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Abstrakt

Název práce
Způsoby

získávání zaměstnání v Praze

Název práce (English version)
How people getjob in Prague

Anotace
Cílem práce je zjištění, jakých působů využívají lidé při získávání zaměstnání v Praze.
V práci jsem využila metodu dotazování pomocí dotazníku. Pro interpretaci

výsledků

jsem použila tabulky a grafy. Výzkum prokázal stále se zvyšující význam internetu.
Většina

patří

lidí používá tento zdroj k získání svého

metoda na

doporučení. Současný

stav

zaměstnání.

nasvědčuje

budoucnu pokračovat a vyvíjet se.

Klíčová

slova

pracovní místo, využívané metody, zdroje, povolání
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Mezi další oblíbené zdroje

tomu, že by tento trend

měl

v
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l. ÚVOD

Úspěšné fungování kterékoliv orgamzace, může se jednat o podnikatelský

subjekt, ale i o subjekt z nepodnikatelské sféry,
činnost

spočívá

zdrojů

a dále v jejich, pokud možno efektivním využívání, které

směřovat

rozdělit

k dosahování svých stanovených specifických

do

čtyř

hlavních skupin, a to zdroje materiální,

Každý z uvedených

typů

zdrojů

zvláštní roli. Jsou
stěžejním

tvořeny

kteří

lidmi,

cílů. Zmíněné

klíčovým

přeci

pro svoji

následně

zdroje

finanční, informační

ovlivňuje

fungování organizace (podniku). Lidské zdroje

jsou

v zajišťování

můžeme

a lidské.

způsobem

úspěšné

jen však vystupují v poněkud

se stávají nezbytnou

součástí

každé organizace a

kamenem pro její další existenci. "Každá aktivita firmy je

ovlivňována

kvalifikací, motivací a všeobecnou výkonností lidské složky. Ze všech
managementu je

řízení

lidského faktoru

klíčovým

a

bude

nejdůležitějším

úkolů

úkolem, protože

všechno ostatní se od něj odvíjí." (BYARS, RUE, 1987)

Země

s vyspělým tržním

hospodářstvím

ukazují na nezanedbatelný význam
řízení

lidských

úspěšné

zvláště

zdrojů je

hlavním

řízení

a úspěšnými organizacemi jednoznačně

lidských

diferenciačním

zdrojů.

Ukazují, že

právě

prvkem, který od sebe odlišuje vysoce

podniky od podniků průměrných a podprůměrných. Viditelná je tato
v dlouhodobém kontextu. Proto se organizace

aby zformovaly vysoce výkonný personál a
relevantních schopností ve

Uvědomění

kvalita

postupně

čím

dál více

skutečnost

soustřeďují

na to,

jej motivovaly k využití všech

svůj prospěch.

si výše uvedených informací

této diplomové práce.
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mě přimělo

a motivovalo k napsání

2. CÍLE A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE

Teoretická

část

této práce se

zaměřuje

stručný

na

úvod do personalistiky.

Zabývá se významem personálního managementu, jeho hlavními úkoly a jednotlivými
personálními
s hlavním
zdrojům

činnostmi.

zaměřením

využívaným

Dále popisuje proces získávání

na metody, které se v
při

procesu získávání

něm

zaměstnání

používají.

pracovníků,

na trhu práce

Podrobněji

se

věnuje

definuje jejich hlavní výhody,

nevýhody a vzájemně je porovnává.

Praktická

část

analyzuje trh práce na území hlavního

města

Prahy.

jedná o identifikaci všech dostupných metod, které využívají lidé
zaměstnání
zaměřena

a jejich následná analýza. Výzkum je

na již

zaměstnané

získali. Druhá se týká
představ

lidi a

zjištění,

jakým

studentů připravujících

rozdělen

způsobem

při

Konkrétně

se

hledání svého

do dvou rovin. První je
své dosavadní

zaměstnání

se na své budoucí povolání a jejich

o tom, jakým způsobem budou hledat zaměstnání.

Základním cílem práce je nalézt odpovědi na následující otázky.

1. Jaké zdroje jsou nejvíce využívány při hledání nového

2. S jakou relativní
jednotlivých

četností

způsobů

zaměstnání?

dochází k získání pracovního místa na

základě

prezentace pracovního místa? - cílem je zjistit,

jaká část dotázaných lidí získala zaměstnání prostřednictvím úřadu práce,
inzerátu na internetu

příp.

v médiích, spoluprácí s komerční agenturou

apod.

3. Jakých metod
připravující

při

hledání

zaměstnání chtějí

se na své budoucí povolání?
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využít

současní

studenti

4. Jaká je nejvyužívanější metoda získání
působení či

5. Jakých

zaměstnání

v závislosti na oblasti

velikosti organizace?

způsobů

získání

zaměstnání

využívají lidé v závislosti na tom,

zda mají jasnou či méně jasnou představu o pracovním místě?

Hlavní úkoly práce jsou:

1. S pomocí studia literatury a jiných odborných

pramenů přiblížit

charakteristiky personální práce, objasnit zdroje získávání

základní

pracovníků

a

popsat metody způsobu získávání pracovního místa.

2. Studium metodiky kvantitativního výzkumu s ohledem na
objasnění cílů

potřeby

práce.

3. Definování metody provedení výzkumného

šetření

a konstrukce

dotazníku.

4. Realizace šetření.

5. Kompletace a vyhodnocení primárních dat.

6. Interpretace výsledků a objasnění otázek stanovených v cílech práce.
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
3.1. ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU
3.1.1. Postavení personálního managementu

Personalistiku můžeme definovat následovně: "Personální práce (personalistika)
tvoří

tu

část řízení

organizace, která se

zaměřuje

na vše, co se týká

člověka

v pracovním

procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a
propojování jeho

činností,

výsledků

jeho práce, jeho pracovních schopností a

pracovního chování, vztahu k vykonané práci, organizaci,

spolupracovníkům

a dalším

osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení
z vykonané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje." (KOUBEK, 2001)

Z dlouhodobého pohledu na fungování orgamzace
nepřetržitou

vymezit základní cíl personální práce jako

můžeme

podporu

plnění

zjednodušeně

hlavního cíle

podniku, kterým je jeho udržení a rozvoj.

Kromě

základní

produkčně-ekonomické

funkce, která vyplývá z postavení

tržního producenta, plní podnik také významnou funkci sociální. Pracovník plní nejen
funkci výrobního faktoru, který je
také uspokojuje své základní
Míra uspokojení
jeho

působení

nutné

úspěšné

zabezpečit splnění

Při

lidských

snaze o

zdrojů

existenční

těchto potřeb

v ní. Pro

zaměřen

na produkci

a další

ovlivňuje

dále

výrobků

potřeby

a služeb, ale

současně

hmotné i nehmotné povahy.

vztah mezi pracovníkem a organizací a

fungování organizace je tedy ve vztahu k pracovníkům

obou cílů, jak těch výkonnostních, tak těch sociálních.

poněkud méně

dojdeme k

závěru,

obecnou charakteristiku hlavních

že toto

řízení

se musí

zaměřit

úkolů řízení

na (BYERS, RUE,

1987):
•

Vytváření

souladu mezi

počtem

a strukturou pracovních míst a počtem a

strukturou pracovních sil v podniku,
předvídat změny

přičemž

je nutné sledovat a

v této oblasti a dynamicky na ně reagovat
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•

Optimální využívání pracovních sil v podniku, tj.

především

optimální

využívání fondu pracovní doby a využívání schopností (kvalifikace)
pracovníků

•

Formování

týmů,

efektivního stylu vedení a zdravých mezilidských

vztahů

•

Personální a sociální rozvoj

•

Dodržování všech

zákonů

práv a vytváření dobré

pracovníků

v oblasti práce,

zaměstnávání

zaměstnavatelské pověsti

lidí a lidských

organizace

3.1.2. Personální činnost

Výkonnou

část řízení

(funkce). V literatuře se
Nejčastěji

zdrojů představují

lidských

můžeme

konkrétní personální

setkat s několika variantami jejich

jsou uváděny zhruba v následující podobě:

•

Analýza pracovních míst

•

Personální plánování

•

Získávání pracovníků

•

Výběr pracovníků

•

Přijímání

•

Rozmisťování

•

Hodnocení pracovníků

•

Odměňování pracovníků

•

Podnikové vzdělávání pracovníků

•

Péče

•

Pracovní vztahy

•

Personální informační systém

a orientace pracovníků
a propouštění pracovníků

o pracovníky
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činnosti

rozdělení.

3.].2.1. Analýza pracovních míst

Analýza pracovního místa je jedna z nejdůležitějších personálních funkcí, která
výrazným

způsobem ovlivňuje

o pracovním

místě.

další oblasti personální práce.

Vytváří

obraz a představu

Proces analýzy pracovního místa obsahuje dva hlavní body. Jedná

se o popis pracovního místa a o specifikaci pracovního místa. Popis pracovního místa
výčet příslušných

zachycuje

pracovních

úkolů

a podmínek, specifikace pracovního

místa je souhrnem charakteristik pracovníka, který by měl místo zastávat.

Musíme vybrat ty

nejdůležitější

poskytly potenciálnímu uchazeči

charakteristiky popisu pracovního místa, aby

dostatečnou představu

požadavky na pracovníka, které musí

splňovat

o obsazovaném místě a zásadní

pro výkon této práce.

Konečný

popis

pracovního místa záleží na povaze dané pozice, prioritách týmu a na prioritách
orgamzace.

V zásadě ale existují určité body, na které by se nemělo zapomenout:
•

N ázev pracovní pozice

•

Zodpovědnost

•

Místo výkonu práce

•

Možnosti dalšího

•

Pracovní podmínky,

Co se

a typy pracovních úkolů

vzdělávání

týče požadavků

hlavně

informace o prostředí a nabízeném platu

kladených na

následující:
•

V zdě lání a kvalifikace

•

Pracovní zkušenosti

•

Ostatní dovednosti

•

Charakteristika osobnosti

ll

uchazeče,

informace by

měly

být

3.].2.2. Personální plánování
Personální plánování vystupuje jako nedílná složka
zvláště

strategického. "Jde

především

o

zajišťování

organizačního

plánování,

správného množství správných lidí

na správných místech ve správný čas." (KOUBEK, 2000)

Jde
organizační

vymezit

především

o to,

určit,

jaký vliv mají cíle orgamzace na jednotlivé

jednotky, definovat schopnosti a odborné znalosti potřebné k dosažení

dodatečné

požadavky na oblast lidských

pokusit se vyvinout akční plány personální

zdrojů

cílů,

vzhledem k existující situaci a

činnosti.

Personální plánování má dvě základní složky:
a) Plánování potřeby lidských zdrojů
b) Plánování pokrytí potřeby lidských zdrojů

Plánování potřeby lidských zdrojů je založeno zejména na prognózách
makroekonomického vývoje, vývoje poptávky na trhu v tuzemsku i v zahraničí,
konkurence na příslušném segmentu trhu apod.

Všechny tyto údaje se promítají do
plánů

pracovních míst,

formují

popisů

výkonových norem,

a specifikací pracovních míst a dalších

skutečností,

které

potřebu pracovníků.

O metodách plánování pokrytí
řečeno

produkčních plánů,

potřeby

lidských sil platí v zásadě totéž, co bylo

o plánování této potřeby.

Jako
konkrétních

poněkud

specifická

personální

penzionování, hodnocení,

část

činností,

personálního plánování vystupuje plánování

zejména

získávání,

odměňování, vzdělávání,
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přijímání,

propouštění,

rozvoje pracovníků a dalších.

3.1.2.3. Získávání pracovníků

"Získávání
v organizaci

pracovníků

je

přilákala dostatečné

činnost,

která má zajistit, aby volná pracovní místa

množství odpovídajících

s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu
vyhledávání vhodných pracovních
těchto

v organizaci, nabízení
vhodných

jedinců

přiměřených

činností."

tedy v rozpoznávání a

informování o volných pracovních místech

volných pracovních míst (a

uchazečích

nezřídka

(tyto informace budou

řadě

sloužit k výběru

zajištění

všech

těchto

(Koubek, Josef 2001)

výběr pracovníků

je

pracovní síly organizace. Tato složka do

klíčovým
určité

momentem

a cíle organizace, aby

společnost

zajištění

a

míry také rozhoduje o tom,

jací pracovníci budou v organizaci fungovat. Jde o to, aby byly
potřeby

i v přesvědčování

později

z nich) a v organizačním a administrativním

Získávání a následný
vytvoření

(včas). Spočívá

o tato místa, a to

o výhodnosti práce v organizaci), v jednání s uchazeči, v získávání

informací o

nejvhodnějších

zdrojů,

uchazečů

prosperovala, byla

zajištěny

úspěšná

a realizovány

a v neposlední

konkurenceschopná.

U nás se pro proces formování pracovní síly orgamzace zažil název nábor
pracovníků. Důležité

v moderní teorii

řízení

myšleno získání

pracovníků

v prvé

řadě

lidských

zdrojů

z vnějších

zdrojů.

hlavně

o

se

pracovníků

je zpravidla

Zatímco moderní získávání

pracovníků

liší. Pod pojmem nábor

usiluje o získání lidských

organizace (jedná se

pracovníků

je ale upozornit, že proces získávání a náboru

zdrojů

z vnitřního

uvolňované, uspořené či

prostředí,

z vlastních

řad

jinak vhodné pracovní síly

v organizaci).

Hlavním

záměrem

získávání

pracovníků

je celková efektivita,

ať

už se jedná o

zvyšování produktivity práce nebo o vhodné hospodaření s pracovními silami.
Moderní získávání

pracovníků

jakož to personální

činnost

má také narozdíl od náboru

významnou strategickou funkci. V potaz se bere úvaha o dlouhodobé

potřebě

obsazovaného místa a spousta dalších dlouhodobých rozhodnutí, která svými

důsledky

mohou ovlivnit fungování organizace.
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řadě

V neposlední
záměr

personální

činnosti

takové pracovníky,

kteří

pracovníků

pojem získávání

nejlépe vystihuje hlavní cíl a

a to, nejen získat potřebný počet pracovníků, ale

jsou zaujatí a motivovaní pro zájmy a cíle

hlavně

společnosti

získat

a jejichž

interní zájmy co nejvíce korespondují se zájmy organizace.

V procesu získávání

zaměstnanců

jedná o organizaci, která má
uchazeči, kteří

potřebu

zaměstnání,

nabídka

sobě

stojí

dvě

strany. Na jedné

získat pracovní síly a na druhé

straně

straně

se

potenciální

se snaží pro sebe najít to nejvhodnější zaměstnání.

Jde o to, aby proces získávání
stranami a

proti

přispěl

zaměstnanců

k tomu, aby potenciální

kterou organizace

způsob

uchazeči

zveřejňuje. Důležité

zaměstnání může významně

organizace (obsah a

zajistil

informační

je si

uvědomit,

ovlivnit odezvu na

uvnitř

vnější

že již samotná

uveřejňovanou

místě).

organizace a mimo ní, kdy

dokáže organizace do jisté míry ovlivnit zatímco

oběma

o práci reagovali na nabídku

podání informací o pracovním

nabídku mají také vliv podmínky

tok mezi

nabídku

Na odezvu na

vnitřní

podmínky

podmínky jsou organizací

neovlivnitelné.

Vnitřní
celkově

podmínky mohou být spojené buď s konkrétním pracovním místem nebo

s organizací.

Pokud jde o spojitost s konkrétním pracovním místem,

důležitou

roli hrají následující

kritéria:
1.

Náplň

práce

2. Postavení pracovní pozice v hierarchii
3. Požadavky kladené na uchazeče
4.

Odpovědnost

společnosti

(vzdělání,

kvalifikace, apod.)

a rozsah povinností

5. Pracovní doba a organizace práce
6. Místo, kde bude práce vykonávána
7. Další pracovní podmínky

(odměny,

pracovní

atd.)
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prostředí, zaměstnanecké

výhody,

Podmínky ovlivněné organizací mohou být následující:

1.

Důležitost

organizace a její úspěšnost (např. vykazované hospodářské výsledky)

2. Image organizace a její

pověst

(serióznost

vůči

zaměstnancům

svým

a

zákazníkům)

3. Systém

odměn

a

způsob

a spravedlivost v jejich

rozdělování vůči

ostatním

organizacím
4. Úroveň starostlivosti o své pracovníky v porovnání s ostatními organizacemi
(všeobecné zaměstnanecké výhody včetně péče o pracovní prostředí)
5. Možnost dalšího vzdělávání a personálního rozvoje zaměstnanců
6. Mezilidské vztahy a sociální klima v organizaci
7. Lokalizace organizace a úroveň životního prostředí v jejím okolí

Vnější

podmínky, které mohou výrazně ovlivnit získávání pracovníků jsou:

proměnlivá

1. Demografické podmínky (to zahrnuje kolísavý vývoj obyvatel,
zároveň

reprodukce, která se
to

může

odráží v nestálém

přísunu

zdrojů,

pracovních

být prostorová mobilita obyvatel a další charakteristiky

dále

populačního

vývoje obyvatel, který ovlivňují trh práce)
2. Ekonomické podmínky,
hospodářství
poměr

nebo jiné

které odrážejí

změny např.

nerovnoměmý

vývoj

národního

strukturální. Tyto všechny faktory

ovlivňují

mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil na trhu práce

3. Sociální podmínky související

hlavně

s hodnotovou orientací lidí a jejich

nestálostí, jedná se především o profesně kvalifikační orientaci, orientaci týkající
se vzdělání, orientace žen na rodinu apod.
4. Technologické podmínky, které na jedné
ale na druhé

straně je

5. Sídelní podmínky,
určitých typů

straně vytvářejí

nová pracovní místa,

v mnoha ohledech modifikují nebo přímo likvidují

hlavně

charakter osídlení v okolí organizace, preference

bydlení a sídel na úkor jiných

6. Politicko-legislativní podmínky mohou ovlivnit proces získávání
např.

a

tím, že

cizinců

umožňují

nebo naopak omezují

zaměstnávání tuzemců

pracovníků

v zahraničí

v tuzemsku. Mohou nebo nemusí regulovat trh práce,
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vytvářet

překážky
věku,

nebo diskriminovat

barvi pleti, náboženství

určitých

osob

Závěrem

(např.

Organizace je

nemůže

či

o

zaměstnání (např.

politických názorů) nebo

na

základě

pohlaví,

nařizují zaměstnávání

osoby se změněnou pracovní schopností) apod.

říci,

by se dalo

rozhodování potenciálních

uchazeče

že

vnitřní

uchazečů,

podmínky mají vliv

naopak podmínky

nijak ovlivnit a musí je

při

hlavně

vnější

na individuální

jsou více objektivní.

svém rozhodování brát v úvahu jako

dané.
Hlavní roli v celém procesu získávání

zaměstnanců

oddělení.

hraje personální

Jejich úkolem je zajistit popis obsazovaných pracovních míst a podat jejich
specifikaci. Dále rozhoduje o tom, na které zdroje se
dostačující

lidé z vnitřního

prostředí

nebo jestli bude

Personální útvar také formuluje nabídky
získávání

zaměstnanců

s prvotní selekcí

zaměstnání

praktikovat. Provádí

kandidátů

většinu

při výběru zaměřit.

potřeba

využít i

přesnou

Zda jsou

vnějších zdrojů.

a rozhoduje o tom, kterou metodu
administrativních úkonů spojených

a sestavováním seznamu

spolupracuje s příslušnými vedoucími pracovníky,

uchazečů.

kteří právě

Ve všech krocích
identifikují

potřebu

získávání pracovníků na konkrétní pracovní místa.

Proces získávání pracovníků

Celý proces získávání
Důležité

zaměstnanců

je dnes velmi systematicky propracovaný.

pro fungování procesu je dobrá znalost povahy pracovního místa, která

vychází z analýzy pracovních míst a

předvídání uvolňování

nebo

vytváření

nových

pracovních míst, což je součástí práce a náplní personálního plánování.
Samotný proces získávání

zaměstnanců

se skládá z několika

kroků,

které na sebe

dokonale navazují.
1. Identifikace potřeby zaměstnavatele získání pracovníků
2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa
3. Zvážení více možností a alternativ
4. Hlavní charakteristika a specifikace pracovního místa, které budou
bodem pro získání a pozdější výběr pracovníků
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stěžejním

5. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů
6. Volba metod získání pracovníků
7. Volba požadovaných dokumentů a informací od uchazečů
8. Formulace nabídky zaměstnání a její uveřejnění
9. Evidence dokumentů a informací získaných od uchazečů a zacházení s nimi
10. Prvotní selekce uchazečů na základě předložených
ll.

Vytvoření

seznamu uchazečů,

kteří

dokumentů

a informací

byli vybráni k výběrovým kolům

Identifikace potřeby zaměstnavatele získání pracovníků

Identifikace

potřeb

vychází

přednostně

z plánů

orgamzace,

z momentální a operativní potřeby. Plán výroby, technický rozvoj apod.

dále

Důležité

pak

je, aby

proces identifikace potřeb pracovníků probíhal s dostatečným předstihem, vyplatí se zde
význam periodických prognóz
nepřetržitá

nových

případně dodatečných pracovníků

a také

analýza stavu a pohybu pracovníků organizace

Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa

Abychom mohli podnikat jakékoliv další kroky v obsazování volného
pracovního místa, musíme

přesně

znát jeho charakteristiku, popis práce, pracovní

podmínky, požadavky atd. Tyto všechny informace nám poslouží k tomu
odhadnout, jakého
informace od
později

člověka

uchazečů

přesně

hledáme, jakou metodu získání zvolit, jaké dokumenty a

vyžadovat a jaká kritéria použít ve fázi prvotního

výběru

a

i v procesu vlastního výběru.

Nejdůležitější

charakteristiky pracovního místa a jeho specifikace se pak stávají

důležitou součásti

informací, které jsou obsaženy v nabídce

rozhodnutí potenciálních uchazečů.
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zaměstnání

a

usnadňují

Zvážení více možností a alternativ

Nejen oblast
důraz

na efektivní

je velmi

důležité

řízení

lidských

hospodaření

zdrojů,

ale všechny obory v dnešní

se zdroji a na soustavné snižování

zvážit všechny alternativní možnosti

před

nákladů

jakýmkoliv

době

kladou

práce. Proto

pokračováním

v procesu získávání pracovníků. Alternativní možnosti mohou být následující:

•

Zrušení pracovního místa

•

Rozvržení práce mezi ostatní pracovní místa

•

Pokrytí práce formou

přesčasů či

dočasného

poměru,

pracovního

částečného

úvazku nebo jinou formou

dohodou o provedené práci, dohodou o

provedení činnosti atd.
•

Pokrytí práce pomocí jiného externího dodavatele

•

Identifikace toho, zda práce vyžaduje pokrytí na plný úvazek

Identifikace potenciálních zdrojů uchazeč

Volná pracovní místa v organizaci lze obsazovat
z vnitřních

zdrojů

a za druhé ze

zdrojů vnějších.

Oba

dvěma způsoby
způsoby

a to za prvé

mají své výhody a

nevýhody. Níže nastíním alespoň některé z nich.

Získávání pracovníku z vnitřních

Pracovníci z vnitřních
rozvoje, tzn.,
technologie

či

např. při

zdrojů

zdrojů

mohou být lidé

substituci lidských

zdrojů

uspoření

stroji nebo v důsledku použití lepší

zdokonalení organizace práce. Dále to mohou být pracovníci

v souvislosti s organizačními

změnami

nebo v souvislosti s ukončením

pracovníci, u kterých je zájem na tom, aby vykonávali
pracovníci,

v důsledku technického

kteří

mají zájem

přejít

na nové

(uvolněné)

na svém dosavadním pracovním místě plně využitelní..
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uvolňovaní

nějaké činnosti,

náročnější

pracovní místo i

práci, a nebo
přesto,

že jsou

Samotná metoda získávání
nastat u následného

zaměstnance

je

poměrně

dodatečného vzdělání zaměstnance,

může

nenákladná, problém

které

může

být poměrně drahé.

Velmi záleží na druhu nové pozice, kterou zaměstnanec bude zastávat.

1. Výhody
a) Organizace již

uchazeče

zná, dokáže identifikovat jeho silné a slabé

stránky
b)

Uchazeč

lépe zná organizaci, nevstupuje do cizího prostředí

c) Zvyšuje se motivace a morálka zaměstnanců
kariérního postupu a

určitou naději

(zaměstnanci

na nové

mají vidinu

zaměstnání při

zrušení

stávající pozice)
d) Návratnost investic vložených do pracovní. síly (podnik si vychová
zaměstnance

se kterými

může různě

disponovat a využít jejich již dříve

získaných zkušeností v podniku
e) Pozitivemje také rychlost výběru

2. Nevýhody
a)

Soutěžení

o povýšení

může negativně ovlivňovat

mezilidské vztahy

v podniku
b) Mohou se vyskytnout překážky pronikání nových myšlenek a inovací
z vnějšku
c)

Může

se stát, že

zaměstnanci

budou povýšeni až na pracovní místo, na

kterém už nebudou schopni úspěšně plnit úkoly
d)

Zaměstnanec

má poměrně zúžený okruh potenciálních pracovníků

Získávání pracovníků z vnějších zdrojů

Mezi hlavní zdroje pracovních sil nabíraných z vnějšího
pracovní síly na trhu práce
zaměstnání
připravují

na

úřadech

(např. nezaměstnaní, kteří

práce),

čerství

prostředí patří:

jsou registrováni jako

absolventi škol

či

uchazeči

o

ostatních institucí, které

dosavadní mládež na budoucí povolání a v neposlední
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volné

řadě zaměstnanci

jiných organizací, kteří nejsou se svým dosavadním

zaměstnáním

zcela spokojeni a jsou

rozhodnuti změnit zaměstnavatele.

vnější

Mezi vedlejší

zdroje pracovních sil řadíme: ženy v domácnosti,

důchodce,

studenty, pracovní síly ze zahraničí a další.

Metoda získávání
zdlouhavá. Existuje zde
měl

zaměstnanců

několik

z vnějšího

zaměstnance

možností, jak

odpovídat pozici, kterou potřebujeme obsadit.

a vrcholového managementu firmy

nejčastěji

agentur, které vhodného kandidáta doporučí.

prostředí

Např. při

poměrně

je záležitost

získat.

Výběr

metody by

obsazování pozic

středního

využívají nabídek externích firem a

Samozřejmě

se tato služba odrazí v ceně.

1. Výhody

a) Naskytuje se zde mnohem

větší

škála

talentů

a paleta

schopností než která by byla možná nalézt v rámci organizace
b) Organizace
poznatků

může

získat spoustu nových zkušeností,

pohledů,

a názorů z venku

c) Bývá obvykle

levnější, snadnější

a také rychlejší získat žádoucí

vysoce kvalifikované pracovníky, manažery a techniky z venku
než je vychovávat uvnitř organizace

2. Nevýhody
a) Je

obtížnější

zaměstnance,
poměrně

nalákat, kontaktovat a hodnotit potenciální
navíc celý proces bývá v důsledku inzerce

nákladný

b) Pracovníci se adaptují a orientují delší dobu
c) Mohou nastat neshody a
pracovníky organizace,

nepříjernné

kteří

situace mezi dosavadními

se cítili kvalifikováni

či oprávněni

získat obsazované místo

Pokud je to
využívat

nejdříve

aspoň

trochu možné snaží se

své vlastní

zaměstnance
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a to

větší
hlavně

firmy ve

vyspělých

zemích

z důvodu snazšího získání

informací a

ušetření nákladů

pracovníků

bývá nižší a tudíž v porovnání se zdlouhavým zaškolováním nových

zaměstnanců

na inzerci a hodnocení

pracovníků.

vykazují vlastní zaměstnanci vyšší pracovní výkon. Pokud nastane situace,

že firma není schopna pokrýt volná pracovní místa z vnitřních
zdroje

vnější.

vzdělávacími

Adaptace vlastních

Společnosti

začínají

zdrojů, přicházejí

na řadu

spolupracovat s úřady práce, agenturami a

institucemi.

Volba metod získání pracovníků

Vycházíme z toho, že pokud chceme obsadit volné pracovní místo, musí se o
něm dozvědět

možných

široké pole vhodných

zdrojů,

kandidátů.

Musíme proto využít co nejvíce

aby se tato informace k vhodným

uchazečům

dostala, zaujala je a

zlákala k tomu, aby se o inzerované volné místo ucházeli.

Volba metod, které k tomuto kroku můžeme použít je celá řada, závisí to však na
tom, zda hodláme získávat pracovníky z vnitřních

zdrojů či

ze zdrojů vnějších a také na

požadavcích obsazovaného pracovního místa, které nabývají
úroveň

kvalifikovanosti práce, požadavky na

některé

různého

charakteru

např.

zvláštní schopnosti pracovníka

apod. Dále také musíme sledovat, jaká je situace na trhu práce, zejména na lokálním
trhu, kolik

finančních prostředků můžeme

potřebujeme

na celý proces vynaložit a také to, jak rychle

pracovní místo obsadit.

Jak už bylo

řečeno,

metod získávání pracovníků je mnoho a organizace se

často

neomezují jen na jednu z nich, ale snaží se kombinovat více možností najednou. Níže
nastíním několik nejčastěji využívaných metod.

Úřady práce
Úřady práce jsou státními zprostředkovatelnami práce. Slouží jak osobám, které

hledají

zaměstnání,

tak i organizacím, které

zaměstnance

poptávají. Tento

způsob

získávání zaměstnání se jeví jako nejlevnější metoda. Úřady práce zprostředkovávají
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zaměstnání bezplatně

uchazeče

tak pro organizace. Náklady na realizaci jsou

rozpočtu prostřednictvím

hrazeny ze státního
zajišťují

jak pro

politiky

zaměstnanosti.

úřady

Tyto

dále

analýzu pracovních míst, poradenské služby a rekvalifikaci. Výhodou této
úřady

cesty je fakt, že
v některých
poměrně

případech

procenta tvoří

mohou

učinit

výběr uchazečů

omezený

úřadech

práce. Jelikož na

zajišťují

práce

i

veškeré

potřebné

předběžný výběr.

informace o

uchazečích,

Naopak nevýhodou

může

s odbornou kvalifikací registrovaných na

práce jsou

nejčastěji

registrováni

dlouhodobě nezaměstnané právě kvůli

občané, kteří

být

úřadech

z velkého

nedostatku odborných znalostí.

Úřady práce spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, zprostředkovávají

práce ze zákona, registrace na úřadech práce je nutnou podmínkou pro pobírání podpory
v nezaměstnanosti.

Registraci
interpretovat

či

neregistraci

několika způsoby.

podporu v době

uchazeče

zaměstnání

Vzhledem k tomu, že

nezaměstnanosti, může

zajištění uchazeče.

o

se stát, že

Dalším motivem pro

zaregistrovat a v neposlední

řadě může

jako instituci, která funguje

správně.

být

na

úřady

důvodem

práce

finanční

být pocit povinnosti se

pro registraci

Avšak podle posledních

můžeme

práce poskytují hmotnou

registrace je pouze

přihlášení může
důvodem

úřadě

důvěra

výzkumů,

v úřad práce,

tuto teorii moc

lidí nepotvrzuje naopak ji spíše vyvrací.

Personální agentury
Využití personálních a jiných
práce k získávání
v zemích

pracovníků

s vyspělou

tržní

je

komerčních

běžnou

agentur nebo

zprostředkovatelen

metodou využívanou mnohými organizacemi

ekonomikou.

Jedná

se

hlavně

o

zaměstnávání

kvalifikovaných odborníků.

Personální agentury
pro

zprostředkovávají zaměstnání

komerčního zaměstnavatele

Kromě

zprostředkování

za

komerčním účelem,

tzn.

najde vhodné kandidáty za úplatu neboli poplatek.

zaměstnání

poskytují tyto agentury také
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různé

formy

personálního odborného poradenství.
vytvářejí

vlastní databáze

uchazečů

Důležitou

výhodou personálních agentur je, že si
nejrůznější

a tak jsou schopni co nejlépe zaplnit

volná místa na trhu práce těmi nejvhodnějšími uchazeči.

Většinou

selekci. Pracují
nebo naprosto
zůstane

pracovníků,

tyto firmy nabízejí nejen získání
buď

ale také jejich prvotní

v kooperaci s představiteli organizace, která

samostatně.

V každém

případě

je dobré, pokud

zaměstnance
konečné

hledá

rozhodnutí

na organizaci, která poptává zaměstnance.

Personálně

poradenské agentury můžeme rozdělit do tří hlavních skupin.

Za prvé jsou to agentury, které se
recruitment

společnosti),

na databázový výběr a výběr z inzerce (tzv.

za druhé jsou to firmy pronajímající pracovníky (outsourcing

nebo též temporary help) a za
pracovníků,

zaměřují

třetí společnosti

specializující se na

přímý výběr

neboli "executive search" tzv. "headhunting".

První skupinu
zaměstnanců.

tvoří

společnosti,

Osloví se vysoký

které se orientují na klasický nábor

počet uchazečů

o práci

prostřednictvím

inzerce na

pracovních serverech a v tiskových mediích. Tyto agentury se mohou dále specializovat
na

zprostředkování

práce mladým lidem, zejména

studentům

a nebo na klasické

získávání potenciálních zaměstnanců na různé pozice.

Jako obrovskou výhodu této metody
zprostředkovatelny

můžeme vidět

v tom, že dobré

práce mívají lepší znalost trhu a také vlastní databáze

komerční

potenciálně

vhodných uchazečů. Mají zkušenosti v oblasti vyhledávání vhodných kandidátů a metod
s tím souvisejících, např. znalost formulování efektivních inzerátů a jsou schopny použít
další služby, které mohou urychlit a zlepšit celý proces náboru
při

např.

využít

specialistů

vyhodnocování psychologických či jiných testů.

Nevýhodou

těchto

často

agentur naopak bývá

fakt, že nedokážou uspokojit

organizace, které hledají vysoce kvalifikované pracovníky nebo manažery na vyšší
pozice. Zpravidla jsou také služby
Komerční

instituce se

často

komerčních

snaží maximalizovat
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agentur velmi drahou záležitostí.

svůj

zisk. Bohužel ne vždy této

ceně

odpovídá kvalita a spolehlivost nabízených služeb. V případě, že agentura pracuje na
pěst,

vlastní

požadavkům.

V takových

zprostředkovatelnou

fakt, že

větší

hrozí

riziko, že nalezený kandidát nebude zcela vyhovovat
případech

nezbytně

je

a organizací. Dalším poměrně

zprostředkovatelnám

chybí

zpětná

často

kanály mezi

se vyskytujícím problémem je

vazba od organizace.

kolikrát ani nedozví, zda vybraný kandidát splnil
osvědčil.

informační

nutné zlepšit

očekávání

Komerční

agentury se

organizace a zda se v ní

Tento všechen výčet má pochopitelně negativní vliv na kvalitu poskytovaných

služeb.

Pokud komerční agentury inzerují volné pracovní místo,

doporučuje

se

zveřejnit

název klienta a nejlépe i inzerovanou pozici. Efektivnost takto postavených

inzerátů

bývá zdaleka vyšší než anonymní inzerce.

Celý proces náboru se obvykle sestává z několika úkonů:
•

Získání uchazečů

•

Výběr kandidátů

•

Zpracování podkladů

•

Provedení podrobných personálních pohovorů

•

Přezkoušení jazykových

a odborných znalostí

•

Pracovně-psychologické

posouzení

•

Hodnocení kandidátů

•

Ověření

•

Konzultace a poradenství při

referencí

Tento postup procesu je
základě

krátkých

pohovorů.

konečném

hlavně

rozhodování o výběru

teoretický, praxe bývá

často

založena jen na

Výhodou takto provedené služby je její rychlost, kterou

ocení zejména velké agentury z toho

důvodu,

že mnohdy pracují až na dvou stech

zakázkách najednou. Avšak na druhou stranu, jestli agentury nepoužívají více
výběrových

metod kromě pohovoru, nedokáží tak zcela přesně určit všechny přednosti a

nedostatky

uchazeče.

Proto je takto pojatá služba využívána

hlavně při

nemanažerských pracovních míst. Agentura zpravidla vybere dva až
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tři

obsazování
kandidáty a

nechá na klientovi, kterého z nich bude chtít. Jelikož se s těmito

společnostmi

neuzavírá

exklusivní spolupráce, mohou jednoho kandidáta prezentovat ve více firmách.

Outsourcing využívají
svých kmenových

především společnosti,

zaměstnanců,

anebo

potřebují

nechtějí

které

zvyšovat

počet

určitou

dobu.

využít pracovní síly na

Tato metoda je považována za moderní strategický nástroj, který pomáhá
přesně

se orientovat na trhu a získat schopnost

zajišťování

dodávek, zboží nebo služeb,

dříve

předstihnout

obstarávaných

firmě

rychle a

konkurenci. Jde o proces
interně,

z vnějších

zdrojů.

Jde tedy o náhradu vnitřních kapacit kapacitami dodavatele.

Outsourcing se zrodil z nutnosti. V dnešním dynamicky se vyvíjejícím vysoce
konkurenčním prostředí některé

všechny

nezbytně

doplňkových

provozy již nejsou s to zvládnout vlastními silami

nutné úkony.

aktivit

třetímu

Předmětem

mělo

outsourcingu by

subjektu, ovšem s tím, že si

mateřská

být

přenechání

firma ponechává na

tímto procesem strategický nadhled.

Společnosti

Navíc

vzrůstá

počty zaměstnanců,

se snaží redukovat

aby zvýšily svou efektivitu.

množství výrobních firem, které nahrazují lidskou pracovní sílu použitím

moderních technologií. Využívat outsourcing je možné jak pro
ve spolupráci s právními

kancelářemi,

řešení

tak pro hledání a nábor

právních situací

pracovníků

na

různé

pozice- od administrativy, přes výrobu až po obchod.

Tuto formu podnikání nejvíce
vpřed,

mezi než

usilují o

upřednostňují především

patří společnosti působící

konkurenční

výhody, o

zvýšení zisku, o snížení

investičních

managementu a v neposlední
podniku. Z jejich

počínání

zajištění

je

řadě

vidět,

ve

firmy prorážející cestu

sféře nejmodernějších

okamžitého

a provozních

přístupu
nákladů,

o racionalizaci samotné

technologií, které

k finančním

zdrojům,

o

o zjednodušení práce
organizační

struktury

že se snaží využívat outsourcing k tomu, aby se

jejich vedení mohlo lépe zaměřovat na hlavní
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činnost

firmy.

často

Dále se outsourcing
společnost

při

využívá

tzv. krizovém managementu, kdy se

nachází na pokraji zkrachování a najme si jen na dobu

nezbytně

nutnou

specializovaného managera, aby firmu z krize vyvedl.

V českém
informačních

prostředí

je

běžný

outsourcing vývoje

systémů

a

technologií (IS/IT), zatímco outsourcing jejich provozu je zatím spíše

výjimkou. Jinak lze obecně říci, že české podniky k této

Za

informačních

účelem

metodě

zatím nemají důvěru.

vyhledat vysoce kvalifikované pracovníky nebo manažery na vyšší

pozice vznikly tzv. headhuntingové agentury. Činnost těchto agentur spočívá v aktivním
vyhledávání a oslovování vhodných
pracovníky, a proto se tomuto

odvětví

kandidátů.

Klade velmi vysoké nároky na

zabývají opravdoví specialisté. Vyžaduje se od

nich znalost prostředí, denní sledování aktualit na pracovním trhu,
vhodných zajímavých

kandidátů, kteří

manažerů

a identifikace

mají dobré nápady a jsou ve svém

působišti

časopisů, návštěva různých

setkání a

známí. Ideální cestou je monitoring odborných
samozřejmě

zjištění

také využití již získaných kontaktů. Tato speciální metoda vyhledávání top

a úzce specializovaných

zkušeného kandidáta, který je
příbuzenském

odborníků

především

je založena na cíleném oslovení

vytipován ze

oboru. Jistou zárukou kvality kandidáta

společností

může

ve stejném nebo

být to, že nemusí

aktivně

hledat nové uplatnění.

Výhodou

těchto

druhem hledaných

agentur obvykle je, že mají hluboké zkušenosti s určitým

pracovníků

a oslovení lidé jsou zpravidla vhodní jak z hlediska

odborného, tak i osobnostního profilu. Podstatnou nevýhodou je velmi vysoká cena
nabízených služeb.

Všeobecně

zprostředkovatelen

se

má za to,

práce

usnadňuje

je na trhu práce nouze,

hlavně

Důležité

paměti,

ale je mít na

že

použití

získávání a

služeb

komerčních

agentur a

výběr hlavně těch pracovníků,

o které

tedy o špičkové odborníky a vysoce postavené manažery.
že v některých

případech

v krátkém

časovém

horizontu

bývá pro agentury dosti složité pochopit do detailu požadavky na kandidáta a
tedy záměr minout účinkem.
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může

se

Inzeráty
Inzerce ve
pracovníků.

televize

Hlavní roli hrají tiskoviny

častěji

se stále

či

sdělovacích prostředcích

včetně

zdrojů

využívá i dalších

zřejmě nejrozšířenější

je

odborných periodik, ale v poslední

a to inzerování

prostřednictvím

době

rozhlasu,

internetu.

Volba média a inzerce

může

být

zaměřena

jen na

organizace lokalizována, nebo na území celého státu
mezinárodního

záběru.

určitý

region, ve kterém je

případně může

dosahovat

Závisí to na tom, jak náročný je profil hledaného kandidáta.

Novinovou inzerci využívá
veřejnost

metodou získávání

většina společností,

které

chtějí

oslovit co nejširší

svojí nabídkou.

Hlavní zdroje inzerce:
a) celostátní deníky
b) regionální a místní tisk
c) odborné

časopisy

d) internet, televize

Celostátní deníky
Tuto cestu využívají organizace různých

typů.

Jak přesně a v kterém konkrétním

deníku se bude inzerovat zaleží na zaměření deníku a na cílové
Většinou

se jedná o vyšší pozice. Z

zaměstnání věnují

MF Dnes

českých

celostátních

vychází každé úterý a

Lidové noviny (příloha Zaměstnání, vychází ve
Hospodářské

Právo

čtvrtek)

středu)

noviny (příloha Kariéra, vychází v pondělí)

(příloha

deníků

následující:

(příloha Zaměstnání,

Profese, vychází každou středu)
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skupině čtenářů.

se

příloze

s nabídkou

Nabídku

zaměstnání

nabízejí také specializované inzertní noviny jako

Anonce v sekci Práce, vychází v pondělí, ve

středu,

speciálně

v pátek a

např.

v sobotu a

Personální noviny

Regionální a místní tisk
Regionální a místní inzerci využívají
instituce
méně

veřejných

služeb

působící

většinou

v regionu nebo

menší

místě,

společnosti, úřady

a

které hledají pracovníky na

kvalifikované pozice.

Odborné časopisy
Inzerce do odborných

časopisů

se využívá

hlavně při

hledání

pracovníků

specialistů. Čtenáři představují přesně definovanou cílovou skupinu.

Internet, televize
Stále

častěji

využívaným médiem

při

hledání

zaměstnání

je internet. Jeho

výhodou je dostupnost téměř po celém světě, rychlý přístup k inzerátu prakticky
nonstop, nízké náklady, konkrétní rozřazení skupin uchazečů a možnost okamžité
reakce

prostřednictvím

elektronické pošty. Výhodou inzerce

přes

internet je

poměrně

nízká cena a operativnost vůči trhu. Na internetové stránky je možné uvést detailnější
informace a popis organizace a hledaného pracovního místa.
Množství webových stránek na které mohou společnosti umístit svou nabídku
zaměstnání

se stále rozrůstá.

Nejnavštěvovanějšími jsou:

•

www.jobs.cz

•

www.prace.cz

•

www.profesia.cz

•

www.idnes.cz
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•

www.jobonline.cz

•

www.kariera.cz

•

www.jobpilot.cz

Existují zde i databáze
čímž

životopisů,

kde

může

každý zadat i

svůj

vlastní životopis,

se mu dostává šance, že si jeho životopisu povšimne některý z personalistů.

Výhody inzerátu
Hlavní výhodou je to, že inzerce se k adresátovi dostane

poměrně

rychle. Další
místě

nespornou výhodou oproti ostatním metodám je to, že o inzerovaném volném

se

dozví daleko více lidí a inzerát je zasáhne až do jejich soukromí.

Neyýhody inzerátu
Jednou jedinou, ale za to podstatnou nevýhodou, je většinou vysoká cena inzerce

Zásady inzerátu
1. Inzerát by měl obsahovat následující náležitosti
a) název pozice, pracovního místa,
b)

stručný

zaměstnání

popis práce a charakteristiku

zaměstnavatele včetně

adresy a

místa, kde se práce bude vykonávat
c) požadované schopnosti,

vzdělání,

kvalifikaci, praxi a další schopnosti a

vlastnosti uchazeče
d) další požadavky na uchazeče,
e) pracovní podmínky, plat,

např. věk- pokud je

odměny,

to nezbytně nutné

výhody, pracovní doba, pracovní

režim apod.
f) možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje
g) dokumenty, které budou vyžadovány od uchazeče o zaměstnání
h) pokyny pro uchazeče Qakým způsobem, kde a do kdy by se
ucházet, popř. se o něm dále informovat)
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měl

o místo

2. Aby byl inzerát
periodikách.
míst se jako

Při

účinný,

je velmi

důležité

ho otisknout v co nejlépe vybraných

obsazování manuálních nebo

nejúčinnější

běžných úřednických

jeví využití lokálních

či

místních periodik. Pokud

obsazujeme manažerské a vedoucí pracovní pozice, inzerujeme
celostátních

sdělovacích prostředků

pracovních

nejčastěji

a pokud hledáme specialisty a

do

vědecko

výzkumné pracovníky, je nejlepší inzerovat v odborných časopisech.

3.

Důležité

je také zvolit vhodnou formu inzerátu,

umístění

na stránce. Také den pro
případě

Mnohdy se v tomto

zveřejnění

včetně

velikosti, typu tisku a

inzerátu není zanedbatelný.

organizace obracejí na specializované inzertní

agentury.

4. V každém

případě

se

analyzovat. Pro další

doporučuje

snadnější

vést si záznamy o inzerátech a

následně

inzerování se doporučuje analyzovat:

•

Zdroj, tzn. jaký sdělovací prostředek byl použit

•

Který den v týdnu a kterého data inzerát vyšel

•

Místo jeho

umístění

poloha na straně,
•

je

ve

sdělovacím prostředku

časové umístění

(strana,

ve vysílání apod.)

Jaká byla forma (typ písma, barevnost, ozdobné prvky,
členění,

kdo a jak je prezentoval v rozhlase

či

televizi,

délka vysílání atd.)
•

Jména uchazečů,

kteří

na inzerát reagovali

•

Jména uchazečů,

kteří

se účastnili prvních a dalších kol

•

Uchazeči, kteří uspěli při výběru

5. Další, co je také

důležité

sdělovacích prostředcích.

analyzovat, je efektivnost inzerátu v různých

Efektivnost různého typu a stylu inzerátů. Analyzovat,

který typ inzerátu a inzerce

vůbec přináší

pracovních míst.
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nejlepší výsledky pro

určitý

druh

6. Všichni

uchazeči

by

procesu. Týká se to

měli

příslušnou

být

samozřejmě

formou informováni o výsledcích

i těch odmítnutých. Pokud se odmítnutí uchazeč

nedozví o odmítnutí nevyvolává to dobrý dojem organizace,
druhu

může

pokazit organizaci

pověst

a dále se

negativně

nezdvořilost

tohoto

odrazit v jakémkoliv

budoucím inzerování.

Aby inzerát

působil efektivně,

zvyšují míru odezvy. V zásadě lze
zaměstnání anonymně.

inzerovat

Anonymní inzerce
i takové

může

je

říci,

důležité

že pokud je to možné,

Bohužel realita ukazuje

změně zaměstnání,

o

v případě, že by se jednalo o inzerci ze strany nynějšího

Kromě požadavků

nabídka pro potenciálního

pozdějším

uchazeče

informací, které

neměla

by organizace

přesně opačné

výsledky.

budit pocit nedůvěry u potenciálních uchazečů a může odradit

uchazeče, kteří přemýšlí

konkrétně. Neurčité

zveřejnění

dbát na

na

zaměstnance

uchazeče

ale bojí se na inzerát zareagovat
zaměstnavatele.

by se v inzerci

určitě

také

měla

objevit

ze strany organizace a to pokud možno dosti

sliby mohou vyvolat prvotní

naděje,

které ale s postupem

času

a

seznámením vyprchají a

mohou odradit od jeho zájmu o zaměstnání.

Hitem posledních let je

uvádět

není nic špatného, ale nic se nesmí

názvy

zaměstnání

přehánět.

v angličtině. V zásadě na tom

Název opravdu musí vystihovat danou

pozici a hlavně musí dávat smysl.

Na

doporučení

Další
doporučení

způsob,

jak získat

stávajícím

Při

tomto

být na

zaměstnancem případně přes

doporučení zaměstnance

místa.

zaměstnání může

doporučení.

známé

či členem

Jedná se

buď

o

rodiny. Metoda

se jeví jako velmi výhodná při obsazování volného pracovního

způsobu

se

předpokládá,

s charakteristikou pracovního místa.
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že

zaměstnanec

je již seznámen

poměrně

Výhodou této metody jsou

naopak nevýhodou bývá zpravidla omezená možnost
Této metody se

nejčastěji

nadřízení doporučují

při

výběru

z většího

odpovědných

obsazování

počtu uchazečů.

pracovních funkcí, kdy

své podřízené k povýšení.

Předpokladem
informačního

využívá

pracovníků

nízké náklady na získávání

pro fungování této metody je ale nutnost
zaměstnanci

kanálu, kdy

vytvoření určitého

a pracovníci organizace jsou obeznámeni

s požadavky a podrobnostmi uvolňovaného nebo volného pracovního místa.

Pro motivaci
způsob odměňování

kandidáta.

zaměstnanců

je možno uplatnit

některé stimulační

nástroje a

oceňování pracovníků, kteří doporučí či přivedou

a

Při doporučení

rodinných

příslušníků či

známých se

často

vhodného

jedná o potomky,

u kterých se předpokládá jakési dědění pracovních zkušeností. Člověk, který doporučuje
osobu do

zaměstnání

se snaží o co nejlepší

na druhou stranu doporučení

často

výběr,

aby se neukázal ve špatném

světle

a

cítí určité závazky a snaží se v nové pozici co nejlépe

prosadit a nezklamat.

Tento neformální

způsob

hledání práce se stává

Využívají ho jak soukromé firmy, tak organizace
případě

správy.

dál více populární.
Občas

stává výběrové řízení pouhou fraškou případně není realizováno

Uchazeči

a firem.

dobré jméno,

způsob,

Uchazeči

pověst,

jak získat vytoužené

se

těmto

zaměstnání, patří

organizacím nabízejí sami

je prestižní, nabízí zajímavou

vůbec.

přístupu

vyplatit, pokud
schopnostem,

hledání

činnost

může

být

zaměstnání.

ať

osobní

už proto, že firma má

placenou práci nebo jim

čistě

jen z vlastní iniciativy a

Zájemci o práci se tento aktivní

nabízené pozice odpovídá jeho profesním a
uchazeč

pozván na

volné místo. Navíc tento aktivní přístup

výběrové řízení

uchazeč

32

návštěva

dobře

nabízí výhodnou personální a sociální politiku a nebo
aktivnímu

se pak v tomto

se nabízejí sami

Mezi další
podniků

veřejné

čím

přístup

mže

vzdělanostním

nebo rovnou obsazen na

dává firmě najevo, že

uchazeče činnost

dané firmy zajímá,

většinou

je s posláním firmy

ztotožněn

a pro firmu je to signál, že je

v podvědomí uchazečů o zaměstnání hodnocena kladně.

Na druhou stranu pro firmu je tato metoda výhodná, jelikož
náklady na inzerci, které bývají
nevýhod.

Představa uchazečů

často

dosti vysoké.

potřebách

o

Samozřejmě

při

ní odpadají

ale i zde existuje

řada

podniku je obvykle zkreslená a zdaleka ne

každý uchazeč je pro firmu relevantní, ale přesto se jeho procesem musí někdo zabývat.

uchazečů

Nabídka ze strany
při kampaňovitém

zvykem

sám. Personalisté a

je plynulá,

ve vlnách, jak to bývá
zaměstnanců

náboru, kdy si podnik získávání

manažeři odpovědní

každou nabídku, musí být

nepřichází

připraveni

za

vyřizování

náboru musí

s uchazeči jednat,

případně

pružně

organizuje

reagovat na

je odmítat tak, aby to

co nejméně uškodilo jménu firmy.

V neposlední

řadě

tento

způsob

získávání

pracovníků

neposkytuje

dostatečnou

možnost výběru. Žádosti uchazečů jsou rozptýlené v čase a odpadá tu tím pádem
možnost jednoho z nejdůležitějších kriterií náboru, tj. porovnání schopností a kvality
většího

tímto

množství

zvětšuje.

Vývěsky

uchazečů. Pravděpodobnost přijetí

ne zcela vhodného kandidáta se

Obvykle tehdy, pokud se na obsazované místo

spěchá.

a letáky

Poměrně

levnou a

informací o obsazovaném

nenáročnou

místě

na

metodou získávání

vývěskách

zaměstnanců

a to na takovém

místě

je

uveřejnění

v organizaci, kde

je nejčetnější výskyt všech pracovníků. Pokud chce organizace rozšířit záběr i na možné
uchazeče

z vnějšího

nezaměstnanci

prostředí,

vyvěšuje

informace tam,

organizace. Rozsah informací bývá

různý, většinou

popis pracovního místa, pracovních podmínek a požadavků na
uveden i termín, do kterého se můžou uchazeči přihlásit.
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kde

se dostanou

i

je uveden podrobný

uchazeče.

Obvykle bývá

Obecně

říci,

lze

že

vývěska

slouží k poskytnutí všech podstatných informací o

pracovním místě potenciálním uchazečům.

Výhodou
pracovním
uchazečů .

místě,

vývěsek

množství informací o

které se dostává k uchazečům. Tímto se redukuje

Termínovanost neboli

který pak poskytuje
uplatnit

dostatečné

jsou nízké náklady a také

jednotnější

větší

a

kampaňovitost umožňuje

možnost pro

racionálnější

výběr

počet

nevhodných

shromáždit soubor uchazečů,

a posouzení opravdu vhodných

kritéria pro

výběr

kandidátů,

a celý proces náboru jednoduše

organizovat.

Nevýhodou bývá

poměrně

uchazečů, kteří přijdou

omezená škála

do styku

s vývěskou, obvykle to bývá jen nejbližší okolí organizace.

Běžnou

praxí pro oslovení

do škol. Obdobnou variantou
všimla široká
účelem
např.

veřejnost.

studentů

vývěsek

Poutače

a

absolventů

je

umisťování vývěsek přímo

jsou poutače, které jsou umístěny tak, aby si jich

obvykle obsahují

méně

je podnítit potenciální uchazeče k tomu, aby si

informací a jejich hlavním

aktivně

vyhledali více informací

na nějaké vývěsce v organizaci.

Letáky distribuované
metodou získávání

obyvatelům

zaměstnanců.

jsou oproti

Letáky mohou být

vývěskám poněkud aktivnější

doručovány

do schránek

obyvatelů

a lidé jsou tím tak trochu nuceni nabídku organizace zaregistrovat.
Výhody jsou obdobné jako u
jenom o

něco

rezidentům

vývěsek

s tím rozdílem, že zde jsou náklady

přeci

víceméně

všem

vyšší, ale na druhou stranu se letáky dostanou do rukou

daného území.

Nevýhodouje to, že metoda je vhodná spíše pro získávání méně kvalifikovaných
zaměstnanců

a její efektivnost je do

do schránky vkládaných.
pravděpodobnost,

určité

Pokud je

míry i
letáků

ovlivněna

množstvím ostatních

ve schránce mnoho, zvyšuje se

že potenciální kandidát nechá nabídku bez povšimnutí.
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letáků

Ostatní
Mezi ostatní metody může patřit zejména spolupráce organizace se vzdělávacími
institucemi, spolupráce s odbory a využívání jejich
sdružením

odborníků,

spolupráce

se

společnostmi

apod. a využívání jejich informačních

Spolupráce se

vzdělávacími

informačního

stavovskými

systému a

případně

vědeckými

organizacemi,

systémů.

institucemi je také

poměrně rozšířenou

metodou.

Spousta organizací provozuje instituce, které připravují na různá dělnická povolání nebo
se podílí na jejich provozu a tím si
se

středními

či

příslušných oborů.
připoutat

zajišťují přísun

vysokými školami zase
Existuje

několik

organizaci

doporučit

často

Spolupráce

usnadňuje

získání mladých

odborníků

možností, jak si mladého vyhlédnutého studenta

a zavázat. Ideální jsou různé

Výhodou bývá to, že

pracovníků.

manuálních

smluvně

dohodnuté formy podpory během studia.

se na určitém

předvýběru

podílí i škola a je schopna

vhodného studenta či absolventa. Organizace je o kandidátovi více

informována než o jiném

běžném

kandidátovi, zhruba zná jeho znalosti a dovednosti.

Nevýhodou této metody je její sezónnost a tedy nemožnost

operativně

obsazovat

pracovní místa absolventy.

Hitem poslední doby je pořádání tzv. Campus Recruitment akcí neboli
organizace získávají nastávající absolventy
dnů

se vysoká škola snaží

mohli

přímo

vytvořit

přímo

půdě

vysoké školy.

dostatečné

určité předběžné

pohovory, kdy i na

následně

pozváni na

organizace, kde je s nimi obvykle provedeno druhé kolo pohovoru a dále

definitivní rozhodnutí o

zaměstnání.

V zemích, kde existují

organizované odborové svazy si organizace vybírá své budoucí
pomocí

Během těchto

množství informací o organizaci a

nabízených volných pracovních místech. Vhodní studenti jsou
návštěvu

kdy

ideální podmínky pro to, aby se zástupci organizace

setkat se studenty a uspořádat s nimi

druhou stranu studenti získávají

na

dnů,

těchto zdrojů.

informačního

Podmínkou pro fungující spolupráci je

systému a vzájemné spojení

členů.
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dlouhodobě

dobře

zaměstnance

zajištění

také

dobrého

Výhodou této metody je fakt, že udržuje dobré vztahy mezi organizací s jejími
zajišťuje,

odbory a do jisté míry také
znalosti. Nevýhodou je

opět poměrně

že

uchazeč

bude mít požadovanou kvalifikaci a

omezená možnost

výběru

a to

hlavně

z hlediska

kvalifikace. Takto lze získat především pracovníky dělnických povolání.

Nepříliš často

sdružení

odborníků,

metoda jeví

při

používanou metodou je využívání

stavových organizací a

získávání

organizaci mnoho

vědeckých společností.

špičkových odborníků.

užitečných

informačních systémů různých

Využívání

Jako ideální se tato

těchto systémů přináší

informací, které napomáhají vyhledat vhodného

kandidáta.

Výhodou je to, že je v podstatě
způsobilý.
ochotně

Další výhodou je

zaručeno,

že vyhlédnutý jedinec bude

poměrná finanční nenáročnost,

spolupracují. Možnost

výběru

je sice

opět

uvedené instituce

limitovaná, ale v

odborně
většinou

případě náročnosti

na odbornou kvalifikaci se to nedá považovat ze velkou nevýhodu.

Jako nevýhodu bych
náročné,

viděla

to, že získávání takových

pracovníků

protože se nestává, že by opravdoví odborníci v oboru byli

je vcelku

nezaměstnaní

a

tudíž, pokud je chceme naší nabídkou oslovit, musíme jim nabídnout zajímavější práci a
výhodnější

podmínky než měli doposud.

V olba metod získávání závisí na:
•

Volbě vnitřních či vnějších zdrojů pracovníků

•

Požadavcích pracovního místa

•

Aktuální situaci na trhu práce

•

Výši prostředků, které můžeme vynaložit

•

Času, který máme k dispozici

Z výše uvedeného seznamu metod získávání zaměstnanců lze shrnout, že existují
pasivnější

organizace

a naopak
většinou

aktivnější

metody

výběru zaměstnanců. Při

metodách pasivních

nevyvíjejí extrémní úsilí, a pokud se orientují na
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výběr

zaměstnanců

někam

řad, stačí

z vlastních

na viditelné místo ve
časopise.

v podnikovém
prostřednictvím

organizace
případech

3.1.2.4.

může

společnosti

Vyhlédnuté

nadřízených.

jejich

pracovníky z vnějších

obvykle jen

zdrojů,

vyvěsit

informace o obsazovaném

nebo využít

zaměstnance

Pokud je

oběžník či

informaci

je také možno

výběr

zaměstnanců

místě

zveřejnit

přímo

oslovit

orientován na

nabízí se zde vcelku pestrá škála metod a možností, které

použít. V rámci jde však již o

nákladnější

záležitosti. V některých

se jako ideální řešení naskýtá použít kombinaci hned několika metod naráz.

Výběr pracovníků

Úkolem výběru pracovníka je rozpoznat, který z uchazečů může nejlépe zastávat
volné pracovní místo. Nejprve je
hlavně

na

předchozí

objektivních,

motivační

metody

podrobných a
patří např.

věrohodných

výběru,

která jsou založena

rozhovor,

informací o

dotazníky, zkoumání

dopisy, písemné reference, doklady o

způsobilosti,
manažerů)

stanovit kritéria

analýze pracovního místa. Následujícím krokem je získání

dostatečně

nejpoužívanější

potřeba

lékařská vyšetření,

uchazeči.

dokumentů

vzdělání

Mezi

(životopisy,

atd.), testy pracovní

Assessment centre (metoda používaná u

apod.

Metody bývají kombinovány.

Konečnou částí výběru pracovníků je

vyhodnocení

získaných informací a určení úspěšných uchazečů.

3.1.2.5.

Přijímání a

orientace pracovníků

Přijímání pracovníků

podpis pracovní smlouvy a

má formální charakter.

zařazení

Nejčastěji

se jedná o sepsání a

pracovníka do personální evidence. Pod pojmem

orientace pracovníka rozumíme proces, který

začíná

uvedením pracovníka na pracovní

místo a končí ustálením jeho výkonnosti na nějaké normální úrovni. Úkolem
personalistů,

manažerů

a ostatních

zaměstnanců

s adaptací a období orientace tak co nejvíce zkrátit.
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je

dotyčnému

člověku

pomoci

Rozmisťování a propouštěnípracovníků

3.1.2.6.

Jedná se
důvodů

hlavně

o

vnitřní

mobilitu v rámci struktury podniku. Z nejrůznějších

dochází k redistribuci pracovních sil,

pracovníků, převádění

V praxi také
poměr ukončit.

především

se jedná o povyšování

na jinou práci a přeřazování na nižší funkce.

občas

Právní

dochází k situacím, kdy nezbývá nic jiného než pracovní

skutečnosti,

které mohou pracovní

poměr ukončit

jsou (SPIRIT,

1999):

a) Právní událost - uplynutí sjednané doby (v případě, že pracovní
poměr

byl sjednán na dobu určitou)

- smrtí zaměstnance
b) Dvoustranný právní úkon - dohoda o rozvázání pracovního
poměru

c) Jednostranný právní úkon - výpověď
- okamžité zrušení
- zrušení ve zkušební době
Redukce
bolestivě.

počtu pracovníků

by

měla působit

na

zaměstnance

nejméně

co

Slouží k tomu např. neobsazování volných pracovních míst z vnějších

stimulace

pracovníků

k odchodu (i

předčasnému)

do starobního

důchodu,

zdrojů,

pomoc

s hledáním nového pracovního místa apod.

3.1.2. 7. Hodnocení pracovníků

Moderní hodnocení
zjišťování,

pracovníků

(KOUBEK,

2001)

posuzování, úsilí o nápravu a stanovování úkolů

(cílů)

představuje

jednotu

týkajících se výsledků

práce, pracovního chování i schopností a charakteristik osobnosti majících vztah
k vykonané práci a k podmínkám a
může

mít

buď

prostředí,

v nichž se práce vykonává. Hodnocení

formální nebo neformální podobu. Jeho výsledky bývají

využity při:
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nejčastěji

•

Odměňování

•

Rozmisťování

(povýšení,

převedení, přeřazení)

a

někdy ukončování

pracovního poměru
•

Vzdělávání

•

Jako stimul ke zlepšení výkonu a nástroj motivování pracovníka

Nejčastěji

•

a rozvoji pracovníků

využívané metody pro hodnocení jsou:

Hodnocení podle stanovených a definovaných

cílů

(v

přístupu

Management by Objectives)
•

Srovnávání se standardy

•

Volný popis (esej)

•

Hodnocení na základě kritických momentů

•

Hodnocení založené na vzájemném porovnávání pracovníků

•

Metoda BARS (Behaviorally Anchoraged Fating Scales) - škály pro
hodnocení pracovního chování

•

Assessment centre -

stimulace typických manažerských pracovních

činností

3.1.2.8.

Odměňovánípracovníků

Jednou z dalších
Aby byl systém
z následujících

klíčových

odměňování

mzdovotvomých

personálních funkcí je

odměňování zaměstnanců.

spravedlivý a také motivující, musí vycházet
faktorů.

Jsou

to

(KLEIBL,

HŮTTLOVÁ,

DVOŘÁKOVÁ, 1998)

•

Faktory související s úkoly a požadavky pracovního místa. Jde o reflexi
požadavků

na

pracovní funkce nebo jiné pracovní činnosti z hlediska nároků

potřebné

vlastnosti, znalosti a dovednosti pracovníka. Zdrojem

informací je především popis a specifikace pracovního místa.
•

Pracovní výkonnost a pracovní chování. Zdrojem informací je hodnocení
pracovníků.
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•

Situace na trhu práce.
na trhu práce
určité

Odměňování

utvářející

profese, je

je

ovlivňováno

nabídkou a poptávkou

tržní cenu práce v daném regionu nebo v rámci

ovlivněno

intenzitou konkurence jak na

straně

nabídky,

tak na straně poptávky. Zdrojem informací jsou mzdová šetření.
•

Platné zákony,

Odměňování může

konkrétní mzdové formy

být

a výsledky kolektivního vyjednávání.

uplatněno

jak v peněžní, tak v nepeněžní

Časová mzda a plat

•

Úkolová mzda

•

Podílová (provizní) mzda

•

Mzda za očekávané výsledky práce

•

Dodatkové mzdové formy (osobní ohodnocení,
výsledcích

zaměstnanecké

Další formou

formě.

Mezi

patří:

•

na

době

předpisy

hospodaření,

odměňování

odměny,

prémie, podíly

zlepšovacích

návrhů,

akcie, povinné a nepovinné příplatky apod.)

odměňování můžou

být tzv.

bývají využívány stále častěji a ve větší

zaměstnanecké

výhody. V poslední

přínos,

je výhodné jak pro

míře.

3.1.2.9. Podnikové vzdělávánípracovníků
Podnikové
zaměstnavatele,

vzdělávání pracovníků

tak pro

má oboustranný

zaměstnance, kteří

díky

vzdělávání

mohou zvýšit svoji vlastní

hodnotu a mají možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Úkolem podniku je správně
potřebu vzdělávacího

identifikovat
určitou

procesu u konkrétních

formu, vybrat školitele a celý proces

pracovníků,

dobře organizačně

V praxi nebývá pravidlem, že podnik obstarává sto procent těchto

Mezi

nejdůležitější

a

•

Instruktáž na pracovišti

•

Counselling (hlavní důraz se klade na zpětnou vazbu)
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finančně

činností.

metody vzdělávání patří:

zvolit jeho
zajistit.

•

Asistování

•

Rotace práce

•

Přednášky,

•

Případové

•

Outdoor Developement Training

kurzy a semináře

studie, Assessment centre

Vzdělávání (zvláště

záležitostí. Je proto
schopni na proces
zpětná

u

dospělých

třeba dobře

vzdělávání

- andragogika) je velmi

promyslet a zvážit, kolik

finančně náročnou

peněžních prostředků

jsme

vynaložit. Nezbytné pro efektivnost celého procesu je

vazba a hodnocení.

3.1.2.10.

Péče

o pracovníky

Tento druh personální funkce nestojí sám o
činnostmi.

sobě,

ale prolíná se s jinými

V nejširším pojetí zahrnuje (KOUBEK, 2001):
•

Pracovní dobu a pracovní režim

•

Pracovní prostředí

•

Bezpečnost

•

Personální rozvoj

•

Služby poskytované pracovníkům na pracovišti

•

Ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám

•

Péče

práce a ochranu zdraví
pracovníků

o životní prostředí

3.1.2.11. Pracovní vztahy
Pracovní vztahy jsou do
předpisy,

určité

míry upraveny zákony, vnitropodnikovými

pracovními smlouvami apod. Nemalou roli hrají v této oblasti taktéž odbory.

Řádné vykonávání ostatních personálních funkcí může pracovní vztahy udržovat na

žádoucí úrovni.
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3.1.2.12. Personální informační systém
Personální informační systém tvoří databáze sloužící pro všechny činnosti
v rámci

řízení

lidských zdrojů.

Shromažďuje především

tyto okruhy informací:

•

Informace o pracovnících

•

Informace o pracovních místech

•

Informace o personálních

•

Informace o vnějších podmínkách

činnostech
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4. METODOLOGIE VYPRACOVANI PRACE
4.1. POVAHA VÝZKUMU A DEFINICE ZÁKLADNÍHO SOUBORU
Identifikace všech dostupných metod, které využívají lidé k získání
Praze a následná analýza

nejvyužívanějších zdrojů

v teoretickém rozboru. Následující

část

se

zaměřuje

zaměstnání

v

byla uvedena a rozepsána již

na zjištění a objasnění ostatních cílů

diplomové práce.

Prováděný

výzkum má kvantitativní povahu. Je

dotazování, a to formou
realizován

plně

prostřednictvím

při něm

použita metoda

standardizovaného rozhovoru s dotazníkem. Výzkum byl
výběrových

dat. Nezbytných krokem pro provedení

statistického výběru 1 je definování základního souboru.

Pro

prováděné šetření

byl základní soubor typu A definován jako lidé,

kteří

1.

vystudovali VŠ, 2. jsou zaměstnaní v Praze a za 3. své současné zaměstnání získali
v průběhu posledních pěti let.

Soubor typu B byl definován jako lidé,
v Praze, 2. jsou studenty posledních nebo

kteří

1. jsou studenty vysoké školy

předposledních ročníků

a za 3. se

připravují

na své budoucí povolání v Praze. Časové omezení získání současného zaměstnání bylo
nutné zvolit proto, aby

zjištěné

charakteristiky trhu práce bylo možné považovat za

aktuální. Omezit základní soubor na lidi

zaměstnané

v Praze bylo nezbytné proto, že

podmínky na trhu práce jsou v Praze, kde byl výzkum

prováděn, výrazně

jiné, než

v ostatních oblastech České republiky. Šetření provedené pouze v Praze a bez omezení
základního souboru jen na hlavní
byla porušena

klíčová

město

by tudíž nemuselo být reprezentativní, navíc by

zásada náhodného

výběru,

totiž že každá jednotka základního

souboru má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrána.
"Statistický výběr má tyto základní znaky: základní soubor musí být definován, rozsah
výběru je předem znám, rozložení základních znaků v základním souboru je možné
odhadnout, výběr se provede pouze jednou podle předem zvoleného plánu, výběr se
skončí po dosažení zvoleného rozsahu výběru." (HENDL 1997)
1
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4.2. KONSTITUOVÁNÍ VÝBĚROVÉHO SOUBORU
Při výběru
výběr,

statistických jednotek ze základního souboru byl tedy použit náhodný

a to náhodný

výběr

výběru,

prostý. "Jde o nejjednodušší druh náhodného

jsou ze základního souboru, který nebyl

tříděn

podle

nějakého

znaku, vybírány

kdy

přímo

statistické jednotky a nikoli jejich skupiny." (CYHELSKÝ, KAHOUNOVÁ, HINDLS,
1999)

Vzhledem k charakteru
nemá smysl uvažovat o

šetření

výběru

výběrového

a k rozsahu základního a

bez vracení.

Výběrový

souboru

soubor má rozsah 200

respondentů.

Dotazování bylo realizováno v období od ledna do
bylo

zmíněno,

bylo provedeno v Praze, a to

rozhovoru s dotazníkem klade

značné

března

především

letošního roku. Jak již

v centrum

města.

Metoda

nároky na osobu tazatele. K dobrému zvládnutí

této role mi pomohly zkušenosti, které jsem měla možnost získat v agentuře Gfk Praha
zabývající se

prováděním průzkumu

trhu a

veřejného mínění.

Ve

zmíněné agentuře

jsem v roce 2003 a 2004 příležitostně působila jako tazatel.

Za zmínku stojí také úskalí, které je s dotazováním na ulici spojené. Jedná se
hlavně

o

poměrně

jejich otázky.
čelit.
(např.

frekventovanou neochotu lidí zastavovat

Samozřejmě

případů

nemívají

městskou

mě

asi

nejvýznamnější

průzkumy,

hromadnou dopravu), jsou k dotazování

kladný vztah ke

komerčním

osvědčilo

kteří

na

přístupnější
čas.

něco čekají

a ve

většině

Lidé zpravidla

agenturám, které se zabývají podobnými

na druhou stranu musím konstatovat, že

pomohou studentovi s jeho studijními úkoly.
velmi

fakt, že lidé,

si nedovolí tazatele odbýt tím, že pospíchají a nemají
příliš

a odpovídat na

i já jsem se s tímto problémem setkala a byla nucena mu

V tomto ohledu byl pro
na

tazatelům

Při

většinou

oslovování

jsou ochotní a rádi

respondentů

se mi tudíž

konstatování, že je jedná o podklady k vypracování diplomové práce.
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4.3. OBECNÉ ZNAKY VÝBĚROVÉHO SOUBORU
4.3.1.

Výběroyý

soubor typu A

Ve výběrovém souboru jsou zastoupeny spíše mladší věkové kategorie. Dotázaní
se

nejčastěji přihlásili

ke

věku

čtyř

dvaceti

let.

Průměrný věk vypočítaný

jako prostý

aritmetický průměr má hodnotu 29,5 let.

Tabulka č. 1 Rozdělení respondentů typu A podle věku

Věk

Četnost

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

52
35
25
24
19
19
10
4
4
4

o
4
200

Celkem

Graf k tabulce

č.

1

60
50
•

g

li

40
30

>O 20

10

o ~~--~~--~~--~~~~~~~~~
4
24

25

26

27

28

29

30
Věk

45

31

32

33

34

35

Tabulka č. 2 Rozdělení respondentů typu A podle pohlaví

Cetnost

Pohlaví

Ze na

96

Muž
Celkem

104
200

Graf k tabulce č. 2

1 ofe~
!mMJž J
048%
& 52%

Vzorek vysokoškolsky vzdělaných lidí

zaměstnaných

v Praze má vyrovnané složení co

do pohlaví.

4.3.2.

Výběroyý

Ve

soubor typu B

výběrovém

nejčastěji přihlásili

ke

souboru jsou zastoupeny mladší
věku

dvaceti

čtyř

let.

aritmetický průměr má hodnotu 25,5 let.
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věkové

kategorie. Dotázaní se

Průměrný věk vypočítaný

jako prostý

Tabulka č. 3 Rozdělení respondentů typu B podle věku
Věk

Četnost

23
24
25
26
27
28

79
82
29
2
4
4
200

Celkem

Graf k tabulce

č.

3

100
80
Ul
60
o
c
40
CD
oO
20

-

o
23

24

25

26

27

28

Věk

Tabulka č. 4 Rozdělení respondentů typu B podle pohlaví

Pohlaví

Četnost

Žena
Muž

115
85
200

Celkem

Graf k tabulce č. 4

57%

Vzorek studentů vysokých škol v Praze má poměrně vyrovnané složení co do pohlaví.
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4.4. CHARAKTERISTIKA POUŽITÉHO VÝZKUMNÉHO NÁSTROJE
šetření předcházela

Samotnému

činnost

Tvorba dotazníku je
výzkumu.

Klíčovou

opravdu to, co je
informace

fáze tvorby výzkumného nástroje - dotazníku.

podmínkou je, aby dotazník zkoumal,

předmětem

přinášejí

zkoumání. Navíc je

tazatele je ovšem
tím také

může

dvousečnou

ovlivňuje

maximálně

dotěrné

má nespornou výhodu v tom,

s pochopením otázek

jeho

tazatel respondentovi
neboť ať

zbraní,

odpovědi.

Takovéto

Závisí na ní

úspěch

ať

nebo

potřeba

jednoznačné

pouze srozumitelné a

respondenta zajímavé, nesmí být však
s dotazníkem

zodpovědná.

velmi složitá a

už

přímo

uvědomit,

si

celého

nepřímo,

že kvalitní

otázky, které jsou pro

a sugestivní. Metoda rozhovoru
že

případné

přímo

působení

by

spojené

místě osvětlit.

na

chce nebo ne,

nejasnosti

působí

mělo

Osoba

na respondenta a

být ze strany tazatele

eliminováno.

Dotazníky, které byly použity k šetření jsou uvedeny v příloze. Mají rozsah
jedné strany a jejich

vyplnění

zabere respondentovi obvykle jednu až

dvě

minuty.

V úvodu dotazníku typu A stojí věta: "Dotazník je určen pro osoby s VŠ vzděláním,
zaměstnané

v Praze, které své

současné zaměstnání

získali v posledních

pěti

letech." U

dotazníku typu B se jedná o větu: "Dotazník je určen pro osoby studující VŠ v Praze a
v současné
jasně

době

vymezen

se

připravují

výběrový

na své budoucí povolání." U obou

soubor. Potom následuje hlavní

část

typů

dotazníku je tak

obsahující

čtyři

otázky

týkající se jádra výzkumu. Dotazníky jsou uzavřeny dvěma identifikačními otázkami.

První otázka dotazníku A má znění: "Jakým způsobem jste získali své dosavadní
zaměstnání?"

Dává respondentovi prostor, aby se zamyslel nad tím, jak se o svém

současném zaměstnání dozvěděl.

Otázka je založena na

předpokladu,

že

právě

první

informace a způsob prvního kontaktu mají klíčový význam v procesu komunikace mezi
organizací a uchazečem o volné pracovní místo. Otázka má šest variant odpovědi, jedná
se tedy o polytomickou otázku a to
může

zvolit i jiný počet

odpovědí

konkrétně

než

právě
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o otázku

výčtovou.

Respondent tedy

jednu. Jde o následující možnosti získání

zaměstnání: úřad

první informace o
prostřednictvím

otázka

dělá

práce, inzerát v médiích, inzerát na internetu,

personální agentury, na

z otázky otázku

doporučení

polouzavřenou. Výběr

způsob.

Poslední

doporučení"

odkazuje

známých a jiný

varianty "na

na další možnost. Jedná je o trichotomický výběr v dimenzi "rodina- přátelé- ostatní."
Představuje

První otázka má v dotazníku také svoji zvláštní roli,

pro respondenta úvod

do myšlenkového toku týkající se dané problematiky. Je proto dobré, když je otázka
jednoduchá a stručná.

Otázka
v soukromé

číslo dvě zjišťuje,

sféře. Přesné znění

zda daný

člověk

veřejném

pracuje ve

otázky je: "V jaké oblasti

působíte?"

výzkum

klíčový

význam. Je totiž velký rozdíl, v jakém sektoru

V tomto

případě

se jedná o

výběrovou, neboť

polouzavřenou

dochází k výběru

právě

či

Otázka má pro

zaměstnanci působí.

dichotomickou otázku,
jedné varianty. A to

sektoru

konkrétně

buď

o otázku

varianty

veřejná

správa nebo soukromý sektor.

Otázka
předpokladem,

číslo tři

že

zní: "Jak velká je organizace ve které pracujete?" Je podložena

způsoby

získávání

pracovníků,

ale i personální práce

obecně

se

v podnicích liší mimo jiné také v závislosti na velikosti podniku. Tu lze však chápat
velice různě. Dne 7. února 1996 přijala Evropská komise
malých a

středních podniků

doporučení

týkající se definice

v rámci Evropské unie. Do té doby se totiž pro vymezení

velikosti podniku používala kritéria

různá.

komunální i národní úrovni tak

Velké množství

vytvářelo

běžně

užívaných definic na

rozdílné podmínky

při

uplatňování

jednotlivých politik EU a narušovalo konkurenci mezi podniky. Za základní kritéria
posuzování byla zvolena následující:
nezávislost.
nutnou, ale

počet zaměstnanců,

Počet zaměstnanců přitom představuje
doplňkovou

průmyslu

jsem zvolila kritérium jediné, a to

v možnostech diplomové práce zabývat se
jsou respondenti

hlavní kritérium, ostatní hrají

roli. (VEBER a kol., 1999) Tuto metodiku používají i naše

orgány státní správy v čele s ministerstvem
prováděného šetření

obrat, celková hodnota aktiv,

zaměstnáni,

a obchodu. Pro

právě počet zaměstnanců.

důkladnějším členěním podniků,

navíc pro daný účel je toto
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potřeby

Není

ve kterých

rozdělení dostačující.

Podniky

podle počtu zaměstnanců člením v souladu s nastíněným
do

čtyř

skupin. Jde o tzv. mikropodniky mající

podniky s méně než padesáti
než

dvě stě

zaměstnanci,

doporučením

méně

podniky

než deset

střední,

které

Evropské komise

zaměstnanců,

malé

zaměstnávají méně

padesát lidí a velké podniky s dvěma sty padesáti a více

zaměstnanci.

uzavřenou,

Z hlediska formální kategorizace se jedná o otázku jednoduchou,
polytomíckou a výběrovou?

číslo čtyři zjišťuje,

Otázka

měl

zda

respondent

zaměstnání

jasnou představu o svém budoucím povolání.

jste jasnou

představu

polytomického

před

nástupem do svého

Přesné znění

o svém povolání?" Jedná se o jednoduchou

výběrového

typu. Má

čtyři

varianty

odpovědi,

"Měli

otázky je:

uzavřenou

otázku

a to: "ano", "spíše ano",

"spíše ne" a "ne".
Je to jednoduchá verbální škála. Existují dva
takové škály

měly

vypadat. Jde o použití

ambivalentní, resp. neutrální pozici.

Osobně

či

protichůdné

vynechání

střední

zastávám názor, že

se na některou ze stran. Z tohoto

Dvě

důvodu jsem

otázky uvedené v závěru dotazníku mají

i zde

hodnoty indikující

střední

vynechat. Její absence totiž nutí respondenta k tomu, aby se
přiklonil

názory na to, jak by

hodnotu je lepší

skutečně

střední

identifikační

zamyslel a

hodnotu vynechala.

povahu.

Rozdělují

Přesné znění

otázek je

respondenty podle věku a podle vzdělání.

Dotazník typu B je koncipován podle stejné formule.
pouze upraveno s ohledem na

současnou

situaci

respondentů,

tzn.

studentů, kteří

se na

své budoucí zaměstnání připravují.

2

0tázky v dotazníku zpravidla členíme na jednoduché a složené, uzavřené a otevřené,

dichotomické, trichotomické a polytomické a v případě polytomických dále na
výběrové a výčtové. (BOUČKOVÁ, et al., 1999)
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4.5. POUŽITÉ METODY ANALÝZY DAT

Zjištěné

relevantních
Hojně

údaje jsou zpracovány

četností.

Jde

konkrétně

nejčastěji

do tabulek absolutních nebo

o statistické tabulky skupinové a

kombinační.

jsou využity také grafy, nejčastěji výsečové a válcové. Za účelem popsání polohy

některých

statistických

měnlivosti

v některých

pak

znaků

směrodatné

případech

jsou použity aritmetické

průměry,

za

účelem

popsání

odchylky. Pro uvedené výstupy analýzy závislosti jsou

praktikovány

výpočty intervalů

testovány hypotézy o nezávislosti statistických znaků.

51

spolehlivosti,

eventuálně

jsou

5. VÝSLEDKY ZKOUMÁNÍ
5.1 ZÁKLADNÍ ANAL ÝZA

Následující
v podobě

část

odpovědí

mé diplomové práce zachycuje základní výsledky

na jednotlivé otázky

dotazníků.

Informace jsou

průzkumu
nejčastěji

zaznamenány v tabulkách a grafech.

Tabulka

č.

5 Rozdělení respondentů typu A podle toho, jakým způsobem své
dosavadní zaměstnání získali

Způsob

Absolutni

Rela9-vni

zaměstnáni

ziskáni

četnost

četnost

úřad práce
inzerát v médiích
inzerát na internetu
přes personální agenturu
na doporučení
jiný způsob

7
16
73
21
62
32

3,30%
7,62%
34,61%
9,95%
29,42%
15%

Celkem

211

100%

Graf k tabulce

ě.

5

80
i""-

70
60

-

50
40
..---

30

1-

20
10

o

"n
úřad práce

1-

I J
inzerát
v médiích

I

inzerát na
internetu

přes

na

personáhú
agenturu

doporučení
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jiný způsob

Tabulka č. 5 a následný graf odpovídají na jednu ze základních otázek
diplomové práce stanovených v jejích cílech. Ukazují, jakých

způsobů

využívají

respondenti k získání svého zaměstnání. Zároveň také ukazují, jaká část volných
pracovních míst je zaměstnavateli obsazena na základě jednotlivých způsobů prezentace
pracovního místa.

Z výsledků
nejvyužívanějších
respondentů
doporučení

hledání

jasně

vyplývá, že v dnešní

metod pro hledání

internet (necelých

třicet pět

místě

stojí

procent
způsob

(s více než dvaceti devíti procenty) a naopak nejméně využívanou cestou při

zaměstnání

je spolupráce s řady práce (pouhé
úřady

šetření

tři

procenta). Z výsledku

práce ztrácejí na svém významu. Ve

ale není. Uvedené údaje mohou

úřadů

zaměstnání

je jedním z nejoblíbenějších a

uvedlo tento zdroj jako jejich preferující), na druhém

by mohlo vyplynout, že

že mé

době

působit

skutečnosti

šetření

to tak

trochu zkresleným dojmem, vzhledem k tomu,

probíhalo mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním a jak je známo, služeb

práce při hledání zaměstnání využívají spíše lidé s nižším dosaženým vzděláním.

Tabulka

č.

6 Rozdělení respondentů typu A podle oblasti jejich působení

Oblast působení
veřejná

správa
soukromý sektor
Celkem

53

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

31
169
200

15,50%
84,50%
100%

Graf k tabulce

č.

6

16%
~- -- - -·--~

i §I verejná správa

l!_~~kromý s~~~
84%

Z tabulky č. 6a grafu vyplývá je převážná většina dotázaných (osmdesát čtyři a
půl

procenta) pracuje v soukromém sektoru, ve

veřejné správě působí čtrnáct

a

půl

procent dotázaných respondentů.

Tabulka č. 7

Rozdělení respondentů

typu A podle velikosti organizace, ve které

pracují

Počet zaměstnanců

< 10
10-49
50-249
>250

Celkem
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Absolutní

Relativní

četnost

četnost

31
51
29
89
200

15,50%
25,50%
14,50%
44,50%
100%

Graf k tabulce

č.

7

jĎ<

1Ó -

1•10- 49

losa -249

LE:l__:-_ 250

Rozdělení

Tabulka
zaměstnáno

polovina

č.

7

společně

podle velikosti organizace

s připojeným grafem ukazují, kolik z dotázaných lidí je

v tzv. mikropodnicích, malých,

respondentů (čtyřicet čtyři

s více než

dvě stě

padesáti

a

zaměstnanci.

půl

středních

a velkých podnicích.

Téměř

procenta) uvedla, že pracuje v organizaci

Dvacet pět a půl procenta respondentů pracuje

v malých podnicích a rovnoměrné zastoupení mají tzv. mikropodniky a podniky středná
velikosti.

Tabulka č. 8

Rozdělení respondentů
měli

typu A podle toho, jak jasnou představu

o svém povolání

Představa

jasná
spíše jasná
spíše nejasná
nejasná
Celkem

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

40

20%
44,50%
23,50%
12%
100%

89
47
24
200
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Graf k tabulce

č.

8

II:Jjasná
I
j 1!!1 spfše jasná
j
D spiše nejasná

24%

O nejasná

č.

Z tabulky
respondentů mělo

8a grafu vyplývá, že

polovina

(čtyřicet čtyři

a

půl

procenta)

spíše jasnou představu o svém povolání. Další hodnoty jsou poměrně

vyrovnané, dvacet procent dotázaných
tři

téměř

mělo

jasnou představu o svém povolání a dvacet

a půl procenta představu spíše nejasnou. Trochu zaostává možnost nejasné představy

s dvanácti procenty dotázaných.

Tabulka č. 9

Rozdělení respondentů
chtějí

Způsob

typu B podle toho, jakých prostředků

využít při hledání svého budoucího zaměstnání

Absolutní

Relativní

zaměstnáni

četnost

četnost

úřad práce

15
60
117
59
66
10

4,59%
18,35%
35,78%
18,04%
20,18%
3,06%
100%

získáni

inzerát v médiích
inzerát na internetu
přes personální agenturu
na doporučení
jiný způsob
Celkem

327
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Gaf k tabulce

č.

9

140 .------------------------------------------------,
120 +-----------------~~--------------------------~

100 +-------------80 +----------------60 +-------40 +---- - - 20 +------0
úřad práce

Stejně

inzerát
v médiích

inzerát na
internetu

jako u prvního vzorku, tak i u

přes

na

personáhú
agenturu

doporučení

studentů připravujících

povolání dominuje možnost využití internetu
Tento zdroj uvedlo

téměř třicet

Výrazný posun v
respondentů
případě

by

oblibě

chtělo

se na své budoucí

hledání nového pracovního místa.

šest procent dotazujících. Na druhém

doporučení,

umístila možnost na

při

jiný způsob

uvedlo ji více než dvacet procent

místě

se

respondentů.

zaznamenaly inzeráty v médiích. Více než osmnáct procent

tuto metodu využít

při

hledání

zaměstnání.

Tabulku i v tomto

uzavírají úřady práce s necelými pěti procenty a způsob jiný (tři procenta).

Tabulka č. 10

opět

Rozdělení respondentů

typu B podle oblasti, ve které by rádi

pracovali

Oblast působeni

Absolutní

veřejná

správa
soukromý sektor
Celkem

57

Relativni

četnost

četnost

57
143
200

28,50%
71,50%
100%

Graf k tabulce č. 10

V tomto
6,

přesto

správou,

případě

je rozdíl mezi

oběma

hodnotami o něco menší než u tabulky

je ale stále patrné, že respondenti preferují soukromý sektor
konkrétně

soukromý sektor uvedlo sedmdesát a

půl

před veřejnou

procenta

respondentů

naproti tomu veřejnou správu pouhých dvacet osm a půl procent dotázaných.

Tabulka č. ll

Rozdělení respondentů

typu B podle velikosti organizace, v níž

by chtěli pracovat

Počet zaměstnanců

Absolutní

Relativní

organizace
< 10
10-49
50-249
>250
Celkem

četnost

četnost

9
91
61
39
200

4,50%
45,50%
30,50%
19,50%
100%
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č.

Graf k tabulce č. ll
100
80

· ·-,

61

jo< 10
i 111 10- 49

60
39

40

losa- 249 ,

l o ~2so !

20
o
Rozdělení

podle velikosti podniků

připravujících

Preferovaná velikost organizace u lidí
podstatně

se na své povolání se

liší od toho, v jak velkých organizacích pracují respondenti typu A.

polovina všech

respondentů (čtyřicet pět

v malém podniku, na druhém

místě

a

půl

se umístili

procenta) by preferovala

střední

podniky, jež uvedlo

Téměř

zaměstnání
třicet

a

půl

procenta dotázaných. Dvacet procent oslovených lidí by rádo pracovalo ve velkých
organizacích s více než
chtělo

dvě stě

padesáti

zaměstnanci

a jen pouhých

pět

procent by se

realizovat v tzv. mikropodnicích.

Tabulka č. 12

Rozdělení respondentů

typu B podle toho, jak jasnou představu

mají o svém budoucím povolání

Představa

Absolutní

Relativní

o zaměstnání
jasná
spíše jasná
spíše nejasná
nejasná
Celkem

četnost

četnost

26
116
53
5
200

13%
58%
26,50%
2,50%
100%
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1

Graf k tabulce č. 12

3%

ll!!!ljasná- -g

ilil spf~e jasná

[ cspf~e nejas.ná

j cnejas~

Tabulka
respondentů

č.

12a graf se

rámcově

a uvedenými v tabulce

č.

shodují s údaji získanými u první skupiny

8a grafu. Hodnoty jsou jen více diverzifikovány.

Naprostou převahou dominuje druhá varianta. Padesát osm procent respondentů uvedlo,
že má spíše jasnou

představu

o své budoucím povolání. Spíše nejasnou

představu

má

prozatím téměř dvacet sedm procent dotázaných. Úplně jasno v tom, co bude
v budoucnu

dělat

má

třináct

procent z dotázaných

uchazečů

tři

a jen

procenta v tuto

chvíli vůbec neví, kterým směrem by se v budoucnu ráda orientovala.

5.2. ANALÝZA HLAVNÍCH VZTAHŮ
Analýza slouží k zjištění vzájemných
respondentů
připravujících

typu A (pracujících) a

vztahů

následně

u

mezi výslednými hodnotami u
respondentů

typu B

(studentů

se na své budoucí povolání) a porovnání daných hodnot. A pokud možno

nalezení ideální cesty pro výběr svého budoucího zaměstnání.

Za prvé bych se pokusila zjistit, zda existuje
působení

nějaká

závislost mezi oblastí

a metodou, kterou respondenti využili pro získání zaměstnání. Chtěla bych jen

připomenout,

že inzerát na internetu a doporučení byly jediné dva způsoby získání
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pracovního místa, které byly ve

výběrovém

souboru

hojně

zastoupené, a proto je

hodnocení výstupů šetření zaměřeno především na ně.

Následující tabulky a graf udávají, jaká metoda
více využívaná ve veřejné
vyrovnaný

poměr

správě

způsobu

získání

zaměstnání

je

a v soukromém sektoru. Výsledky ukazují na relativně

mezi první a druhou

zmíněnou

veřejné správě,

metodou jak ve

tak

v soukromém sektoru..

Tab.

č.

Zjištění

13a

vzájemné závislosti mezi oblastí působení a způsobem

získání pracovního místa pro respondenty typu A

Oblast

Úřad

působení

práce

Inzerát
v médiích

Inzerát
na internetu

Personální
agentura

doporučení

správa

2

9

14

1

3

2

Soukromý
sektor

5

7

59

20

59

30

Celkem

7

16

73

21

62

32

Na

Jiný

Veřejná

Tabulka č. 13b Rozložení relativních četností

Na

Jiný

Uřad
práce

Inzerát
v médiích

Inzerát
na internetu

Personální
agentura

doporučení

správa

28,57%

56,25%

19,18%

4,76%

4,84%

6,25%

Soukromý
sektor

71,43%

43,75%

80,82%

95,24%

95,16%

93,75%

Celkem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Oblast
působení
Veřejná
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Graf k tabulce č. 13b

100,00%
80,00%
60,00%
j

[J

Inzerát na internetu i

lllll Na doporučení

40,00%

I

20,00%

veřejná

soukromý
sektor

správa

Uvedené výsledky potvrzuje i druhý vzorek
připravují

respondentů

na své budoucí povolání. Navíc u tohoto typu

inzeráty v médiích ve veřejné

správě

a to studenti,

respondentů

kteří

se

hrají svoji roli i

a svůj nezanedbatelný podíl mají taktéž personální

agentury v souvislosti s působením v soukromém sektoru.

Tabulka č. 14a

Zjištění

vzájemné závislosti mezi oblastí působení a způsobem

získání pracovního místa pro respondenty typu B

Oblast

Úřad

působení

práce

Inzerát
v médiích

Inzerát
na internetu

Personální
a2entura

doporučení

Jiný

6

22

14

5

5

5

9
15

38
60

103

54
59

61
66

5
10

Na

Veřejná

správa
Soukromý
sektor
Celkem

117

62

Tabulka ě. 14b Rozložení relativních četností
Oblast

Úřad

působeni

práce

Inzerát
vmédifch

Inzerát
na internetu

Personální
aeentura

doporučení

Jiný

správa

40,00%

36,67%

11,97%

8,48%

7,58%

50,00%

Soukromý
sektor
Celkem

60,00%
100%

63,33%

88,03%
100%

91,52%
100%

92,42%
100%

50,00%

Na

Veřejná

100%

Graf k tabulce

č.

100%

14b

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
vefejná

soukromý

správa

sektor

Zajímavé výstupy

přinesla

analýza

způsobu

získání pracovního místa

v souvislosti s velikostí organizace, která volné pracovní místo obsazovala. Výsledky
shrnuje tabulka č. 15a a jí doplňující graf.
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Tabulka č. 15a

Zjištění

vzájemné závislosti mezi velikostí organizace a

způsobem

Úřad

Velikost
or2anizace

práce

<10

o

10-49
>250

2
4
1

Celkem

7

50-249

získání pracovního místa pro respondenty typu A

Inzerát
v médiích

Inzerát
na internetu

Personální
aeentura

2
4

10
23

1

8

5

2
16

35
73

Na
doooruěeni

Jiný

15
20

2
6
2
22
32

5

1
14

13

14
62

21

Graf k tabulce 15a
1-

40
35
30
25
20
15
10
5

1

i

I

i

v médiích

I

inzerát
1
na internetu

·r

1

~ personální

[

agentura
I ---tE-- na

~

' ~o~oručení I
I,-+- Jlny
.

<10

10-49

> 250

50- 249

Samotný graf s posouzením jednotlivých variant
ještě

1

práce

~ ~ inzerát

o

místa

---:-:;- -- -- ~

-+- urad

způsobu

L

--

1

získání pracovního

tak moc neh'ká. Za zmínku by možná stálo, že více než polovina

respondentů, kteří

získali

velkých podnicích a dvě

zaměstnání prostřednictvím úřadu

třetiny respondentů, kteří

agentury působí ve velkých podnicích. Tyto
počtu zaměstnanců

(sedm u

úřadu

práce pracuje ve

středně

získali zaměstnání pomocí personální

skutečnosti

se však týkají poměrně malého

práce a dvacet jedna u personální agentury) a nejsou

tudíž pro nás více zajímavé.
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Pro lepší přehlednost uvádím opět vzájemné srovnání inzerátu na internetu a
metody na doporučení.

Tabulka č. 15b Rozložení relativních četností

Úřad

Velikost
oreanizace
<10

práce

Inzerát
v médiích

Inzerát
na internetu

Personální
agentura

doporučeni

Jiný

0,00%

12,50%

13,70%

4,76%

24,19%

6,25%

10-49

28,57%

25,00%

31,50%

23,81%

32,26%

18,75%

50-249

57,15%

50,00%

6,85%

4,76%

20,97%

6,25%

>250

14,28%

12,50%

47,95%

66,67%

22,58%

68,75%

Celkem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Na

Grafk tabu1ce č. 15b
50,00%
40,00%
30,00%

IQ ~rát; mtemetu
[ 111 ~a doporučení

20,00%
10,00%
0,00%

< 10

1o- 49 50 - 249

> 250

Na základě uvedených údajů je možné říci, že téměř identickou hodnotu využití
inzerátu a doporučení mají malé podniky. U tzv. mikropodniků a středně velkých
podniků převažuje způsob

na doporučení, naopak u velkých firem s přehledem

dominuje možnost inzerátu na internetu při obsazení pracovních míst.
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studentů

N a stejnou otázku se nyní podíváme z pohledu druhého vzorku a to
připravujících
připojený

se na své budoucí povolání.

Zjištěné

údaje ukazuje tabulka

č.

16a, 16b a

graf.

Tabulka č. 16a

Zjištění

vzájemné závislosti mezi velikostí organizace a

způsobem

Velikost
Úřad
organizace práce
<10
1
10-49
6
50-249
4
>250
4
15
Celkem

získání pracovního místa pro respondenty typu B

Inzerát
v médiích

Inzerát
na internetu

Personální
a2entura

doporučeni

Na
Jiný

3
27
23
7

10
52
29
26

1
7
37
14

2
49
13
2

1
4
3
2

60

117

59

66

10

doporučeni

Jiný

3,03%
74,24%
19,70%
3,03%
100%

10,00%
40,00%
30,00%
20,00%

Tabulka č. 16b Rozložení relativních četností

Velikost
organizace
< 10
10-49
50-249
>250
Celkem

Úřad

práce

Inzerát
v médiích

Inzerát
na internetu

Personální
a2entura

6,66%
40,00%
26,67%
26,67%
100%

5,00%
45,00%
38,33%
11,67%
100%

8,55%
44,44%
24,79%
22,22%
100%

1,69%
11,86%
62,71%
23,74%
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100%

Na

100%

Graf k tabulce č. 16b
80,00%
70,00%
60,00%

o Inzerát na i~ter~et~i

50,00%

j

40,00%

r •

I

Inzerát rrédiích

30,00%

!o Personální agentura I

20,00%

1

l~f'e doporučení

10,00%
0,00%
<10

V tomto

případě

10-49

doporučení

konstatovat, že uvedené hodnoty se
přiklánějí

>250

byly všechny hodnoty více vyrovnané. Pokud bych

porovnat využití internetu a

s absolutní

50-249

převahou převládá

s předchozím grafem

podstatně

možnost na

(č.

15b), tak musí

liší. Vyjma malých

doporučení,

měla

podniků,

kde

všude jinde se respondenti

spíše k možnosti využití inzerátu na internetu

U poslední vzájemné analýzy jsem se pokusila zjistit závislost využití inzerátu
na internetu nebo metody na

doporučení

zaměstnání

Následující tabulky a graf ukazují, že pokud mají

respondenti

respondenti jasnou
doporučení.
inzerátům

či

měli.

vzhledem k tomu, jak jasnou

spíše jasnou představu o

Jestliže je jejich

představa

zaměstnání, převládá

představu

u nich metoda na

spíše nejasná nebo nejasná, dávají

na internetu.
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o

přednost

Tabulka č. 17a

Zjištění

vzájemné závislosti mezi představou o zaměstnání a

způsobem

Úřad

získání pracovního místa pro respondenty typu A

Inzerát
v médiích

Inzerát
na internetu

Personální
a&entura

doporučeni

Jiný

1

ll

1

19

8

12

24

17

26

16

2

2

25

2

15

6

nejasná

5

1

13

1

2

2

Celkem

7

16

73

21

62

32

Představa

práce

jasná
spíše jasná

o
o

SJ!ÍŠe nejasná

Na

Tabulka ě. 17b Rozložení relativních četností

Úřad
Představa

práce

Inzerát
v médiích

Inzerát
na internetu

Personální
a&entura

doporučení

Jiný

jasná

0,00%

6,25%

15,07%

4,76%

30,65%

25,00%

spíše jasná

0,00%

75,00%

32,88%

80,95%

41,94%

50,00%

spíše nejasná

28,57%

12,50%

34,25%

9,53%

24,19%

18,75%

ne_jasná

71,43%

6,25%

17,80%

4,76%

3,22%

6,25%

Celkem

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Na

Graf k tabulce

č.

17b

El Inzerát na internetu !
l llll Na doporučení__ _j

jasná

U

studentů

spíše jasná

spíše nejasná

nejasná

(druhého porovnávaného vzorku) je situace dosti podobná, s jediným

rozdílem, že preferují metodu inzerátu na internetu oproti

doporučení

až ve chvíli, kdy

nemají vůbec jasnou představu o svém budoucím povolání.

Tabulka č. 18a

Zjištění

vzájemné závislosti mezi představou o zaměstnání a

způsobem

Úřad
Představa

práce

jasná
spíše jasná
spíše ne_jasná
nejasná
Celkem

o
4
6

získání pracovního místa pro respondenty typu B

Inzerát
v médiích

5
37

5

13
5

15

60

Inzerát
Personální
na internetu a_g_entura
8
7

51
34
24
117

69

21
26
5
59

Na
do_p_oručení

Jin_i

10
31
22
3
66

2
3
4
1
10

Tabulka č. 18b Rozložení relativních četností

Úřad
Představa

jasná
spíše jasná
spíše nejasná
nejasná
Celkem

práce
0,00%
26,67%
40,00%
33,33%
100%

Inzerát
v médiích
8,33%
61,67%
21,67%
8,33%
100%

Personální
Inzerát
na internetu ae:entura
11,86%
6,84%
43,59%
35,59%
44,07%
29,06%
8,48%
20,51%
100%
100%

Graf k tabulce

č.

Na
doporučení

Jiný

15,15%
46,97%
33,33%
4,55%
100%

20,00%
30,00%
40,00%
10,00%
100%

18b

70,00%
60,00%
50,00%
; 11 Inzerát na internetu

40,00%

I

llll Inzerát v rrédiich
'

30,00%

o
Io

20,00%
10,00%
0,00%
jasná

spíše jasná

spíše nejasná
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nejasná

Personální ag. entura I
Na doporučení

6. ZÁVĚR
Jedním ze základních

cílů

práce bylo zjistit, s jakou relativní
základě

k obsazení I získání pracovního místa na
pracovního místa.

Jednoznačně nejčastější odpovědí

jak u lidí již pracujících, tak u
v dnešní
způsob

době

známých,
nebo

internet a to

doporučení,

na

příbuzných,

komerčními

jednotlivých

studentů připravujících

konkrétně

využití

inzerátů

kdy lidé k získání nového
bývalých

agenturami

a tudíž

kolegů

nepatří

četností

způsobů

dochází

prezentace

nejvyužívanější

metodou

se na své budoucí povolání , je

na internetu. Svoje místo si drží i

zaměstnání

využívají pomoci svých

apod. Oproti tomu spolupráce s úřady práce
často

mezi oblíbené a

využívané metody

při

hledání zaměstnání.

Je

třeba

místa a oblastí

konstatovat, že existence vztahu mezi
působení

výsledky ukázaly téměř
správě,

nelze zcela

rovnoměrné

přesně

údajů

lze

říci,

že velké

doporučení při

společnosti

středně

s dvě

stě

části právě

padesáti a více

základě

zaměstnanci

pomocí inzerátu na internetu,

velké podniky využívají spíše metodu na

způsobů

na otázku, jakých

v závislosti na tom, zda mají jasnou či
taktéž

velikosti organizace, tak na

veřejné

obsazování volných pracovních míst.

Odpověď

podařilo

prokázat a objasnit vzhledem k tomu, že

týče

obsazují svá volná pracovní místa z velké
naopak tzv. mikropodniky a

získání pracovního

využití obou uvedených metod a to jak ve

tak v soukromém sektoru. Co se

výsledných

způsobem

obecně

méně

získání

zaměstnání

využívají lidé

jasnou představu o pracovním místě, se mi

definovat. Výzkum prokázal, že

čím méně

jasnou

představu

o

svém budoucím povolání lidé mají, tím více využívají možnosti inzerátu na internetu.
Naopak lidé,

kteří

preferují metodu na

doporučení, většinou

svém povolání.
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mají jasnou

představu

o

Práce nalezla z větší
v rámci

cílů

či

menší

části odpovědi

práce. Pokusila jsem se tím

aspoň

trhu práce a způsobů získávání zaměstnání,
zaměstnanců
zdrojů

jsou v dnešní

trochu nastínit a objasnit problematiku

neboť

době stěžejním

na otázky, které byly stanoveny

metody získávání zaměstnání a taktéž

prvkem celé problematiky

řízení

lidských

a oblastí, která má často rozhodující význam při hledání konkurenční výhody.
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8. PRILOHA
Dotazník pro respondenty typu A
1) Jakým způsobem jste získali své dosavadní zaměstnání?
a) ve spolupráci s úřadem práce
b) přes inzerát v médiích
c) přes inzerát na internetu
d) prostřednictvím personální agentury
e) na doporučení známých (rodina, přátelé,
f) jiný způsob (jaký)

zaměstnavatel,

jiná osoba)

2) V jaké oblasti působíte?
a) veřejná správa (definujte obor např. školství, zdravotnictví apod.)
b) soukromý sektor (definujte oblast působení společnosti)

3) Jak velká je organizace ve které pracujete?
a)
b)
c)
d)

4)

Měli

jste jasnou představu o svém povolání?

a)
b)
c)
d)

5)

< 1O zaměstnanců
ll- 49 zaměstnanců
50-249 zaměstnanců
> 250 zaměstnanců

ano
spíše ano
spíše ne
ne

Identifikační

otázky

a) pohlaví
b) věk
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Dotazník pro respondenty typu B

1) Jakých způsobů chcete využít při hledání vašeho budoucího zaměstnání?

a)
b)
c)
d)
e)
t)

úřady

práce
inzeráty v médiích
inzeráty na internetu
personální agentury
známé (na doporučení)
jiný způsob Gaký)

2) V jaké oblasti byste chtěli působit?

a) veřejná správa (definujte obor např. školství, zdravotnictví apod.)
b) soukromý sektor (definujte oblast působení společnosti)

3) Jak velkou organizaci byste preferovali?

a)
b)
c)
d)

< 10 zaměstnanců
ll- 49 zaměstnanců
50-249 zaměstnanců
> 250 zaměstnanců

4) Máte jasnou představu o svém budoucím povolání?

a)
b)
c)
d)

5)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

Identifikační

otázky

a) pohlaví
b) věk
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