SŠ? 
Ano 

Ne 

10 

0 

Máte praxi s prací s mládeží od 15 – 20 let? 
Ano 

Ne 

5 

0 

Jak dlouhá je vaše praxe v požadovaném oboru? 

Více než 5 let 

do 5let 

Do 3 let 

Do 1 roku 

10 

5 

3 

0 

Máte nějaká zdravotní omezení? 
Ano 

Ne 

0 

1 

Máte sníženou pracovní schopnost? 
Ano 

Ne 

0 

1 

Máte zápis v rejstříku trestů? 
Ano 

Ne 

-3 

0 

Váš vztah ke kouření? 

Silný kuřák 

Průměrný kuřák 

Příležitostný kuřák 

Nekuřák 

0 

1 

2 

3 

Jak často pijete alkohol? 

Denně 

Ob den 

Příležitostně 

Abstinent 

0 

1 

2 

2 
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Jak často užíváte omamné psychotropní látky? 

Denně 

Ob den 

Příležitostně 

Abstinent 

-20 

-10 

-5 

5 

Hovoříte aktivně anglicky 
Ano 

Ne 

3 

0 

Píšete aktivně anglicky 
Ano 

Ne 

3 

0 

Hovoříte aktivně německy 
Ano 

Ne 

3 

0 

Píšete aktivně německy 
Ano 

Ne 

3 

0 

Vlastníte řidičský průkaz skupiny B a aktivně řídíte? 
Ano 

Ne 

1 

0 

Pracoval jste někdy se školní agendou Bakaláři 
Ano 

Ne 

3 

0 

Ovládáte práci s textovým editorem (Word)? 
Ano 

Ne 

1 

0 

Ovládáte práci s tabulovým kalkulátorem (Excel)? 
Ano 

Ne 

1 

0 

 

Ovládáte tvorbu internetových stránek? 
Ano 

ne 

1 

0 

Využíváte při vzdělávání e-learning? 
Ano 

Ne 

1 

0 

Dostupnost příchodu do práce je? 

Do 30 minut 

Do 45 minut 

Do 60 minut 

Nad 60minut 

10 

5 

3 

0 

Vadí vám práce navíc mimo činnost učitele? 
Ano 

Ne 

0 

3 

Podával a zpracovával jste nějaký projekt? 
Ano 

Ne 

3 

0 

Kolik zaměstnání jste měl za poslední 3 roky? 

Více než 3 

dvě 

jedno 

0 

1 

3 

Věnujete se sportu? Ano 1 
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Ne 0 

Věnujete se četbě? 
Ano 

Ne 

1 

0 

Považujete se za kreativního člověka? 
Ano 

Ne 

1 

0 

Považujete se za dynamického člověka? 
Ano 

Ne 

1 

0 

Chtěl byste být někdy vedoucím pracovníkem? 
Ano 

Ne 

2 

0 

Preferujete samostatnou práci? 

 

Ano 

Ne 

0 

1 

Jste introvert? 
Ano 

Ne 

0 

1 

Jaká byste uvedl svá doporučení? Otevřená otázka  

Kolik očekáváte výši platu čistého? Otevřená otázka  

Proč se ucházíte o místo v naší škole? Otevřená otázka  
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2.4 Výběr 
 

Pokud jsme dobře oslovili nové potencionální uchazeče a provedli 

jsme kvalitní předvýběr, máme za sebou v tomto okamžiku jeden 

z hlavních pilířů výběrového řízení, a to osobní anamnézu. To co jsme 

mohli zvládnout bez přítomnosti uchazečů máme hotovo, a nezbývá 

nám než postoupit k dalšímu kroku, a to k výběru toho 

nejvhodnějšího člověka, který bude novým učitelem. V tomto kole se 

zaměříme na poslední části výběrového řízení - testy, pohovor, 

popřípadě předvedení požadované práce. 

2.4.1 TEST 
 

Testování má za úkol zjistit a popřípadě si ověřit znalosti, schopnosti 

uchazeče. Z osobního dotazníku popřípadě ze životopisu se dozvíme, 

jaké předpoklady má daný člověk na pozici učitele odborného 

předmětu. Pomocí testů je možné prověřit jak na tom příslušný 

uchazeč je a zda zná, to co právě potřebujeme. Problematikou 

testování se více zabývá HODGSON Suzan v knize Psychologické a 

jiné výběrové testy. Z hlediska testování se používají různé druhy 

testů, které jsou všestranně nebo i jednostranně zaměřeny. Testovat 

lze verbální myšlení, administrativní schopnosti a testy kontroly, 

numerické myšlení, symbolické myšlení, prostorovou představivost, 

mechanické úvahové testy a mnoho dalších. Při tvorbě testů se musí 

v první řadě dbát na validitu testů. Testy by měly testovat to, na co 

jsou určeny a hlavně by měly vycházet z detailní analýzy pracovního 

místa. Doba trvání testu by neměla překročit 30 minut a měla by 

obsahovat adekvátní množství otázek. Je třeba si uvědomit, že 

nehledáme, co žadatel neumí, ale naopak co zná a ví, čím může být 

prospěšný. Optimální je 30 až 40 jednoduchých specifikovaných 

otázek. Testování může proběhnout u všech účastníků najednou, a 

tím zefektivní časové nároky na výběrové řízení.  
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2.4.2 POHOVOR 
 

Dle struktury organizace výběrového řízení, je již nějaká představa o 

uchazeči z osobní anamnézy a i testy jsou ověřeny požadované 

dovednosti a znalosti. Do této doby se jednalo o činnosti, které se 

daly delegovat na někoho s kompetentních podřízených. Toto může 

být první okamžik, kdy se vedoucí manažer setká s uchazečem a on 

také s ním. Z toho důvodu je důležité mít pohovor dostatečně dobře 

připravený, tak jako předchozí kola přijímacího řízení. Úkolem tohoto 

kola je poznat lépe uchazeče, ověřit si osobně získané informace a 

získat i další nové. 

Je velmi důležité přípravu nepodcenit. Důležité pro úspěšný pohovor 

je zvolit příjemnou klidnou místnost s dostatečným venkovním 

světlem. Dále pak zvolit vhodné členy účastnící se přijímacího 

pohovoru. Vždy by se mělo jednat pouze o odborníky ve své oblasti a 

ne tam posadit jen lidi, kteří mají zrovna volno. Vždy v čele pohovoru 

musí být jedna osoba, která bude pohovor řídit a bude mít hlavní 

slovo v pohovoru, aby nedošlo ke zbytečnému zmatení uchazeče a 

kompromitaci školy.  

Běhen pohovoru bychom měli mít stále na zřeteli, že si jsou obě 

strany rovny. Škola rozhoduje, zda chce daného uchazeče a taktéž 

uchazeč se rozhoduje, zda chce v naší kole nastoupit. Při pohovoru je 

třeba snažit se zbytečně uchazeče nestresovat, pokud to není záměr 

otestovat reakce pod tlakem. Nejdříve by měl pohovor začít vedoucí a 

představit stručně organizaci a upřesnit nároky a podmínky na místo 

učitele pro uvolnění atmosféry. Poté přichází na řadu připravené 

otázky vedoucího pohovoru týkající se osobní anamnézy pro ověření 

pravdivosti údajů v dotazníku anebo životopisu. Během těchto 

ověření věnujte pozornost řeči těla uchazeče, která napoví, zda jsou 

údaje pravdivé. Dále následují otázky týkající se budoucích plánů 

uchazeče a jeho podmínky pro ideální fungování ve škole.  
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Motivační otázky pro přípravu pohovoru 

1. Povězte mi něco o sobě. Co považujete za své klady a zápory? 

2. Co se vám ve vaší praxi povedlo a co byste naopak udělal 

jinak? 

3. Jaké máte zkušenosti s prací s žáky ve věku 15 – 20 let?  

4. Jaké metody vyučování preferujete? 

5. Čeho byste chtěl do budoucna dosáhnout? (vedoucí předmětové 

komise, zástupce ředitele, ředitel, ….) 

6. V jaké oblasti byste se chtěl rozvíjet? 

7. Jak a proč jste skončil na svém předchozím působišti? 

8. Jaké jsou vaše záliby? 

9. Čím byste mohl být přínosem pro naši školu? 

10. Proč jste se rozhodl ucházet se o místo na naší škole? 

 

2.4.3 Praktická zkouška 
 

Velmi efektivní záležitost při výběrovém řízení. Uchazeč má totiž 

možnost seznámit se s prostředím školy a i s jeho budoucími žáky. 

Nejprve je vhodné je vzít do hodin formou hospitace, kde mohou 

vidět styl práce, který uplatňují zkušení kolegové na škole a také 

reakce a chování žáků během výuky. V druhém vstupu, je již po 

dohodě s konkrétním vyučujícím dohodnuto téma, které má být 

vyloženo, zopakováno, atd. V průběhu jeho výstupu můžete dobře 

sledovat jeho počínání a konkrétní úspěchy a neúspěchy. Výhodou je 

názorná ukázka schopnosti připravit si hodinu, zvládnout pořádek ve 

třídě, zaujmutí žáků a schopnost předávat informace žákům. Během 

této zkoušky získáte pro rozhodování názor odborníka pro daný 
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předmět. Po této hodině je vhodné rozebrat tuto hodinu s uchazečem, 

aby nedošlo k nejasnostem nebo špatnému výkladu předvedeného 

výkonu. 

Praktická zkouška je podnětná i pro uchazeče, neboť je to i pro něj 

možnost se rozhodnout, zda chce pracovat s takovými konkrétními 

žáky či nikoliv. Zároveň tak podtrhne přímé jednání organizace, neboť 

uchazeč ví, do čeho jde.  
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3 Praktická část  
 

V této části práce získáte informace o přípravě, provedení a 

vyhodnocení výzkumu. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo 

zmonitorovat situaci, která je na středních školách při hledání 

vhodného učitele odborného předmětu.  

Za účelem tohoto výzkumu byly vybrány jako základní soubor 

všechny střední školy v Ústeckém kraji. Po využití internetu, 

konkrétně vyhledávače ze stránky www.google.cz byl získán 

elektronický rejstřík škol na adrese http://rejskol.msmt.cz/, kde je 

možné pomocí filtru vybrat registrované střední školy. Odtud 

vyimportovaný seznam byl doplněn, opět s použitím vyhledávače 

Google, bylo možno postupně dohledat kontaktní emaily 

k vyimportovaným školám. Díky tomu vznikl seznam uvedený 

v Příloze 1. Základní soubor byl zúžen na jednu čtvrtinu škol, které 

byly osloveny. K zúžení základního souboru bylo použito generátoru 

náhodných čísel z webových stránek http://czblog.cz/generator-

nahodnych-cisel-online-a-zdarma/ a získána následující čísla: 34 12 1 

100 24 48 106 68 18 5 72 76 79 38 15 20 3 25 78 104 59 98 66 65 4 

35 60. Jelikož v celém souboru byly školy očíslované, vyšlo z něj 27 

škol pro vyplnění anonymního dotazníku.  

Samotný dotazník byl vyhotoven pomocí aplikací Google Aps, 

konkrétně pomocí bloku pojmenovaného Dokumenty, který svou 

webovou aplikací Formulář umožní vytvořit jakýkoliv dotazník, který 

potřebujete. Hlavní výhodou využití tohoto řešení je dostupnost 

dotazníku, jeho snadná varianta vyplnění a také jednoduchá varianta 

odeslání zpět tazateli. Druhou výhodou je možnost jednoduššího 

vyhodnocení dotazníku díky jeho digitální formě. Odeslané výsledky 

totiž máte možnost vyhodnocovat buď ve webové aplikaci, která je 

součástí dokumentů Google, anebo si je vyexportovat do sešitu Excel 

a dále zpracovávat v jakémkoliv tabulkovém procesoru umožňující 
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práci s daty a filtrování. Tento dotazník najdete na adrese: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdPY1R1V

zhzcnBYUnFnQVludjlDemc6MQ 

V tomto anonymním dotazníku bylo zjišťováno, zda se rozhodují 

podle pravidel personalistiky anebo intuitivně. Za intuitivní 

rozhodování je považováno dospívání k závěrům bez užití racionality, 

s využitím rychlého chápání, odhadu a rozhodování, které není 

zprostředkováno žádným uvažováním, a ačkoli bývá provázeno 

pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo žádnými důvody. Dle 

pojmu intuice ze stránek www.wikipedia.org. 

Na začátku dotazníku identifikujeme velikost školy a potřebu 

získávání učitelů odborných předmětů. Způsob jak oslovují nové 

uchazeče na nová pracovní místa. Dále pak byl rozdělen na dvě části. 

Na část věnovanou intuitivní variantě a část věnovanou z pohledu 

personalistiky. Při intuitivním výběru se dotazujeme, jak hodně 

ovlivňuje rozhodování životopis, osobní pohovor, dotazník, 

předvedení dovedností a zájmy. V části věnované personalistice jsem 

se dotazoval, jaké údaje používají při oslovování uchazeče, jaká volí 

kritéria předvýběru a výběru. 

Bohužel pří rozeslání dotazníku se vrátilo jen 5 vyplněných dotazníků, 

a z tohoto důvodu jsem se rozhodl oslovit všechny střední školy 

v Ústeckém kraji pro získání více dotazníků. Díky tomuto kroku se mi 

podařilo i po připomenutí získat alespoň 18 vyplněných dotazníků. 
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3.1 Anonymní dotazník 
 

1. Kolik žáků má vaše škola?  

 uveďte stav žáků dle zahajovacího výkazu 

2. Kolik se na vaší škole učí odborně zaměřených oborů?  

počet oborů, ve kterých vyučují učitelé odborných předmětů 

3. Kolik máte učitelů odborných předmětů ve škole?  

počet učitelů, kteří vyučují odborné předměty na vaší škole 

4. Jak často hledáte nového učitele odborných předmětů?  

 a) jednou za pololetí 

 b) vícekrát do pololetí 

 c) jednou za rok 

 d) vícekrát do roka 

 e) v delším intervalu 

5. Rozhodujete se podle odborné personalistiky?  

 zda používáte nějaký propracovaný systém založený na pravidlech 

personalistiky 

 a) ano (vyplňte prosím otázky 7. - 9.)  

 b) ne (vyplňte prosím otázky 10. - 15.) 

6. Jakým způsobem oslovujete nové uchazeče?  

zatrhněte všechny možnosti, které používáte. 

 a) webové stránky školy  

 b) nástěnky školy 
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 c) inzerce v novinách 

 d) inzerce v rádiu 

 e) inzerce v televizi 

 f) úřady práce 

 g) pracovní agentury 

 h) internetové portály 

 i) získáváte uchazeče z vlastních zdrojů 

 j) ústní podání z okruhu zaměstnanců a známých školy 

 Jiné:  

 

7. Které položky uvádíte při oslovení uchazeče?  

co vše obsahuje váš inzerát, kterým se snažíte oslovit nové uchazeče 

 a) název pracovního místa 

 b) rozsah a druh požadované práce 

 c) délku pracovního poměru 

 d) požadované vzdělání 

 e) požadovaná praxe 

 f) jazykové znalosti 

 g) výpis z rejstříku trestů 

 h) řidičský průkaz 

 i ) výše platu 

 j) motivační složku 



35 
 

 k) způsob podání přihlášky 

 Jiné:  

8. Která kritéria využíváte pro předvýběr uchazečů?  

podle jakých kritérií provádíte rozdělení uchazečů do skupin ideální, 

vhodný, nevhodný kandidát 

 a) délka praxe 

 b) dosažené vzdělání 

 c) reference z předchozího působiště 

 d) jazykové znalosti 

 e) získaná osvědčení a certifikáty 

 f) záliby 

 Jiné:  

9. Které metody výběru používáte?  

 pohovor 

 dotazník 

 testy 

 praktické předvedení činnosti 

 Jiné:  

10. Proč rozhodujete při výběru mezi uchazeči intuitivně?  

Co vás vede k tomu, abyste při výběru nepoužívali odbornou 

personalistiku 

 a) jeden uchazeč 

 b) neznalost využití odborné personalistiky  
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 c) jistota vlastního úsudku  

 Jiné:  

11. Z kolika procent u vás rozhoduje životopis o přijetí?  

 a) 0% b) 20% c) 40% d) 60% e) 80% f) 100% 

12. Z kolika procent u vás rozhoduje osobní pohovor o přijetí?  

 a) 0% b) 20% c) 40% d) 60% e) 80% f) 100% 

13. Z kolika procent u vás rozhoduje dotazník o přijetí?  

a) 0% b) 20% c) 40% d) 60% e) 80% f) 100% 

14. Z kolika procent u vás rozhoduje předvedení dovedností o 

přijetí?  

 a) 0% b) 20% c) 40% d) 60% e) 80% f) 100% 

15. Z kolika procent u vás rozhodují zájmy o přijetí?  

 a) 0% b) 20% c) 40% d) 60% e) 80% f) 100% 

 

3.2 Údaje z výzkumu 
 

Ze všech škol v Ústeckém kraji vyplnilo elektronický dotazník 18 škol. 

V následujících tabulkách a grafech máte možnost zjistit data předaná 

k jednotlivým otázkám dotazníku. 

1. Kolik žáků má vaše škola? 

Tabulka 1 - Počet žáků ve škole 

78 115 120 206 220 266 290 340 400 400 517 608 700 900 968 1135 1319 1500 

První otázka měla za úkol zmonitorovat školy, které dotazník vyplnily 

dle jejich velikosti. Ze vzorku je patrno, že zde jsou zastoupeny školy 
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s různým počtem žáků, a to v pravidelném intervalu a tudíž výsledky 

získané z testu vyjadřují reálný vzorek škol.   

2. Kolik se na vaší škole učí odborně zaměřených oborů? 

Tabulka 2 - Počet  odborných oborů 

0 1 2 3 4 4 7 7 8 9 9 10 14 14 15 21 21 30 

  

Druhá otázka měla za úkol zjistit, kolik mají oslovené školy učebních 

oborů, ve kterých vyučují učitelé odborných předmětů. Z této tabulky 

je patrno, že ve srovnání se nachází školy, jak bez odborného 

vzdělávání, tak i školy s málo i hodně odborně zaměřenými obory. 

 

3. Kolik máte učitelů odborných předmětů ve škole? 

Tabulka 3 - Počet učitelů odborný předmětů 

0 2 2,5 7 9 10 11 16 18 18 20 20 30 30 41 53 70 127 

 

Třetí otázka vyjadřuje závislost škol na učitelích odborných předmětů. 

Některé školy nemají velkou potřebu zaměstnávat učitele s odborným 

zaměřením, ale jiné jich zaměstnávají velké množství. 

Tyto první tři otázky měly za úkol ověřit důvěryhodnost dotazníku 

z pohledu obsažení co největšího reálného stavu. Z tabulek si dovolím 

tvrdit, že jsou v dotazníku zastoupeny všechny typy středních škol 

s různou kapacitou žáků a učebních oborů s učiteli odborných 

předmětů. 

4. Jak často hledáte nového učitele odborných předmětů? 

Tabulka 4 - Četnost vyhledávání učitelů odborných předmětů 

a) jednou za pololetí b) vícekrát do pololetí c) jednou za rok d) vícekrát do roka 

1 0 5 12 
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Graf 1 - Četnost vyhledávání učitelů odborných předmětů v procentech 

 

Z předchozí tabulky lze vyčíst, že je dost velká poptávka po 

hledaných učitelích, což dodává většímu opodstatnění věnovat se 

tématu výběrových řízení v oblasti odborného vzdělávání. 

Pedagogové se vyhledávají ve většině případů i několikrát do roka. 

5. Rozhodujete se podle odborné personalistiky?  

Tabulka 5 - Četnost rozhodování podle personalistiky 
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Graf 2 - Četnost rozhodování podle personalistiky vyjádřeno v procentech 

 

5% 0%

28%

67%

Četnost vyhledávání učitelů odborných 
předmětů v procentech

a) jednou za pololetí

b) Vícekrát do pololetí

c) jednou za rok

d) vícekrát do roka

44%

56%

Četnost rozhodování podle personalistiky 
vyjádřeno v procentech

ano

ne



39 
 

Úkolem této otázky bylo analyzování situace týkající se výběru 

nového uchazeče. Bylo stěžejní zjistit, zda se vedoucí pracovníci 

věnují výběru uchazečů intuitivně (dle toho jak si myslí, že vyberou 

správně) anebo využívají principů personalistiky umožňující co 

nejefektivnější získání nejvhodnějšího uchazeče. V této oblasti je 

situace téměř vyrovnaná, s mírnou převahou intuitivní varianty 

v podobě 56% ku 44% odborné personalistiky. Zde je také podtržen 

smysl této práce. 

6. Jakým způsobem oslovujete nové uchazeče?  

Tabulka 6 - Četnost zdrojů oslovení uchazečů 
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Graf 3 - Četnost zdrojů oslovení uchazečů v procentech 
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oslovení. Tato otázka mohla naznačit dotazovaným respondentům, 

kde jsou ještě rezervy při oslovování a mně dala informace o 

nejužívanějších variantách. Na prvním místě využívají školy vlastní 

zdroje, doplněné ústním doporučením z okruhu známých, což 

podporují zveřejněním informací na svých webových stránkách. Méně 

než polovina využívá i služeb úřadu práce. 

 

7. Které položky uvádíte při oslovení uchazeče?  

Tabulka 7 - Četnost informací v oslovení uchazeče 
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Graf 4 - Četnost informací v oslovení uchazeče v procentech 
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U této otázky můžeme ověřit, zda obsahují inzeráty škol důležité 

informace pro oslovení a vzbuzení zájmu uchazečů. Z výsledků 

vidíme, že se nejspíše oslovením mnoho škol nevěnuje. Nejčastější 

informace byly název pracovního místa doplněné požadovaným 

vzděláním, rozsahem a druhem požadované práce. Tato data 

upozorňují na skutečnost potřeby více se věnovat Public Relations. 

 

8. Která kritéria využíváte pro předvýběr uchazečů?  
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Graf 5 - Četnost výběrových kritérií v procentech 

 

Odpovědi ukazují na hlavní kritérium pro předvýběr, kterým je 

dosažené vzdělání s různými osvědčeními a certifikáty. Dosažená 

praxe se umístila až na třetím místě před referencemi z předchozího 
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působiště. Dotazovaní v jednom případě doplnili nabídku ochotou 

pracovat a také jednou přístupem k dětem. 

9. Které metody výběru používáte?   

Tabulka 9 - Četnost používaných metod výběru 

pohovor  dotazník  testy  praktické předvedení činnosti  Jiné: 

11 4 0 2 0 

 

Graf 6 - Četnost používaných metod výběru v procentech 

 

Nejčastější metodou výběru je pohovor. Je využíván dle 

dotazovaných hned před dotazníkem. Je zajímavé, že praktické 

předvedení pedagogické práce požadují pouze 2 školy. 
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10. Proč rozhodujete při výběru mezi uchazeči intuitivně?   

Tabulka 10 - Četnost důvodů pro intuitivní rozhodování 

a) jeden 
uchazeč 

 b) neznalost využití odborné 
personalistiky 

 c) jistota vlastního 
úsudku  Jiné: 

3 0 8 0 

 

Graf 7 - Četnost důvodů pro intuitivní rozhodování v procentech 

 

Desátá otázka směřovala ke zjištění, proč se vedoucí pracovníci 

uchylují k intuitivnímu rozhodování. Předpokládal jsem, že je k tomu 

vede nízký počet uchazečů, ale byl jsem překvapen. Důvod je 

v jistotě svého vlastního úsudku. Tuto odpověď jsem u respondentů 

opravdu nečekal. 

U následujících otázek bylo od respondentů zjišťováno, jak velký vliv 

mají jednotlivé varianty získání informací na jejich intuitivní 

rozhodnutí. 

  

27%

0%

73%

0%

Četnost důvodů pro intuitivní rozhodování 
v procentech

a) jeden uchazeč

b) neznalost využití odborné
personalistiky

c) jistota vlastního úsudku

Jiné:



44 
 

11. Z kolika procent u vás rozhoduje životopis o přijetí?  

Tabulka 11 - Četnost  ovlivnění intuitivního rozhodnutí životopisem 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0 4 3 5 1 0 

 

Graf 8 - Četnost  ovlivnění intuitivního rozhodnutí životopisem v procentech 

 

 

12. Z kolika procent u vás rozhoduje osobní pohovor o přijetí?  

Tabulka 12 - Četnost  ovlivnění intuitivního rozhodnutí pohovorem 
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Graf 9 - Četnost  ovlivnění intuitivního rozhodnutí pohovorem v procentech 
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13. Z kolika procent u vás rozhoduje dotazník o přijetí?  

Tabulka 13 - Četnost  ovlivnění intuitivního rozhodnutí dotazníkem 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

5 4 2 1 0 0 

 

Graf 10 - Četnost  ovlivnění intuitivního rozhodnutí dotazníkem v procentech 

 

14. Z kolika procent u vás rozhoduje předvedení dovedností o 

přijetí?  

Tabulka 14 - Četnost  ovlivnění intuitivního rozhodnutí předvedením dovedností 
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Graf 11 - Četnost  ovlivnění intuitivního rozhodnutí předvedením dovedností v procentech 
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15. Z kolika procent u vás rozhodují zájmy o přijetí?  

Tabulka 15 - Četnost  ovlivnění intuitivního rozhodnutí zájmy uchazeče 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

3 3 1 4 0 0 
 

Graf 12 - Četnost  ovlivnění intuitivního rozhodnutí zájmy v uchazeče v procentech 
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3.3 Výsledky výzkumu 
 

Z dotazníku vyplynulo, že výběrové řízení na učitele odborných 

předmětů je stále aktuální otázka. 67% dotazovaných respondentů 

vyplnilo, že hledá učitele několikrát do roka. Bohužel jak vyšlo z 

dotazníku, metody odborné personalistiky využívá pouze 44% 

dotázaných vedoucích pracovníků. Ostatní se spoléhají na svou 

intuici. 

Další informace, která vzešla z výzkumu, naznačuje nevhodnou volbu 

metod získávání nových uchazečů a jejich oslovování. Jak bylo řečeno 

v teoretické části, měl by se touto záležitostí věnovat člověk zvládající 

problematiku Public Relations. Vyšlo totiž, že z 66% školy oslovují 

uchazeče na pracovní místo z vlastních zdrojů a z 61% využívají 

doporučení a kontakt z okruhu zaměstnanců školy. Dalších 50% škol 

využívá své vlastní internetové stránky. Z tohoto je zřetelné zaměření 

škol do sebe a svého nejbližšího okolí, neboť jen 39 % využívají 

služeb úřadu práce a z 22% inzerci v novinách. Velká četnost 

vyhledávání nových učitelů svědčí o tom, že výběr předchozích asi 

nebyl nejlepší, když musí hledat učitele znovu. Z výzkumu vyplývá 

nedostatečné množství zájemců o nové pracovní místo, anebo 

nevhodný výběr uchazeče. Toto je částečně i potvrzeno informacemi, 

kterými se snaží školy nalákat nové uchazeče. Inzeráty obsahují dle 

oslovených škol pouze z 56% název pracovního místa, z 56% 

požadované vzdělání, z 50% rozsah a druh požadované práce, z 33% 

výpis z rejstříku trestů, z 22% požadovaná praxe a jen z 17% 

motivační složka. Školy si neuvědomují, že o kvalitní lidi na trhu 

práce je velký zájem, a tudíž je třeba motivovat a lákat nové 

uchazeče, kteří mohou být pro školu přínosem. 

Od respondentů, kteří vyplnili dotazník věnující se personalistice 

vyšlo, že hlavním kritériem předvýběru je dosažené vzdělání, a to ze 

75%. Na druhém místě je další vzdělávání v podobě získaných 
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osvědčení a certifikátů z 58%. Je podivuhodné, že délka práce se 

získanými 42% nedostala ani přes 50% a taktéž preference od 

předchozích zaměstnavatelů jsou jen 33%. Z tohoto výzkumu 

vyplývá zaměření školy na uchazeče, kteří mají co nejvyšší vzdělání, 

ale jejich kvalita již není dále sledována. Při zjednodušeném pohledu 

by se dalo říci, že ideální uchazeč, který postoupí do výběrového kola, 

potřebuje jen vysokoškolské vzdělání magisterského programu 

s pedagogickým minimem vybavený dalšími osvědčeními a 

certifikáty. 

Za hlavní kritérium výběru vybrali respondenti pohovor s uchazečem. 

Dle četnosti získalo toto kritérium plných 100%. Z této informace je 

patrná důkladná příprava rozhovoru, aby měl co nejvíce vypovídající 

hodnotu schopností a dovedností uchazeče. Mezi další kritéria patří 

jen osobní dotazník s 22% a praktické předvedení, které obdrželo 

11%. Po zjištění těchto výsledků bylo zajímavé zjistit, proč 

nevyužívají vedoucí pracovníci další možnosti výběrových kritérií.  

Ti, kteří se rozhodují intuitivně, prakticky potvrdili stejné kritérium 

výběru. Ačkoli si jsou z 80% jisti vlastním úsudkem, že se správně 

rozhodnou, i tak volí jako hlavní podklad osobní rozhovor. Z otázek 

11 až 15 je zřejmé, že na základě četnosti u jednotlivých bodů je 

škála široká, ale i tak 80% důležitosti bylo přiděleno osobnímu 

pohovoru. Dále pak 60% ze škály získaly osobní údaje o uchazeči a 

jeho zájmy. Předvedení činnosti bylo v největší míře zastoupeno u 

40% a na dotazník se spoléhají jen z 20%. Pokud bychom tato data 

s největší četností dali jako celek, tak nám vyjde následující tabulka. 

Tabulka 16 - Procentuální rozdělení pro intuitivní rozhodování 

Životopis Osobní pohovor dotazník Předvedení 

dovedností 

Zájmy uchazeče 

23% 31% 8% 15% 23% 
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Graf 13 - Procentuální rozdělení pro intuitivní rozhodování 

 

Z celého výzkumu dle dat od dotazovaných vychází jasný závěr. 

Školy nevěnují výběrovým řízením dostatečnou pozornost. 

Nedostatky byly nalezeny asi ve všech oblastech. Jak již bylo 

napsáno, školy jsou uzavřeny silně do sebe. O svých volných místech 

téměř neinformují veřejnost a spoléhají se na vlastní zdroje a na 

nábor svými zaměstnanci a známými. Uchazeče se ani nesnaží 

žádným způsobem motivovat pro práci v jejich škole. Pokud používají 

předvýběr, hlavním kritériem jsou podklady vztahující se ke vzdělání, 

a to formou získaného stupně vzdělání společně s osvědčeními a 

certifikáty. Další kritéria pro ně nejsou zase až tak důležitá. Pokud 

dojde na konkrétní výběr mezi uchazeči, tak hlavním kritériem je 

osobní pohovor s uchazečem, což potvrdili vedoucí pracovníci 

rozhodující se intuitivně a také uchazeči využívající odbornou 

personalistiku. Na druhém místě je osobní anamnéza v podobě 

podaného životopisu. Dotazník ukázal, že v těchto oblastech jsou 

ještě dost velké rezervy. 
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4 Závěr 
 

Cílem této práce bylo prozkoumání situace týkající se výběrového 

řízení v oblasti školství, a to konkrétně na učitele odborných 

předmětů. 

V teoretické části jsem popsal základní problematiku výběrového 

řízení. Nejprve obecnou část seznamující s teorií výběrového řízení. 

V další kapitole jsou popsána pravidla, která by se měla dodržovat při 

oslovování nových uchazečů, pro získání co největšího počtu zájemců 

na obsazované místo učitele. Na konci této kapitoly jsem navrhnul 

inzerát, který by měl splňovat požadavky pro efektivní oslovení 

uchazečů. 

Ve třetí kapitole jsem popsal problematiku předvýběru uchazečů, 

který má za úkol rozdělit je na ty které ano a které ne. Věnoval jsem 

se osobnímu dotazníku a agendě kolem něho, pro co nejefektivnější a 

nejekonomičtější získání požadovaných informací a rozdělení 

dotazovaných. V závěru kapitoly jsou uvedeny použitelné vzorové 

otázky do dotazníku s jejich bodovým ohodnocením. 

Ve čtvrté kapitole teoretické části jsem se věnoval metodám výběru 

konkrétního uchazeče z adeptů postoupivších z předvýběru. Nabízím 

využití testů, osobních pohovorů a praktického předvedení práce, na 

kterou je místo vypsáno. 

Praktickou výzkumnou část práce jsem postavil na přípravě, realizaci 

a vyhodnocení dotazníků pro střední školy v Ústeckém kraji. Nejprve 

popisuji metodu získání základního souboru pro výzkum, poté využití 

generátoru náhodných čísel pro objektivitu dotazů a v poslední řadě 

způsob vyhotovení elektronického dotazníku, který jsem rozeslal 

emailem osloveným středním školám. Dále jsem odůvodnil, smysl 

položených otázek a vytvořil závěry k položeným dotazům. V závěru 

této části jsem v poslední kapitole shrnul výsledky získané 



51 
 

z vyplněných dotazníků a vyvodil z toho konkrétní závěry. Bohužel 

tyto závěry jsou poznamenány nepříliš velkým množství vyplněných 

dotazníků, které se vrátily od oslovených škol.  

Myslím si, že tato práce splnila očekávání, která jsem do ní vkládal. 

Je v ní souhrnně zpracováno jak postupovat při hledání nového 

učitele odborných předmětů v upravené verzi i učitele jiných 

předmětů. Zároveň jsem v ní shrnul aktuální situaci na poli škol při 

hledání nových vyučujících a upozornil na dost žalostnou situaci 

z hlediska vedení lidí při získávání nových členů pedagogického sboru. 

Tato práce poslouží jako příručka jak postupovat při výběrovém řízení 

a čemu se při něm vyvarovat. 
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8 Přílohy 

8.1 Příloha 1 – Seznam st ředních škol 
P.Č. IZO: Místo: Ulice:  školy/zařízení   email 

1 600001431 
Biskupské gymnázium a Základní škola 
Bohosudov 

Krupka 1 - Bohosudov Koněvova 34  info@bgbzs.cz 

2 600010121 
Střední průmyslová škola strojní a dopravní, 
Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková 
organizace 

Děčín VI Slovanská 1000/55  jslapak@prumka.cz 

3 600010155 
Střední lesnická škola a Střední odborná škola 
sociální, Šluknov, příspěvková organizace 

Šluknov T. G. Masaryka 580  info@lesnicka-skola.cz 

4 600010163 Gymnázium Varnsdorf Varnsdorf Střelecká 1800  cunat@bgv.cz 

5 600010171 
Evropská obchodní akademie, Děčín I, 
Komenského náměstí 2, příspěvková organizace 

Děčín I Komenského náměstí 2  škola@oadc.cz 

6 600010180 
Střední odborná škola mediální grafiky a 
polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace 

Rumburk Jiříkovská 840  info@sosmgp.cz 

7 600010198 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Děčín I Komenského náměstí 4  zsoukupova@gymnaziumdc.cz 

8 600010210 
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, 
příspěvková organizace 

Varnsdorf Bratislavská 2166  info@sosvdf.cz 

9 600010228 
Střední škola zahradnická a zemědělská 
Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, 
příspěvková organizace 

Děčín - Libverda Českolipská 123  reditel@libverdadc.cz 

10 600010279 
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, 
příspěvková organizace 

Rumburk Komenského 10  reditelstvi@gymrumburk.cz 

11 600010287 
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, 
příspěvková organizace 

Chomutov Mostecká 3000  info@gymcv.cz 

12 600010295 
Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková 
organizace 

Kadaň 5.května 620  reditel@gymnazium-kadan.cz 

13 600010309 
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 
akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková 
organizace 

Kadaň Komenského 562  sps-kadan@sps-kadan.cz 
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14 600010325 
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec 
nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková 
organizace 

Klášterec nad Ohří Chomutovská 459  gymkl@gymkl.cz 

15 600010333 Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o. Chomutov Školní ulice 1251  info@gymnaziumcv.cz 

16 600010350 
Střední odborná škola služeb a Střední odborné 
učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková 
organizace 

Kadaň 5. května 680  amoskadan@volny.cz 

17 600010368 
Střední škola technická a automobilní 
Chomutov, příspěvková organizace 

Chomutov Pražská 702  sstacv@sstacv.cz 

18 600010741 
Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. 
května 10 

Libochovice nám. 5. května 10  nydr@soslibochovice.cz 

19 600010759 
Střední pedagogická škola Johana Heinricha 
Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, 
příspěvková organizace 

Litoměřice Komenského 3  spgs.ltm@iol.cz 

20 600010767 
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborná škola EKONOM, o.p.s., 
Litoměřice, Palackého 730/1 

Litoměřice Palackého 730/1  skolaekonom@skolaekonom.cz 

21 600010783 Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o. Litoměřice Máchovy schody 13  litomerice@1kspa.cz 

22 600010805 
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, o.p.s. 

Litoměřice Jarošova 23  ladislav.srejbr@stredni.eu 

23 600010813 
Střední odborná škola technická a zahradnická, 
Lovosice, příspěvková organizace 

Lovosice Osvoboditelů 2  sekretariat@soslovo.cz 

24 600010830 
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, 
Svojsíkova 1, příspěvková organizace 

Litoměřice Svojsíkova 1  gjj@gjj.cz 

25 600010848 
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 
175, příspěvková organizace 

Roudnice nad Labem Havlíčkova 175  gym-rce@seznam.cz 

26 600010856 
Soukromá podřipská střední odborná škola a 
střední odborné učiliště o.p.s. 

Roudnice nad Labem Jana z Dražic 169  info@podripskaskola.cz 

27 600010864 
Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA 
spol. s r.o. 

Litoměřice Kapucínské nám. 3  ssouindustria@seznam.cz 

28 600010902 Střední škola Pohoda s.r.o. Litoměřice Na Vinici 2244  info@soupohoda.com 

29 600010911 
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, 
příspěvková organizace 

Lovosice Sady pionýrů 600  styksm@gymlovo.cz 
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30 600010929 
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, 
Poděbradova 661, příspěvková organizace 

Louny Poděbradova 661  gvh@glouny.cz 

31 600010937 
Obchodní akademie generála Františka Fajtla 
Louny, příspěvková organizace 

Louny Osvoboditelů 497  oa.louny@post.cz 

32 600010945 
Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, 
příspěvková organizace 

Podbořany Komenského 843  reditel@gymnazium.podborany.cz 

33 600010953 
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, 
příspěvková organizace 

Žatec Studentská 1075  reditel@gymnaziumzatec.cz 

34 600010996 
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola 
SČMSD, Žatec, s.r.o. 

Žatec Hošťálkovo náměstí 132  skola@sousos-zatec.cz 

35 600011003 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Podbořany, příspěvková organizace 

Podbořany Kpt. Jaroše 862  skola@sos-podborany.cz 

36 600011011 
Obchodní akademie a Střední odborná škola 
zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková 
organizace 

Žatec Studentská 1354  aozszatec@arsys.cz 

37 600011020 Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. Žatec Svatováclavská 1404  sekretariat@soazatec.cz 

38 600011038 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, spol. s r.o. 

Žatec Svatováclavská 1404  info@zatecsspse.cz 

39 600011046 
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu 
životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, 
Ukrajinská 379 

Litvínov Ukrajinská 379  schola@humanitas.cz 

40 600011054 
Podkrušnohorské gymnázium, Most, 
příspěvková organizace 

Most Čs. armády 1530  gymmost@gymmost.cz 

41 600011062 
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 
640, příspěvková organizace 

Litvínov Studentská 640  reditel@gtgm.cz 

42 600011071 
Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, 
příspěvková organizace 

Most Topolová 584  zdenka.nemeckova@spsmost.cz 

43 600011089 Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Most Topolová 584  info@ssposmost.cz 

44 600011097 Soukromé střední odborné učiliště LIVA s.r.o. Most - Velebudice Dělnická 21  livamost@seznam.cz 

45 600011119 Střední škola EDUCHEM, a.s. Meziboří Okružní 128  info@educhem.cz 

46 600011127 Střední odborná škola InterDACT s.r.o. Most Pionýrů 2806  info@interdact.cz 

47 600011135 Euroškola Litvínov střední odborná škola s.r.o. Litvínov Sklářská 81  eurosklt@iol.cz 
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48 600011143 
Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana 
Palacha 711, příspěvková organizace 

Most Jana Palacha 711  soupalach@soupalachmost.cz 

49 600011151 
Soukromá střední škola pro marketing a 
ekonomiku podnikání s.r.o. 

Most E. Basse 1142/9  soukrmark@sssmep.cz 

50 600011178 Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Most Kmochova 1823  bukacova@bukaschool.cz 

51 600011216 
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 
příspěvková organizace 

Teplice Čs. dobrovolců 11  bergman@gymtce.cz 

52 600011232 GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o.  Dubí u Teplic Bystřická 275/27  gymdubi@volny.cz 

53 600011267 
Gymnázium a Střední průmyslová škola, 
Duchcov, příspěvková organizace 

Duchcov Kubicových 2  polakova@gspsd.cz 

54 600011283 
Střední škola stavební, Teplice, příspěvková 
organizace 

Teplice Fr. Šrámka 1350  info@ssstavebni.tce.cz 

55 600011291 
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, 
příspěvková organizace 

Teplice Alejní 12  ststeplice@seznam.cz 

56 600011305 Střední škola technická AGC a.s. Teplice Rooseveltovo nám. 5  info@skola-agc.cz 

57 600011321 
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, 
příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Jateční 22  sekretariat@gymjat.cz 

58 600011348 
Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, 
příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Resslova 5  sekret@spsul.cz 

59 600011372 
Soukromé střední odborné učiliště Industria II 
s.r.o. 

Ústí nad Labem Bělehradská 1523  info@industria2.cz 

60 600011381 Soukromá obchodní akademie BSL s.r.o. Ústí nad Labem - Krásné Březno Neštěmická 787  soa.purkynova@volny.cz 

61 600011399 Střední škola obchodu a služeb s.r.o. Ústí nad Labem Velká hradební 19  info@souobchpolicka.cz 

62 600011411 
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 
99, příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Stará 99/3299  mudrochova@sps-ul.cz 

63 600011429 
Střední škola a Základní škola, Trmice, 
příspěvková organizace 

Trmice Václavské náměstí 10  skola@soutrmice.cz 

64 600011445 
Obchodní akademie a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Pařížská 15  jires@oaulpar.cz 
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65 600011453 
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava 
Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace 

Ústí nad Labem Stavbařů 5  škola@gym-ul.cz 

66 600011470 
Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, 
Keplerova 7, příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Keplerova 7  reditel@obchodniskola.cz 

67 600011488 
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad 
Labem, s.r.o. 

Ústí nad Labem - Střekov Máchova 1376/3  marusak@trivis.cz 

68 600019683 
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 
5/9, příspěvková organizace 

Děčín IV Čsl. mládeže 5  szsdecin@szsdecin.cz 

69 600019691 
Střední zdravotnická škola a Obchodní 
akademie, Rumburk, příspěvková organizace 

Rumburk Františka Nohy 6/959  info@szds-oa.cz 

70 600019705 
Střední zdravotnická škola, Chomutov, 
Palackého 3, příspěvková organizace 

Chomutov Palackého 3  info@szscv.cz 

71 600019748 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola 
zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, 
příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Palachova 35  miroslava.zoubkova@szsvzs.cz 

72 600020355 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková 
organizace 

Děčín I Čs. armády 10  reditel@stavarnadc.cz 

73 600020363 
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, 
Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace 

Chomutov Školní 50/1060  reditel@spscv.cz 

74 600020401 
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, 
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 
příspěvková organizace 

Roudnice nad Labem Špindlerova 690  skola@vosasos.cz 

75 600020410 
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední 
škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková 
organizace 

Štětí Kostelní 134  info@odbornaskola.cz 

76 600020428 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a 
zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 
Most, příspěvková organizace  

Most Zd. Fibicha 2778  skola@vos-sosmost.cz 

77 600020436 
Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší 
odborná škola, s.r.o. 

Dubí III - Pozorka Mírová 218  bilova.marie@skola-perspektiva.cz 
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78 600023206 
Základní škola a Praktická škola Gabriely 
Pelechové 

Dolní Poustevna Vilémovská 192  skolygpa@interdata.cz 

79 600023249 
Speciální základní škola a Praktická škola, 
Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace 

Šluknov Tyršova 710  zvsslk@interdata.cz 

80 600023303 Základní škola a Praktická škola Vejprty Vejprty Husova 7  skolavejprty@seznam.cz 

81 600023478 
Speciální základní škola a Praktická škola, 
Lovosice, příspěvková organizace 

Lovosice Mírová 225  bezstarosti@seznam.cz 

82 600023583 
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, 
Žatec, příspěvková organizace 

Žatec Pražská 808  ddzatec@seznam.cz 

83 600023648 
Základní škola speciální, Základní škola praktická 
a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, 
příspěvková organizace 

Most Jana Palacha 1534  slapnickova@specmo.cz 

84 600023711 
Dětský domov, Základní škola praktická, 
Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina, 
Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace 

Duchcov Školní 1  zvsi-duchcov@volny.cz 

85 600023737 Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. Teplice U Nových lázní 1286/9  ruzicka@arkadie.cz 

86 600023796 
Speciální základní škola, Mateřská škola a 
Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 
2788, příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Pod Parkem 2788  SPEC.SKOLY@VOLNY.CZ 

87 600028925 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, základní škola, střední 
škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70 

Děčín XXXII - Boletice nad Labem Vítězství 70  p.bartik@vuboletice.cz 

88 600029191 
Dětský domov, Základní škola praktická, 
Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 
příspěvková organizace 

Třebívlice Dlažkovice 1  ivana.pett@atlas.cz 

89 600029255 
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, 
Buškovice 203 

Podbořany Buškovice 203  vum.buskovice@email.cz 

90 600029441 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, 
základní škola, střední škola a školní jídelna, 
Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168 

Kostomlaty pod Milešovkou Požárnická 168  vudds.karbanova@volny.cz 

91 600084795 
Základní škola a Praktická škola Krupka, Karla 
Čapka 270 

Krupka 1 Karla Čapka 270  kaftan@zspskrupka.cz 

92 600170551 
Střední škola lodní dopravy a technických 
řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace 

Děčín VI Dělnická 15  info@dorado.cz 



60 
 

93 600170560 
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 
147, příspěvková organizace 

Děčín IV Ruská 147  reditel@sosruska.cz 

94 600170578 
Obchodní akademie, Střední odborná škola 
gastronomie a Střední odborné učiliště, 
Chomutov, příspěvková organizace 

Chomutov Černovická 2901  oacv@oacv.cz 

95 600170586 
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, 
Na Průhoně 4800, příspěvková organizace 

Chomutov Na Průhoně 4800  info@ssescv.cz 

96 600170616 
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, 
Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace 

Litoměřice Dlouhá 6  sekretar@ssltm.cz 

97 600170632 
Střední odborná škola, Louny, příspěvková 
organizace 

Louny Osvoboditelů 380  sostlouny@sostlouny.cz 

98 600170641 
Střední škola technická, Most, příspěvková 
organizace 

Most Dělnická 21  director@sstmost.cz 

99 600170667 
Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, 
příspěvková organizace 

Litvínov - Hamr Mládežnická 236  soshamr@skolahamr.cz 

100 600170675 
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední 
průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, 
příspěvková organizace 

Teplice Benešovo náměstí 1  info@sostp.cz 

101 600170691 
Střední škola stavební a technická, Ústí nad 
Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Čelakovského 5  sts@stsul.cz 

102 600170705 
Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad 
Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace 

Ústí nad Labem - Stříbrníky Výstupní 2  reditel@sseas.cz 

103 610150375 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, 
příspěvková organizace 

Roudnice nad Labem Neklanova 1806  sos.roudnice@seznam.cz 

104 610150502 
Základní škola speciální, Základní škola praktická 
a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, 
příspěvková organizace 

Litoměřice Šaldova 6  zvl.skola.ltm.@iol.cz 

105 650002733 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, 
základní škola, střední škola a školní jídelna, 
Místo 66 

Místo 66   reditel@vudds.cz 

106 691000522 Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Most J. Ševčíka 911/40  reditelka@ssdvs.cz 

107 691001952 
Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, 
příspěvková organizace 

Česká Kamenice Komenského 288  mastikova@gymnazium-ck.cz 
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8.2 Příloha 2 - Vypln ěné dotazníky 
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ětů
 ve škole? 

2. K
olik se na vaší škole u

čí odborn
ě 

zam
ě
řených obor

ů
? 

 1. K
olik žák

ů
 m

á vaše škola? 

0,6 

0,6 

0,2 

0,4 

0,2 

c) jistota vlastního 
úsudku  

      f) ú
řady práce, i) 

získáváte 
uchaze

če z 
vlastních zdrojů, j) 
ústní podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

b) ne ( vyplňte 
prosím

 otázky 10.- 
15.) 

v delším
 intervalu 

11 

2 206 

0 0,4 

0 0,4 

0,6 

c) jistota vlastního 
úsudku  

pohovor, praktické 
p
ředvedení činnosti 

a) délka praxe, b) 
dosažené vzd

ělání, 
c) reference z 
p
ředchozího 

p
ůsobiště, d) 

jazykové znalosti, e) 
získaná osv

ěd
čení a 

certifikáty, f) záliby, 
p
řístup k d

ětem
 

a) název pracovního 
m

ísta, b) rozsah a 
druh požadované 
prace, c) délku 
pracovního pom

ěru, 
d) požadované 
vzd

ělání, e) 
požadovaná praxe, 
g) výpis z rejstříku 
trestů, j) m

otiva
ční 

složku 

i) získáváte 
uchaze

če z vlastních 
zdrojů 

b) ne ( vyplňte 
prosím

 otázky 10.- 
15.) 

v delším
 intervalu 

20 

30 

220 

            pohovor 

a) délka praxe, 
b) dosažené 
vzd

ělání, c) 
reference z 
p
ředchozího 

p
ůsobiště 

a) název 
pracovního 
m

ísta, b) rozsah 
a druh 
požadované 
prace, d) 
požadované 
vzd

ělání 

a) w
ebové 

stránky školy , j) 
ústní podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 7.-
9.)  

v delším
 

intervalu 

18 

14 

700 
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    0,2 

1 0,6 

  pohovor 

    i) získáváte 
uchaze

če z 
vlastních zdrojů 

b) ne ( vyplňte 
prosím

 otázky 10.- 
15.) 

v delším
 intervalu 

7 3 266 

0,4 

0,2 

0 0,8 

0,2 

c) jistota vlastního úsudku  

pohovor 

a) délka praxe, b) 
dosažené vzd

ělání, 
ochota pracovat 

a) název pracovního 
m

ísta, d) požadované 
vzd

ělání, e) požadovaná 
praxe, g) výpis z rejstříku 
trestů, i ) výše platu 

f) ú
řady práce, i) 

získáváte uchaze
če z 

vlastních zdrojů, j) ústní 
podání z okruhu 
zam

ěstnanc
ů a znám

ých 
školy 

a) ano (vyplňte prosím
 

otázky 7.-9.)  

v delším
 intervalu 

10 

8 608 

0,2 

0,4 

0,6 

1 0,8 

  pohovor, dotazník 

b) dosažené 
vzd

ělání, e) získaná 
osv

ěd
čení a 

certifikáty 

a) název pracovního 
m

ísta, b) rozsah a 
druh požadované 
prace, d) 
požadované 
vzd

ělání, e) 
požadovaná praxe, 
g) výpis z rejstříku 
trestů, j) m

otiva
ční 

složku, k) zp
ůsob 

podání p
řihlášky 

i) získáváte 
uchaze

če z 
vlastních zdrojů, j) 
ústní podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 7.-9.)  

v delším
 intervalu 

18 

9 290 

0,2 

0,8 

0,4 

0,8 

0,4 

  pohovor, praktické 
p
ředvedení činnosti 

b) dosažené 
vzd

ělání, e) 
získaná osv

ěd
čení 

a certifikáty 

a) název 
pracovního m

ísta, 
b) rozsah a druh 
požadované prace, 
c) délku 
pracovního 
pom

ěru, d) 
požadované 
vzd

ělání, k) zp
ůsob 

podání p
řihlášky 

f) ú
řady práce, j) 

ústní podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 7.-
9.)  

v delším
 intervalu 

70 

15 

1500 

0,6 

0,4 

0,2 

0,6 

0,6 

c) jistota vlastního 
úsudku  

      a) w
ebové stránky 

školy , b) nástěnky 
školy, j) ústní 
podání z okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

b) ne ( vyplňte 
prosím

 otázky 10.- 
15.) 

v delším
 intervalu 

0 0 115 
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            pohovor 

a) délka praxe, 
b) dosažené 
vzd

ělání, c) 
reference z 
p
ředchozího 

p
ůsobiště, e) 

získaná 
osv

ěd
čení a 

certifikáty 

a) název 
pracovního 
m

ísta, b) 
rozsah a druh 
požadované 
prace, c) délku 
pracovního 
pom

ěru, d) 
požadované 
vzd

ělání, e) 
požadovaná 
praxe 

a) w
ebové 

stránky školy , 
c) inzerce v 
novinách, f) 
ú
řady práce 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 
7.-9.)  

c) jednou za 
rok 

30 

21 

900 

0 0 0 0,6 

0,4 

c) jistota vlastního úsudku  

      a) w
ebové stránky školy , c) 

inzerce v novinách, i) získáváte 
uchaze

če z vlastních zdrojů, j) 
ústní podání z okruhu 
zam

ěstnanc
ů a znám

ých školy 

b) ne ( vyplňte prosím
 otázky 

10.- 15.) 

c) jednou za rok 

16 

14 

517 

            pohovor, dotazník 

a) délka praxe, b) 
dosažené vzd

ělání, d) 
jazykové znalosti, e) 
získaná osv

ěd
čení a 

certifikáty 

a) název pracovního 
m

ísta, b) rozsah a druh 
požadované prace, c) 
délku pracovního 
pom

ěru, d) požadované 
vzd

ělání, e) požadovaná 
praxe, f) jazykové 
znalosti, g) výpis z 
rejstříku trestů, h) 
řidičský průkaz, i ) výše 
platu, j) m

otiva
ční složku 

a) w
ebové stránky školy , 

f) ú
řady práce, i) 

získáváte uchaze
če z 

vlastních zdrojů 

a) ano (vyplňte prosím
 

otázky 7.-9.)  

a) jednou za pololetí 

41 

21 

1319 

            pohovor, dotazník 

b) dosažené 
vzd

ělání, e) 
získaná 
osv

ěd
čení a 

certifikáty 

a) název 
pracovního m

ísta, 
b) rozsah a druh 
požadované 
prace, d) 
požadované 
vzd

ělání, g) výpis 
z rejstříku trestů 

a) w
ebové 

stránky školy , c) 
inzerce v 
novinách, f) ú

řady 
práce, i) 
získáváte 
uchaze

če z 
vlastních zdrojů 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 7.-
9.)  

c) jednou za rok 

9 7 340 

0,6 

0,4 

0,4 

0,8 

0,6 

c) jistota 
vlastního 
úsudku  

      j) ústní 
podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a znám

ých 
školy 

vyplňte 
prosím

 
otázky 10.- 

v delším
 

intervalu 

2 1 120 



64 
 

0 0 0,2 

0,4 

0,4 

a) jeden 
uchaze

č 

pohovor, 
dotazník 

    c) inzerce v 
novinách 

vyplňte 
prosím

 
otázky 10.- 

c) jednou za 
rok 

30 

7 400 

0,6 

0,8 

0 0,8 

0,2 

c) jistota 
vlastního 
úsudku  

      a) w
ebové 

stránky školy 
, f) ú

řady 
práce, i) 
získáváte 
uchaze

če z 
vlastních 
zdrojů 

b) ne ( 
vyplňte 
prosím

 otázky 
10.- 15.) 

v delším
 

intervalu 

2,5 

4 78 

0,2 

0,2 

0 0,4 

0,6 

a) jeden uchaze
č 

      a) w
ebové stránky 

školy , i) získáváte 
uchaze

če z vlastních 
zdrojů, j) ústní 
podání z okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

b) ne ( vyplňte 
prosím

 otázky 10.- 
15.) 

v delším
 intervalu 

20 

4 400 

            pohovor 

b) dosažené 
vzd

ělání, c) 
reference z 
p
ředchozího 

p
ůsobiště, e) 

získaná osv
ěd
čení 

a certifikáty 

a) název 
pracovního m

ísta, 
b) rozsah a druh 
požadované prace, 
d) požadované 
vzd

ělání, g) výpis z 
rejstříku trestů 

i) získáváte 
uchaze

če z 
vlastních zdrojů, j) 
ústní podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 7.-
9.)  

c) jednou za rok 

127 

9 1135 

      0,8 

0,2 

a) jeden uchaze
č, c) 

jistota vlastního 
úsudku  

    a) název pracovního 
m

ísta, b) rozsah a 
druh požadované 
prace, d) požadované 
vzd

ělání 

a) w
ebové stránky 

školy , i) získáváte 
uchaze

če z vlastních 
zdrojů, j) ústní podání 
z okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

b) ne ( vyplňte prosím
 

otázky 10.- 15.) 

v delším
 intervalu 

53 

10 

968 

 


