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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na získávání pedagogických pracovníků na základních 

školách. V teoretické části popisuje zakotvení získávání pracovníků v personálních 

činnostech, konkrétní metody získávání pracovníků objevující se v odborné literatuře a 

specifika získávání zaměstnanců (pedagogických pracovníků) ve školství. Dále jsou 

definovány běžně používané metody výběru zaměstnanců. V empirické části následuje 

rozhovor s ředitelkou pražské základní školy, která v loňském roce přijímala nové 

pedagogické pracovníky, o metodách, které při výběru nových zaměstnanců praktikuje. 

Empirická část následně analyzuje inzeráty na pozici učitel pro 1. stupeň základní školy 

v hl. m. Praze. Výzkum mapuje dva výzkumné vzorky - využívání specializovaného 

periodika (Učitelské noviny) a specializovaného internetového serveru (Edujob.cz) 

pražskými základními školami v roce 2017. Empirická část odpovídá na otázky: 

Jak využívají ředitelé pražských škol inzerci v Učitelských novinách? 

Které územní obvody Prahy nejčastěji hledají nové učitele pro 1. stupeň ZŠ? 

Jak využívají ředitelé škol k hledání zaměstnanců inzerce v Učitelských novinách a na 

serveru Edujob.cz? 

 

Cílem bakalářské práce je zmapovat metody získávání nových pedagogických pracovníků 

na základních školách. Východiska z bakalářské práce lze dále využít v personalistické 

části školského managementu. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pracovní místo, pedagogický pracovník základní školy, personální činnosti, řízení lidských 

zdrojů, získávání pracovníků  



ABSTRACT 

The bachelor thesis is focused on acquisition of pedagogical staff in elementary schools.  

Theoretical part describes anchorage of staff recruitment in personnel activities, defined 

methods of recruiting stated in professional literature and specifics of recruiting employees 

(pedagogical staff) in education. Commonly used employee selection methods are defined. 

In empirical part follows an interview with a director of primary school in Prague, who 

recruited new pedagogical staff last year, about the methods she applies in recruitment 

process. The empirical part subsequently analyzes job advertisements for the first-grade 

primary school teacher in Prague. This part of the thesis further maps two research samples 

- usage of specialized periodical (Učitelské noviny) and a specialized web server 

(Edujob.cz) by Prague's primary schools in 2017. Aim of the empirical part is to find 

answers to following questions: 
 

How do the Prague school’s directors use advertising in the UN? 

Which territorial districts in Prague are the most often looking for new first-grade primary 

school teachers? 

How do the school directors use advertisement in Učitelské noviny and Edujob.cz server to 

find new employees? 

 

The aim of the bachelor thesis is to describe the methods of acquiring new pedagogical 

staff in elementary schools. The basics of the bachelor's thesis can be further used in the 

personnel parts of the school management. 
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1 Úvod 

Každý ředitel školy chce mít ve své organizaci dostatečný počet kvalifikovaných a 

kvalitních pedagogických pracovníků. Počet pedagogických pracovníků je však pro 

organizaci pohyblivá jednotka. Ne vždy má ředitel k dispozici ideální počet zaměstnanců. 

Někteří zaměstnanci z organizace odcházejí do důchodu, do jiné organizace, do jiného 

pracovního odvětví či na mateřskou a rodičovskou dovolenou, a je tedy pro ředitele nutné 

hledat si za ně náhradu. Někdy se na škole zvyšuje počet tříd, ředitel tedy musí zvýšit i 

počet pedagogických pracovníků. Ve všech těchto případech tedy musí ředitel školy do své 

organizace přijmout nové zaměstnance. 

Cílem bakalářské práce je zmapovat metody získávání nových pedagogických pracovníků 

na základních školách. Práce definuje teoretická východiska získávání pracovníků. V první 

části popisuje získávání pracovníků jako součást personálních činností v organizaci, tedy 

jaké personální práce se v organizacích vyskytují a kde a jak je mezi nimi zastoupeno 

získávání pracovníků. Srovnává pohledy různých autorů na personální práce v organizaci. 

Dále popisuje různé metody získávání pracovníků, neboli jak lze oslovit potenciální 

uchazeče o práci v organizaci. Zabývá se výhodami a nevýhodami jednotlivých metod a 

v neposlední řadě také využitelností různých metod ve školském prostředí. 

Závěr první poloviny práce je zaměřen na popis získávání pracovníků ve školství, 

konkrétně na proces získávání pedagogických pracovníků na základních školách. Definuje 

osobu pedagogického pracovníka z hlediska legislativy a dále mapuje jednotlivé kroky, 

které ředitel školy při získávání nových pracovníků činí. Tj. jaké požadavky na uchazeče 

může ředitel zvažovat, jak postupuje při realizaci pracovní nabídky a jaké metody může 

pro předvýběr a výběr nových pedagogických pracovníků využít. Pro zjištění, jaké nástroje 

předvýběru a výběru pracovníků jsou reálně ve školství používány, využívám v bakalářské 

práci metodu kvalitativního rozhovoru s ředitelkou pražské základní školy, které v loňském 

roce na svou školu přijímala nové pedagogické pracovníky. 

 

Těžiště druhé poloviny bakalářské práce je v analýze inzerátů s nabídkami práce pro 

učitele, konkrétně pro učitele 1. stupně, a to na školách v hl. městě Praze. V práci analyzuji 



8 

 

dva výzkumné vzorky – tištěné periodikum Učitelské noviny a internetový server 

Edujob.cz. V analýze jsou zahrnuty inzeráty za celý kalendářní rok 2017. Výzkum 

odpovídá na tyto otázky:  

Jak využívají ředitelé pražských škol inzerci v Učitelských novinách? 

Které územní obvody Prahy nejčastěji hledají nové učitele pro 1. stupeň ZŠ? 

Jak využívají ředitelé škol k hledání zaměstnanců inzerce v Učitelských novinách a na 

serveru Edujob.cz? 

 

Téma Metody získávání pedagogických pracovníků na základních školách s výzkumem 

zaměřeným na získávání učitelů 1. stupně v Praze jsem si vybrala z důvodu, že i já, 

učitelka 1. stupně ZŠ, jsem v roce 2017 hledala v této oblasti nového zaměstnavatele. 

Chtěla jsem se tedy na tuto problematiku zaměřit i z druhého pohledu, ne z pohledu 

uchazeče o práci, ale z pohledu zaměstnavatele shánějící nového zaměstnance. 

 

Všemi výrazy v bakalářské práci, které jsou většinou v mužském rodě – ředitel, učitel, 

pedagogický pracovník, uchazeč, jsou myšleni jak muži, tak ženy. 
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2 Získávání pracovníků jako součást personální práce organizace 

Součástí řízení každé organizace je personální práce, resp. personalistika. Koubek definuje 

personální práci takto: 

„Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na 

vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, formování, 

fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, 

jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, 

spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž 

jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje“ 

(Koubek 20015, str. 13). 

 

Martin Šikýř ve své knize popisuje úkol personalistiky, resp. personální práce, a její 

jednotlivé části a činnosti. „Personální činnosti slouží naplňování úkolu personalistiky. 

Umožňují škole zabezpečovat dostatek schopných a motivovaných zaměstnanců a jejich 

pomocí dosahovat strategických cílů školy. Podstatou úspěšného řízení školy je dosažení 

souladu mezi strategií, organizační strukturou a systémem personálních činností“ (Šikýř, 

Borovec, Trojanová 2016, str. 18). Pod pojmem strategie Šikýř uvádí, že škola potřebuje 

dlouhodobou koncepci řízení. Škola má posoudit současný stav, stanovit smysluplný cíl a 

přitom brát v ohledu neustále měnící se vlivy okolí. Dalším bodem je vytvoření vhodného 

formálního uspořádání zaměstnanců, čili tvorba vyhovující organizační struktury. 

Posledním bodem, který má být pro dobré řízení školy v symbióze s body předchozími, je 

systém personálních činností. Ten zahrnuje systém výběru, hodnocení, odměňování a 

vzdělávání zaměstnanců.  

 

Pokud bychom se na personální činnosti chtěli podívat ještě konkrétněji, můžeme využít 

zpracování od M. Šikýře v jeho knize Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Ten shrnuje 

následující body: 

 vytváření a analýzu pracovních míst; 

 plánování lidských zdrojů; 

 obsazování volných pracovních míst; 
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 řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců; 

 odměňování zaměstnanců; 

 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců; 

 péči o zaměstnance; 

 využívání personálního informačního systému.“ (Šikýř 2014, str. 22) 

Jednotlivé činnosti dále M. Šikýř konkretizoval: 

Vytváření a analýza pracovních míst 

 = definování pracovních úkolů a jejich seskupování do pracovních míst, 

zapracování pracovních míst do organizační struktury organizace 

Plánování lidských zdrojů 

= plánování potřeb a jejich pokrytí, plánování personálního rozvoje zaměstnanců, 

zpracování plánů personálních činností 

Obsazování volných pracovních míst 

= obsazování nových či starých uvolněných pracovních míst, získávání a výběr 

nejvhodnějších uchazečů, přijímání a adaptace přijatých uchazečů 

Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 

 = podněcování zaměstnanců k vykonávání sjednané práce pomocí systematického 

získávání a poskytování zpětné vazby 

Odměňování zaměstnanců 

= oceňování skutečného výkonu zaměstnanců a stimulace zaměstnanců 

k dosahování požadovaných výkonů 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

= utváření, prohlubování a rozšiřování schopností, znalostí, dovedností i chování 

zaměstnanců k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu 
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Péče o zaměstnance 

 = dosahování příznivých hodnot, které ovlivňují zaměstnance v pracovním procesu 

pro dosahování požadovaného výkonu 

Využívání personálního informačního systému 

 = zpracování personálních údajů potřebných k plnění povinností vyplývajících 

z právních předpisů a zabezpečování personální práce v organizaci (Šikýř 2014, str. 22) 

 

Josef Koubek popisuje personální činnosti ještě detailněji. Uvádí soupis čtrnácti 

jednotlivých činností, z nichž prvních deset má logickou posloupnost a další čtyři jsou 

pohyblivou jednotkou v návaznosti na aktuální situace: 

„1. Vytváření a analýza pracovních míst, 

2. Personální plánování, 

3. Získávání, výběr a přijímání pracovníků, 

4. Hodnocení pracovníků, 

5. Rozmísťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru, 

6. Odměňování, 

7. Podnikové vzdělání pracovníků, 

8. Pracovní vztahy, 

9. Péče o pracovníky, 

10. Personální informační systém, 

11. Průzkum trhu práce, 

12. Zdravotní péče o pracovníky, 

13. Činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací. 

14. Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků.“ (Koubek 2015, str. 

20-22). 
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Pokud srovnáme soupis personálních činností Šikýře a Koubka, tak Koubek oproti 

Šikýřovi do svého výpisu nezařadil Řízení pracovního výkonu, které Šikýř popisuje jako 

usměrňování a podněcování zaměstnanců k vykonávání sjednané práce. Naopak Koubek 

rozšířil své personální činnosti o Pracovní vztahy (chápáno především jako jednání mezi 

vedením podniku a odbory), Průzkum trhu práce (odhalování potenciálních zdrojů 

pracovních sil pro podnik), Zdravotní péči o pracovníky (zahrnující nejen pravidelnou 

kontrolu zdravotního stavu pracovníků, ale i léčbu či rehabilitace). Rozdílem mezi bodem 

9 Péče o pracovníky, která též obsahuje zdravotní péči, a bodem 12 Zdravotní péče o 

pracovníky je fakt, že bod 9 je spjat plně s pracovní náplní zaměstnance, kdežto bod 12 je 

jakousi zdravotní nadstavbou. Body 13 a 14 v Koubkově výpisu pak dotváří úplnost 

rozšířených personálních činností. 

 

Pro potřeby bakalářské práce budu dále vycházet z personálních činností zaměřených na 

získávání zaměstnanců. Tedy v Šikýřově výpisu je to zejména činnost Obsazování volných 

pracovních míst, v Koubkově pak bod 3. Získávání, výběr a přijímání pracovníků. I když 

žádnou personální činnost nelze oddělit od ostatních, vždy mezi nimi existuje určitá vazba 

či logická posloupnost. 

 

3 Metody získávání pracovníků v organizaci 

J. Koubek definuje získávání pracovníků jako „činnost, která má zajistit, aby volná 

pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato 

místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas). Spočívá tedy 

v rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů, informování o volných 

pracovních místech v organizaci, nabízení těchto volných pracovních míst (a nezřídka i 

v přesvědčování vhodných jedinců o výhodnosti práce v organizaci), v jednání s uchazeči, 

v získávání přiměřených informací o uchazečích (tyto informace budou později sloužit 

k výběru nejvhodnějších z nich) a v organizačním a administrativním zajištění všech těchto 

činností“ (Koubek 2015, str. 126). 
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Proces získávání pracovníků je navázán na manažerskou funkci plánování. Manažer musí 

plánovat poptávku i nabídku zaměstnanců. Poptávkou zaměstnanců se rozumí, jaké 

zaměstnance a v jakém počtu bude naše organizace v krátkodobém i dlouhodobém 

hledisku potřebovat. Nabídka zaměstnanců zahrnuje předvídání, jaké zaměstnance bude 

mít naše organizace, opět v krátkodobém i dlouhodobém měřítku, k dispozici. (Šikýř, 

Borovec, Trojanová 2016, str. 42-43) 

 

Získávání pracovníků se může dít z vnitřních či vnějších zdrojů. Výhody a nevýhody 

získávání a výběru pracovníků z různých zdrojů si podchycuje každá organizace na 

základě svých specifik. Jednotliví autoři popisují různé metody získávání pracovníků. 

Podívejme se na metody, které ve svých publikacích uvádějí František Bělohlávek, Josef 

Koubek a Martin Šikýř. 

Metody získávání zaměstnanců podle Františka Bělohlávka 

František Bělohlávek ve své publikaci na str. 31-32 uvádí 6 různých metod získávání 

pracovníků: 

 Současní pracovníci – zahrnuje obsazení pracovního místa z vlastních zdrojů. 

Může to znamenat posun pracovníka z jednoho místa na druhé v rámci jedné 

pracovní náplně, případně i postup na vyšší pracovní pozici. 

 Headhounting – firmy, které formou spolupráce s odborníky a různými 

agenturami samy vyhledávají a oslovují vhodné kandidáty. Většinou však bývají 

tyto služby finančně nákladnější než jiné způsoby získávání pracovníků. 

 Odborné společnosti, odborné časopisy, sociální sítě – tyto metody zajišťují, že 

se nabídka zaměstnání dostane k odbornému okruhu čtenářů. Nejefektivnější 

metodou je dnes využívání elektronických sítí. 

 Ostatní media – přes tato media můžeme oslovit velké množství uchazečů, a to 

především na pozice, které nevyžadují příliš sebevzdělávání či odbornost. I zde se 

může forma nabídky přizpůsobit okruhu čtenářů. Bulvární časopisy nejčastěji čtou 

lidé z pomocných profesí, přes serióznější deníky lze nejsnáze oslovit uchazeče 

např. na pozice asistentů/ek. 
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 Spolupráce se školami – tato metoda je výhodná pro obě strany. Studenti mohou 

získávat praxi přímo v organizaci, která si je může “vychovat” ke svým potřebám, 

organizace zas mohou využít teoretických poznatků pedagogů na školách. Na 

některých školách vznikají za tímto účelem i specializovaná kariérní centra. 

 Přímý nábor – tato metoda spočívá v oslovení stávajících zaměstnanců, kteří 

mohou do firmy přivést uchazeče ze svého okolí. Většinou nepřivede zaměstnanec 

do firmy někoho nespolehlivého (aby se potom za něho nemusel stydět). 

(Bělohlávek 2016, str. 31-32) 

Metody získávání zaměstnanců podle Josefa Koubka 

Josef Koubek zmiňuje 12 metod získávání pracovníků. Uvádí však, že to nejsou veškeré 

metody, které lze k získávání pracovníků využít. Ke každé metodě sepisuje také jaké 

výhody a nevýhody dané metody pro organizaci přinášejí: 

 Uchazeči se nabízejí sami – je to pasivní metoda, kdy se uchazeči, díky dobré 

pověsti organizace, samy hlásí o práci a nabízejí své znalosti a dovednosti. 

Výhodou metody jsou nízké náklady, nevýhodou metody může být, že nabídky 

přicházejí do organizace rozptýlené, v různých časech, to může zobtížňovat 

srovnávání jednotlivých uchazečů. 

 Doporučení současného pracovníka organizace - pro užití této metody je 

zapotřebí vhodně informovat zaměstnance o tom, že je v organizaci volná pracovní 

pozice. K této metodě se mohou vázat některé motivační nástroje jako např. 

finanční odměna pro pracovníka, na jehož doporučení získá organizace nového 

zaměstnance. Výhodou metody jsou opět nižší náklady a zároveň zodpovědnost 

pracovníků, kteří do firmy nechtějí přivést nevhodného zaměstnance, aby si 

nepoškodili svou pověst. Nevýhodou metody je výběr z omezeného/menšího počtu 

pracovníků. 

 Přímé oslovení vyhlédnutého jedince – pro vedoucí pracovníky je v této metodě 

nutné sledovat odborníky v daném oboru a případně i pracovníky z konkurenčních 

organizací. Výhodou metody jistě je, že vybraní lidé  jsou odborníky ve své profesi, 

tedy by měli být těmi nejvhodnějšími uchazeči. Nevýhodou metody může být 

zhoršení vztahů s jinými organizacemi, pokud jim “přebereme” zaměstnance. 
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Zároveň si daný pracovník bude nejspíše vědom své “ceny” a může tedy vyžadovat 

některé nadstandardní podmínky. 

 Vývěsky (v organizaci či mimo ni) – tento způsob inzerce bývá zpravidla levný a 

nenáročný, můžeme ho využít jako nástroj vnitřní i vnější, záleží na tom, kde je 

vývěska umístěna. Pro tuto metodu je důležité mít na inzerátu všechny podstatné 

informace, které uchazeči potřebují znát, aby se o práci mohli ucházet (zejména 

popis pracovního místa a termín a způsob přihlášení k pracovní nabídce). Tyto 

metody mají výhodu opět v nižších nákladech, zároveň dávají uchazečům dostatek 

informací, aby se dle toho mohli rozhodnout, zda se o práci budou ucházet. 

Nevýhodou metody je, že se informace o nabízené práci dostávají jen k uchazečům 

z určitého okolí, především z okolí organizace. Tato metoda není vhodná pro 

hledání uchazečů pro odborné či specializované práce. 

 Letáky vkládané do poštovních schránek – tato metoda patří mezi aktivní formy 

získávání pracovníků, pro roznos letáků lze využít poštovních doručovatelů, 

vlastních zaměstnanců či specializovaných organizací zajišťujících tyto služby. 

Výhody metody jsou totožné s výhodami vývěsek, oproti vývěskám se však 

nabídka dostane v podstatě ke všem rezidentům daného obvodu. Nevýhoda této 

metody je kromě vyšších nákladů také okruh pozic, pro které se touto metodou dají 

najímat pracovníci. Většinou jde o méně kvalifikované práce. 

 Inzerce ve sdělovacích prostředcích – je to nejrozšířenější metoda získávání 

pracovníků zahrnující inzerci pomocí tiskovin, rozhlasu či televize. Tato metoda 

může mít dokonce mezinárodní měřítko. Jednoznačnou výhodou metody je 

rychlost, takováto inzerce se rychle dostane do soukromí cílového uchazeče. 

Naopak jednoznačnou nevýhodou metody je pak velká finanční náročnost. 

 Spolupráce organizace se vzdělávacími institucemi – široce používaná metoda, 

kterou lze získat pracovníky pro různé profese. Spolupráce s učňovskými obory 

nabízí možnost přísunu mladých manuálních pracovníků. Mnoho organizací se 

začíná spojovat i se středními nebo vysokými školami, popř. uzavírají různé 

smluvní závazky se školami či samotnými studenty. Výhodou spolupráce se 

vzdělávací institucí je možnost předvýběru dobrých studentů, které organizaci již 

přímo doporučí sama vzdělávací instituce. Nevýhoda metody spočívá v sezónním 
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přílivu nových zaměstnanců dle organizace školního či akademického roku dané 

vzdělávací instituce. 

 Spolupráce s odbory a využívání jejich informačního systému – podmínkou této 

metody je dobře fungující odborová organizace, které má aktivní spojení se svými 

členy (i momentálně nezaměstnanými). Odborová organizace doporučuje zpravidla 

kvalifikované pracovníky a navíc díky této spolupráci udržuje organizace s odbory 

dobré vztahy, což patří rozhodně mezi výhody. Nevýhodou metody jsou omezené 

možnosti při výběru a opět pouze omezenou oblast profesí (zejména dělnické 

profese). 

 Spolupráce se sdruženími odborníků, stavovskými organizacemi, vědeckými 

společnostmi apod. a využívání jejich informačních systémů – tato metoda není 

využívána příliš často, nicméně je velice vhodná pro získávání expertních 

pracovníků. Výhodou metody je, že získaní pracovníci jsou vesměs pravými 

odborníky a organizace či sdružení často ochotně spolupracují při hledání 

vhodného kandidáta. Nevýhoda je skryta v tom, že takovíto pracovníci jsou v téměř 

všech případech zaměstnáni a jejich získání do naší organizace je poněkud obtížné. 

 Spolupráce s úřady práce – tato možnost nabízí organizacím výhodné podmínky. 

Výhodou je, že úřady práce zprostředkovávají práci bezplatně, pro organizaci je to 

tedy levná metoda. Navíc může úřad práce za organizaci udělat jistý předvýběr dle 

podmínek, které si organizace do své nabídky práce zadá. Nevýhodami může být 

složení uchazečů o zaměstnání na úřadech práce. Přes tyto úřady hledají zaměstnání 

především osoby s nižší kvalifikací či složitě umístitelní. Uchazeči s vyšší 

kvalifikací dávají přednost především jiným formám hledání zaměstnání. 

 Využívání služeb komerčních zprostředkovatelen – mnoho organizací volí 

možnost získávání pracovníků pomocí komerčních agentur, které často zařizují i 

předvýběr uchazečů. I tak by však finální rozhodnutí měla nést organizace 

přijímající pracovníka. Výhody pro použití takovéto agentury mohou pro 

organizaci plynout z toho, že agentura má často dobrý rozhled na trhu práce a 

mnoho zkušeností s formulováním inzerátů a nabídek práce. Nevýhody metody 

může organizace spatřovat v tom, že komerční agentury bývají pro organizaci 
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velice finančně nákladné a nemůžeme si ve všech případech být jisti seriózností 

takovéto agentury. 

 Používání počítačových sítí (internet), elektronické získávání pracovníků – 

dnes existuje mnoho adres, na které mohou umístit své nabídky a poptávky nejen 

organizace, ale také samotní uchazeči. Mnoho organizací zakládá vlastní 

internetové adresy, na kterých zveřejňují nabídky volných pracovních pozic. 

Výhodou metody jsou nízké náklady, možnost operativní změny nabízené pozice a 

případně i předvýběr uchazečů formou vyplnění online testu/dotazníku. Nevýhodou 

metody je stále ještě neúplné rozšíření užívání internetu mezi všechny vrstvy 

pracovníků. (Koubek 2015, str. 135-142) 

Metody získávání zaměstnanců podle Martina Šikýře 

Martin Šikýř popisuje metody získávání zaměstnanců poněkud skromněji. Uvádí, že 

zaměstnance lze získat z vnějších či vnitřních zdrojů. U vnitřních zdrojů můžeme využít 

zaměstnanců, které organizace uspoří či uvolní v rámci organizačních změn nebo těch, 

kteří chtějí vykonávat náročnější nebo jinou práci. Z vnějších zdrojů získává organizace 

zaměstnance z jiných organizací či využitím volných pracovních sil (nezaměstnaných, 

studentů, lidí v domácnosti, důchodců). Pojem získávání zaměstnanců je určitý postup 

oslovení a přilákání případných uchazečů o zaměstnání. Stanovení vhodných metod záleží 

na mnoha proměnných, jako např. jaké pracovní místo potřebujeme obsadit, jaká je 

aktuální situace na trhu práce, kolik času a peněz máme k dispozici, jakou máme jako 

zaměstnavatel pověst aj. Často o vhodné metodě oslovení uchazečů rozhoduje více faktorů 

najednou. Dále zde autor nabízí několik různých metod získávání zaměstnanců z vnitřních 

i vnějších zdrojů, jsou to např.: 

„Z vnitřních zdrojů 

 inzerce na intranetu, místní vývěsce nebo nástěnce; 

 rozeslání nabídky elektronickou poštou; 

 doporučení současného zaměstnance; 

 přímé oslovení vhodného zaměstnance z organizace. 
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Z vnějších zdrojů 

 inzerce na internetu, v tisku, rozhlase nebo televizi; 

 spolupráce s personální agenturou, úřadem práce, školami; 

 přímé oslovení vhodného jedince mimo organizaci.“ (Šikýř 2014, str. 98-99). 

 

Všech šest metod, které uvádí Bělohlávek, se v obdobách vyskytuje i u Koubka a Šikýře. 

Šikýř s Koubkem se pak shodují v dalších čtyřech metodách. Jednou z nich je využití 

přímého oslovení jedince mimo organizaci. Touto metodou může ředitel získat do svých 

řad zkušeného (třeba i veřejností uznávaného) pracovníka, musí se však o takovémto 

člověku dozvědět. V tomto případě je tedy na ředitele kladen nárok, aby důsledně sledoval 

okolí své organizace, především v odborném kontextu, a dokázal vybraného člověka 

kontaktovat a motivovat ho pro práci právě v jeho organizaci. Další možností, kterou uvádí 

Koubek se Šikýřem, je využít vývěsek, a to jak v organizaci, tak i mimo ni. Tato metoda je 

však z povahy pedagogické práce špatně využitelná. Pokud dá ředitel inzerát na vývěsku 

v organizaci, lze spíše očekávat, že interní zaměstnanec doporučí na volné pracovní místo 

externího pracovníka, kterého zná, tudíž se přesouváme do metody Přímý nábor 

(Bělohlávek), Doporučení současného pracovníka organizace (Koubek) či Doporučení 

současného zaměstnance (Šikýř). Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců školy působí 

na pozici učitel, a ve školství neexistuje přílišná hierarchizace pozic (pedagogický 

pracovník může povýšit zejména na zástupce ředitele či ředitele školy, v některých 

případech na pozice jako metodik prevence či vedoucí předmětové komise), nemůžeme 

tedy čekat, že se, při vyvěšení inzerátu (na vývěsce v organizaci) na pozici pedagogického 

pracovníka, na základě této výzvy přihlásí pracovník naší organizace. Dalšími pracovníky 

mohou být zejména vychovatelé školní družiny, asistenti pedagoga, ale těm v možnosti 

přihlásit se na nabízenou pozici pedagogického pracovníka (učitele) mohou bránit 

podmínky v zákoně č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících § 3-22. Využitelnost 

vývěsek mimo organizaci (veřejné vývěsky v obcích) závisí na velikosti obce, okresu či 

kraje, ve které organizace sídlí. V obcích s hustým zalidněním může mít inzerát na 

takovéto vývěsce smysl, kdežto ve velmi malých obcích (vesnicích) je pravděpodobnost 

oslovení vhodného zájemce velice nízká. 
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Předposlední metodou, kterou uvádí Koubek i Šikýř, je spolupráce s Úřady práce. Tento 

způsob získávání zaměstnanců je pro okruh školství dobře dostupný, a to zejména díky 

nízké náročnosti (finanční i osobní). Poslední metodou, na které se Koubek a Šikýř 

shodují, je získávání pracovníků elektronickou cestou, tedy s užitím počítačových sítí, 

internetu. Tato metoda je opět nenáročná na zdroje. K získávání pracovníků může ředitel 

využít webové stránky vlastní organizace či specializované servery v oboru školství nebo 

nabízení zaměstnání. 

Josef Koubek zahrnul do svého výčtu ještě další dvě metody získávání zaměstnanců, které 

ostatní dva autoři nenabízejí, a to vhazování letáků do schránek a nabízení se uchazečů 

samotných bez vyzvání zaměstnavatele. Letáková metoda má vyšší finanční náklady (na 

výrobu i roznos letáků) a návratnost je navázána na sídlo organizace, podobně jako u 

vývěsek. Pasivní hledání zaměstnanců, neboli když se zaměstnanci hlásí do organizace 

samy, svědčí o dobré pověsti organizace a umožňuje organizaci si vytvářet rozsáhlé 

portfolio potenciálních zaměstnanců, kteří jsou motivováni k práci právě v naší organizaci.  

 

4 Specifika získávání pedagogických pracovníků na základních školách 

V komerčních organizacích získávání pracovníků zajišťují především liniový manažeři, ve 

větších organizacích pak specializovaní personalisté, ať už interně či externě zaměstnaní. 

Ve školství však specializovaní personalisté zaměstnáni nebývají a personální činnosti tedy 

zajišťují vedoucí zaměstnanci (ředitel školy a příp. ostatní vedoucí pracovníci). „Ředitel 

školy a ostatní vedoucí zaměstnanci naplňují úkol personalistiky, když řídí a vedou 

podřízené zaměstnance k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu a 

realizaci strategických cílů školy. Ředitel školy a ostatní vedoucí zaměstnanci přispívají 

k dosažení úspěchu školy tím, že zajišťují, aby podřízení zaměstnanci využívali svoje 

nejlepší schopnosti a motivaci k dosažení úspěchu školy. Přitom se očekává, že rovněž sám 

ředitel školy i ostatní vedoucí zaměstnanci využijí svoje nejlepší schopnosti a motivaci 

k dosažení úspěchu školy.“ (Šikýř, Borovec, Trojanová 2016, str. 31) 

Před tím než ředitel a případně i ostatní vedoucí zaměstnanci začnou plánovat metody 

získávání pracovníků, musí si nejprve analyzovat pracovní místo, které chtějí obsadit. 
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„Pracovní místo je relativně stabilní jednotkou (základním prvkem) organizační struktury. 

Je to místo výkonu pracovní činnosti pracovníka organizace zařazeného v organizační 

struktuře. Zároveň je na toto místo přiřazen soubor seskupených úkolů a odpovědností za 

ně. Pracovní místo je zasazeno do konkrétního pracovního prostředí, které je součástí 

pracovního prostředí organizace“ (Častorál 2013, str. 179). Martin Šikýř definuje 

pracovní místo obdobně: „Pracovním místem se rozumí základní organizační jednotka 

obsazená zpravidla jedním zaměstnancem a vymezená souhrnem pracovních úkolů a 

souvisejících povinností, pravomocí, odpovědností, podmínek a požadavků vykonávané 

práce“ (Šikýř 2014, str. 86). Obě vyjádření se shodují v tom, že pracovní místo je základní 

jednotkou organizační struktury a náleží k němu soubor úkolů a odpovědností.  

 

Pokud ředitel základní školy obsazuje volné pracovní místo pedagogického pracovníka, 

musí poptávat kvalifikovaného kandidáta, tedy takového, který splňuje podmínky sepsané 

v zákoně číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

V §2, odst. 1 se píše: „Pedagogických pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, 

přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, který uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního 

právního předpisu (dále jen „přímá pedagogická činnost“); je zaměstnancem právnické 

osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-

li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li 

zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává 

přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.“ 

Odstavec 2 dále uvádí konkrétní pracovní pozice, které vykonávají přímou pedagogickou 

činnost, jsou to: 

 učitel, 

 pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 vychovatel, 

 speciální pedagog, 

 psycholog, 
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 pedagog volného času, 

 asistent pedagoga, 

 trenér, 

 metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, 

 vedoucí pedagogický pracovník.  

 

V případě obsazování volného pracovního místa pedagogického pracovníka – učitele 

(učitele základní školy), musí uchazeč splňovat §3 Předpoklady pro výkon činnosti 

pedagogického pracovníka (tedy způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka). Způsoby získání odborné 

kvalifikace uvádí §7 Učitel prvního stupně základní školy a §8 Učitel druhého stupně 

základní školy. V §7 a 8 jsou kvalifikační předpoklady konkretizovány pro jednotlivé 

učitele, a to vždy jak pro učitele „běžné“ třídy/školy tak pro učitele tříd/škol zřízené pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. (zákon č. 563/2004 Sb.) 

 

4.1 Požadavky na uchazeče 

Požadavky na uchazeče o pracovní místo pedagogického pracovníka na základní škole 

můžeme rozdělit do dvou skupin – zákonné a ostatní. Některé požadavky jsou stanoveny 

zákonem a je tedy povinností uchazeče (i zaměstnavatele) je dodržet, ostatní požadavky si 

již může stanovit zaměstnavatel sám. 

Požadavky na vzdělání jsou díky zakotvení v legislativě nezbytnými požadavky na 

uchazeče. Ředitel školy si ale následně stanovuje i jiné požadavky, takové, které nejsou pro 

výkon práce nutné. Příkladem takových požadavků může být dosavadní délka praxe nebo 

požadavky, které zvyšují využitelnost pracovníka, např. znalost cizích jazyků. 

Ředitel si může naplánovat/stanovit další důležitá kritéria, která se týkají osobnostních a 

sociálních dovedností či vlastností uchazeče, jimiž mohou být: 
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 schopnost (a ochota) pracovního nasazení  

Pracovník je schopen a ochoten pracovat s vysokým nasazením, což by v určitých 

případech mohlo i zastoupit méně zkušeností na dané pozici. 

 pracovní stabilita 

Je záhodné, aby se zaměstnanec „usadil“ na našem pracovním místě po delší dobu. 

Málo zaměstnavatelů chce, aby se mu zaměstnanci častěji střídali. Z poslaného 

životopisu či osobního rozhovoru lze podle předchozích pracovních zkušeností 

uchazeče odhalit, zda se jedná o “přelétavého” pracovníka nebo o někoho, kdo 

hodlá v naší organizaci zůstat co možná nejdelší dobu. 

 pozitivní pracovní postoje 

Pozitivní přístup pracovníka může v pracovním kolektivu působit pozitivně i na 

ostatní pracovníky, zvláště při týmové spolupráci. Práce tak může být pro 

samotného zaměstnance i jeho okolí příjemnější a snazší. 

 odpovědnost a loajalita 

Každý zaměstnavatel chce přijmout zaměstnance, který si bude vědom své 

odpovědnosti za vykonanou práci a též loajality k organizaci, v níž pracuje. Tyto 

vlastnosti mohou na uchazeče prozradit i detail jako včasný příchod na pohovor. 

 inteligence 

Inteligence se při prvním styku s uchazečem nedá zcela rozpoznat, avšak je 

důležitou součástí pro plnění následujících pracovních úkolů a dalšího vzdělávání. 

 motivace 

Motivace pracovníka by neměla být jen finanční. Důležitější pro dlouhodobé dobré 

výsledky je pracovníkova motivace vnitřní, která je podporována např. i příjemným 

pracovním prostředím. (Urban 2013, str. 38-39) 

 

Při stanovování veškerých požadavků na uchazeče, které jsou následně zveřejněny 

v pracovní nabídce, je však nezbytné, aby se ředitel držel pravidel, které vymezuje tzv. 

antidiskriminační zákon (Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů). 
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4.2 Realizace pracovní nabídky 

Po určení všech potřeb pro obsazení volného pracovního místa si musí ředitel vybrat 

metodu či metody oslovení uchazečů. Většinou jde o kombinaci různých metod (viz 

kapitola 3). V dnešní době má již většina základních škol své internetové stránky, kde 

mohou ředitelé nabídky volných pracovních míst umisťovat. V posledních letech se také 

rozšiřuje možnost nabídnout volná pracovní místa přes sociální sítě jako např. Facebook či 

Twitter. Pro nabídky zaměstnání pedagogických pracovníků jsou specifickými prostředky 

specializovaná periodika (např. Učitelské noviny, které nabízejí inzeráty v tištěné i 

elektronické podobě). 

 

Následně vytvoří ředitel smysluplnou nabídku, která může obsahovat následující 

informace: 

 název pracovního místa – stručný a jasný název, který upoutává pozornost 

uchazeče; 

 charakteristika práce a organizace – informace o povaze práce, název organizace, 

příp. činnost organizace; 

 místo výkonu práce – je nutné uvést, pokud není shodné se sídlem organizace; 

 požadavky na uchazeče – nezbytné či žádoucí požadavky pro výkon práce, 

požadavky musí být přiměřené, oprávněné a nediskriminační; 

 podmínky výkonu práce – mají uchazeče přilákat a motivovat k přijetí nabídky, 

informace o pracovních podmínkách a podmínkách odměňování, které vzbudí u 

uchazeče zájem; 

 dokumenty požadované od uchazečů – především životopis, příp. motivační dopis, 

výpis z rejstříku trestů, dokumenty potvrzující požadovanou kvalifikaci...; 

 pokyny pro uchazeče – zejména kontakt na odpovědnou osobu, v některých 

případech to může být i termín, do kdy se mohou uchazeči se zájmem o pracovní 

místo hlásit a zasílat potřebné dokumenty. (Šikýř 2014, str. 100-101) 

Po zveřejnění pracovní nabídky nastává fáze přihlašování uchazečů. Organizace přijímá 

požadované dokumenty a z těchto dokumentů udělá předběžný výběr. „Účelem 
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předběžného výběru vhodných uchazečů o zaměstnání je rozhodnout, který z potenciálních 

uchazečů o zaměstnání je způsobilý vykonávat požadovanou práci a může být pozván 

k dalším výběrovým procedurám, zejména k výběrovému pohovoru.“ (Šikýř, Borovec, 

Trojanová 2016, str. 56). Zástupce organizace, který koná předběžný výběr uchazečů, 

vybírá uchazeče dle předem daných kritérií (např. vzdělání, délka praxe, ostatní 

dovednosti…). Podle kritérií pak rozřadí uchazeče na vhodné a nevhodné (případně zcela 

vhodné, vhodné s výhradou a nevhodné). Vhodní uchazeči mohou být pozváni na osobní 

pohovor (či jinou formu výběru zaměstnanců). Je vhodné, aby organizace neúspěšným 

uchazečům zdvořilým způsobem tento fakt oznámila. Nekomunikace s neúspěšnými 

uchazeči by mohla poškodit pověst organizace.  

Pokud se na nabízenou pozici přihlásí minimum uchazečů, může být jediným kritériem 

předběžného výběru vzdělání. Když se uchazečů přihlásí dostatek, může si zaměstnavatel 

určit velmi přísná kritéria. Martin Šikýř doporučuje z předběžného výběru vybrat pět až 

deset vhodných uchazečů (Šikýř, Borovec, Trojanová 2016, str. 57). František Bělohlávek 

pak dodává, že při větším počtu uchazečů je vhodné použít vícekolové přijímací řízení 

(Bělohlávek 2016, str. 34). 

 

4.3 Nástroje výběru pracovníků 

„Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání, shromážděných 

během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude pravděpodobně 

nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného pracovního místa, ale přispěje i 

k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině (týmu) i v organizaci, je 

schopen akceptovat hodnoty příslušné pracovní skupiny (týmu), útvaru a organizace a 

přispívat k vytváření žádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední řadě je 

dostatečně flexibilní a má rozvojový potenciál pro to, aby se přizpůsobil předpokládaným 

změnám na pracovním místě, v pracovní skupině (týmu) i v organizaci.“ (Koubek 2015, 

str. 166). 

Ředitel školy (případně pracovník odpovědný za výběr zaměstnanců) má k dispozici 

několik nástrojů, které mu pomohou posoudit předvybrané uchazeče. Výběr toho 
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nejvhodnějšího uchazeče, tedy posouzení vhodnosti uchazeče, je ovšem 

nekvantifikovatelná veličina, je tedy vhodné, aby se výběru vhodného uchazeče zúčastnilo 

více osob (více posuzujících). Pokud se výběru zaměstnanců účastní, byť pasivně, více 

zástupců zaměstnavatele (např. ředitel školy, zástupce školy, vedoucí pracovního týmu…), 

dochází k větší objektivnosti v posuzování. Josef Koubek však dodává, že nesmíme 

zapomínat, že výběr pracovníků není jednostranný akt. Jedná se o oboustranný proces. 

Zaměstnavatel si vybírá zaměstnance, ale zároveň i uchazeč si vybírá svého 

zaměstnavatele. Může se tedy stát, že si pro nás nejvhodnější uchazeč naši organizaci jako 

svého zaměstnavatele nevybere, např. pod dojmem pro něho nepřijatelných výběrových 

procedur. Toto tedy musí mít ředitel (vedoucí výběrového procesu) na paměti při 

plánování podoby procesu výběru zaměstnanců i při samotném jednání s jednotlivými 

uchazeči (Koubek 2015, str. 167). Tuto skutečnost podporuje i Martin Šikýř, který uvádí, 

že je vhodné uplatňovat při výběru zaměstnanců pozitivní přístup. „Nezjišťujeme, jaké 

požadavky uchazeči o zaměstnání nesplňují, proč uchazeče o zaměstnání odmítnout. 

Naopak zjišťujeme, jaké požadavky uchazeči o zaměstnání splňují, proč uchazeče o 

zaměstnání přijmout. Pozitivní přístup umožňuje vybrat opravdu schopné a motivované 

zaměstnance“ (Šikýř, Borovec, Trojanová 2016, str. 58). 

Mezi běžné metody výběru zaměstnanců patří dle Martina Šikýře: 

 hodnocení životopisu; 

 výběrový pohovor; 

 testování uchazečů; 

 assessment centre; 

 zkoumání referencí. (Šikýř 2016, str. 105) 

Josef Koubek k těmto metodám ještě přidává: 

 dotazník; 

 lékařské vyšetření; 

 přijetí nejlepších uchazečů na zkušební dobu. (Koubek 2015, str. 175-183) 

František Bělohlávek doplňuje výčet následujícími metodami: 

 vzorky práce; 



26 

 

 grafologie; 

 delegování; 

 hodnocení 360°. (Bělohlávek 2016, str. 32-33) 

 

Rozeberme si běžně používané metody výběru zaměstnanců podrobněji: 

 

Hodnocení životopisu 

„Životopis neboli Curriculum vitae (latinsky „běh života“, zkratkou CV) znamená 

akademický nebo profesní životopis, který se přidává k žádostem o zaměstnání, k článkům 

v odborných časopisech, žádostem o granty a podobně. Obsahuje hlavní životní data, 

průběh vzdělání, zastávaná místa, případně i další údaje, pokud mají význam vzhledem 

k danému účelu. … Standardní CV nemá být delší než dvě stránky a údaje se v něm dnes 

obvykle řadí sestupně podle data – nejnovější jsou nahoře (Beneš 2012, str. 31).“ 

Životopis bude pravděpodobně první dokument, který zaměstnavatel po uchazeči o 

zaměstnání požaduje. Nejčastěji se jedná o strukturovaný životopis, kde uchazeč uspořádá 

data do logických a chronologicky řazených celků (například základní osobní údaje, údaje 

o dosaženém vzdělání, údaje o znalostech a dovednostech…). Nejčastěji je hodnocení 

životopisu formou předvýběru uchazečů. Zaměstnavatel se zaměří na kritéria, která jsou 

pro něj podstatná (např. dosažené vzdělání, předchozí zaměstnání,…), a podle nich roztřídí 

uchazeče do skupin. Hodnocení životopisu slouží také jako podklad pro případný osobní 

pohovor se zaměstnancem. (Šikýř, Borovec, Trojanová 2016, str. 53, 59) 

 

Výběrový pohovor 

„Výběrový pohovor je osobní setkání odpovědných reprezentantů zaměstnavatele 

(manažerů a personalistů) s vhodnými uchazeči o zaměstnání, kteří prošli procedurou 

předběžného výběru na základě hodnocení životopisu a splňují nezbytné požadavky na 

zaměstnance. Výběrový pohovor je všeobecně považován za nejvhodnější metodu výběru 

zaměstnanců, protože umožňuje komplexní a efektivní prozkoumání a posouzení odborné 
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způsobilosti i rozvojového potenciálu vhodných uchazečů o zaměstnání vykonávat 

požadovanou práci“ (Šikýř 2016, str. 105). 

 

Renata Kociánová rozlišuje tři druhy výběrového pohovoru: 

 Individuální rozhovor – rozhovor tzv. jeden na jednoho = jeden tazatel a jeden 

dotazovaný; 

 Výběrový panel – takového výběru se účastní jeden dotazovaný a více tazatelů; 

 Výběrová komise/výběrové řízení/konkurz – oficiálnější, podobné výběrovému 

panelu, rozdílem je předem daný postup řízení, komise bývá oficiálně jmenována; 

 Skupinový rozhovor – rozhovor, kterého se účastní najednou více uchazečů 

(dotazovaných), tazatelů může být různý počet. (Kociánová 2010, str. 101) 

 

Testy schopností a dovedností uchazečů 

„Testy znalostí a dovedností mají prověřit hloubku znalostí či ovládání odborných návyků, 

jimž se uchazeč naučil zejména ve škole nebo během přípravy na povolání. Patří sem i 

testy, při nichž testovaná osoba předvádí určitý pracovní postup či ukázku (vzorek) práce“ 

(Koubek 2015, str. 176). Ukázka práce (ukázková hodina nebo také demohodina), kterou 

někteří ředitelé při výběru pedagogických pracovníků od uchazečů vyžadují, poskytuje pro 

zaměstnavatele hned několik výhod: 

 „je možné sledovat prvotní reakci uchazeče (nadšení, neochota, strach apod.), 

 lze hodnotit spolupráci s pedagogem, u kterého má hodina probíhat (oslovení, 

komunikaci, dotazy na žáky, vyžádání materiálů, požadavky na výpočetní techniku 

apod.), 

 samotné provedení hodiny umožňuje posoudit podagogické dovednosti učitele 

(kromě vyučujícího je vhodná účast vedení školy a vedoucího vzdělávacího týmu), 

 vlastní zpětná vazba uchazeče poskytuje lepší představu o jeho dalších znalostech 

(schopnost sebereflexe).” (Šikýř, Borovec, Trojanová 2016, str. 63-64) 
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Assessment centre 

„Assessment centre je v podstatě komplexní diagnosticko-výcvikový program založený na 

vhodné struktuře metod výběru pracovníků, především na sérii simulací typických 

manažerských pracovních činností, při nichž se testuje pracovní způsobilost uchazeče o 

manažerskou funkci a  jeho rozvojový potenciál.“ (Koubek 2015 str. 177) Program 

assessment centre se skládá ze série úkolů, z nichž některé jsou skupinové a některé 

individuální. Uchazeče při řešení úkolů pozorují hodnotitelé, kteří jsou psychology a/nebo 

zkušenými manažery. 

František Bělohlávek vymezuje hlavní rysy assessment centre: 

1. používání simulovaných situací; 

2. naráz je absolvuje větší počet účastníků (přijatelná je skupina 4-8); 

3. jednání účastníků je sledováno skupinou posuzovatelů; 

4. akce má předem stanoveny kompetence a je vytvořena kompetenční matice; 

5. po skončení assessment centre nastává konference posuzovatelů, která tvoří 

konečné hodnocení (Bělohlávek 2016 strana 146). 

 

Reference 

Reference zjišťuje zaměstnavatel od osob, které byli s uchazečem v blízkém (zejména 

pracovním) kontaktu. Takovéto reference poskytnou zaměstnavateli nejen ujištění o 

obecných informacích, které zaměstnanec uvedl v životopise, ale také o osobních 

dovednostech v pracovním procesu. Při zjišťování referencí však není vhodné ptát se na 

osobní informace o uchazeči, které nesouvisí s prací, kterou má v naší organizaci 

vykonávat. (Urban 2013, str. 48) 

 

Uchazeči, který nejlépe splní všechny předpoklady pro výkon nabízené práce, nabídne 

zaměstnavatel, ředitel školy, zaměstnání. Po přijetí této nabídky uchazečem následují 

formální procedury spojení s uzavřením pracovněprávního vztahu. 
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5 Rozhovor s ředitelkou základní školy 

První výzkumná část má za cíl zjistit, které metody výběru pracovníků jsou reálně ve 

školství využívány. K tomu jsem využila metodu kvalitativního dotazování. „Hlavní 

skupinu metod sběru dat v empirickém výzkumu tvoří naslouchání vyprávění, kladení 

otázek lidem a získávání jejich odpovědí. Dotazování obecně zahrnuje různé typy 

rozhovorů, dotazníků, škál a testů“ (Hendl 2016, str. 168). Před rozhovorem jsem si 

stanovila body (témata), na které se chci respondenta zeptat: 

 profesní informace o respondentovi 

 počet přijímaných zaměstnanců v loňském roce 

 metody získávání zaměstnanců – jak škola oslovila uchazeče o práci 

 proces výběru zaměstnanců – jaké metody výběru pracovníků používá 

 

Tyto body (témata) jsou pro mne, jako tazatele, stěžejní a mají zajistit, že skutečně zjistím 

to, co zjistit potřebuji. Pořadí témat a konkrétní otázky však nejsou dopředu dány. Tazatel 

tak získává jistou volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace. (Hendl 2016, str. 

178) 

Pro zobrazení dat jsem využila transkripci. „Transkripcí se nazývá proces převodu 

mluveného projevu z interview nebo ze skupinové diskuse do písemné podoby“ (Hendl 

2016, str. 212). Transkripce je doslovná s jazykovou korekturou do spisového jazyka 

(volba jazykových prostředků nijak neovlivňuje data, která rozhovorem zjišťuji). Mé 

komentáře jsou v rozhovoru označeny jako Ex (examinátor), komentáře respondenta jsou 

označeny R. Z transkripce jsou, kvůli diskrétnosti, vymazány informace vedoucí ke 

konkrétní osobě či instituci.  

Pro lepší přehlednost jsem zvýraznila (podtrhla) formulace, které odpovídají na předem 

stanovená témata rozhovoru. 

Osobní rozhovor proběhl 9. listopadu 2017 s paní ředitelkou pražské ZŠ (plně 

organizovaná škola v okrajové části Prahy s cca 300 žáky). 
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5.1 Přepis rozhovoru s ředitelkou ZŠ 

Ex1: Dobrý den. 

R1: Dobrý den. 

Ex2: Děkuji za možnost vést s Vámi tento rozhovor k mé bakalářské práci na téma Metody 

získávání pedagogických pracovníků na základních školách. Nejprve bych se Vás chtěla 

zeptat, jak dlouho jste ředitelkou na této základní škole. 

R2: Letos je to 6. rok. 

Ex3: A předtím jste pracovala na této škole, ale v jiné pozici, nebo jste byla na jiné 

základní škole? 

R3: Předtím jsem dělala 10 let zástupkyni na ZŠ …….. (pozn. Ex: ve Středočeském kraji). 

Ex4: Děkuji. Přijímala jste do letošního školního roku nějaké nové pedagogické 

pracovníky? 

R4: Letos jsme to měli docela pestré. Odešlo nám celkem pět učitelů – dvě prvostupňové, 

dva tělocvikáři a jeden angličtinář. Jedna paní učitelka šla do důchodu, jedna se 

odstěhovala do zahraničí a další dva šli pracovat do jiné školy. S panem učitelem 

angličtiny jsme neprodloužili pracovní smlouvu, po vzájemné dohodě jsme usoudili, že 

nezapadá do našeho stylu školy. Plus jsme věděli, že budeme otevírat dvě první třídy a 

odchází nám pouze jedna devítka, což je trend již 6. rok. S navýšením prvňáků souvisí také 

otevření nového oddělení školní družiny, takže potřeba nové paní vychovatelky. A do toho 

jsme potřebovali získat i dvě nové asistentky k žákům se SPU a již druhým rokem se 

snažím sehnat i speciální pedagožku. 

Ex5: Kolik nových pracovníků jste tedy letos přijímala? 

R5: Celkem jsem letos přijala 10 nových lidí. 5 učitelek, 2 asistentky pedagoga, 1 

vychovatelku školní družiny a 2 speciální pedagožky. 

Ex6: Ráda bych se zeptala, jakým způsobem jste tyto zaměstnance hledala? Podávala jste 

si inzeráty? A kdy jste začala s hledáním nových pracovníků? 

R6: Potřebu nových pedagogů jsem věděla už na jaře loňského roku. Nejdříve jsem se na 

poradě ptala stávajících lidí, zda nemají nějakého známého, kterého by doporučili a 
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přetáhli bychom ho. S tím mám dobré zkušenosti, takhle se nám podařilo v minulých 

letech sehnat pár dobrých učitelů. A pak jsem dala inzerát na stránky školy. To jsem ještě 

ale netušila, že nakonec budeme těch nových učitelů potřebovat tolik. Počítala jsem 

původně tak s pěti či šesti novými zaměstnanci. S postupem času jsem pak dala ještě 

inzerát do Učitelských novin, na facebookovou stránku pedagogické fakulty v Praze, na 

Úřad práce, internetovou stránku edujob.cz a jedna paní učitelka, která ještě studuje, 

odnesla i tištěné inzeráty na nástěnku přímo na fakultě. 

Ex7: To je široký záběr. Přihlásil se Vám dostatek uchazečů? Měla jste z čeho vybírat? 

R7: Nebylo to tak jednoduché. Třeba na druhý stupeň bylo uchazečů relativně dost, 

tělocvikářů je hodně, s angličtinou také nebyl takový problém. Horší to bylo na první 

stupeň. Tam jsme sháněli uchazeče ještě v červnu. Původně jsem na učitele pro 1. stupeň 

měla podmínku, aby měli zkušenost s Hejného metodou, kterou tu učíme, ale z toho jsem 

nakonec musela ustoupit. 

Ex8: Přijala jste tedy i učitele, který Hejného metodu nezná? 

R8: Musela jsem. Reálně jsme to vyřešili tak, že v ročníku je vždy jedna paní učitelka, 

která metodu zná a ta učí matematiku v obou paralelních třídách a druhá paní učitelka za ní 

dobírá například výchovy či prvouky. 

Ex9: Vraťme se zpět k výběru zaměstnanců. Předpokládám, že se Vám sešla hromádka 

životopisů uchazečů a uchazeček. Co se dělo dál? 

R9: Ano, uchazeči posílali životopisy, které jsem si roztřídila podle aprobací jednotlivých 

uchazečů. Pak jsem oslovila ty, co se mi zdáli nejvíce vhodní a ty jsem pozvala na osobní 

setkání. Také se mi bohužel stalo, že paní učitelka nedorazila, že si už vybrala místo jinde. 

Přecijen jsme škola na okraji Prahy, takže to je pro některé problém z hlediska dojíždění. 

Ex10: A když uchazeč dorazil? 

R10: Tak jsme si pohovořili o jeho zkušenostech, představách, o naší škole. Jsme škola 

řekněme vesnická. To má svá specifika – rodinnější prostředí, bližší přístup k žákům i 

rodičům, máme statut Otevřené školy, děláme hodně akcí tady na vesnici jako např. Dětský 

den ve spolupráci se Sokolem, sportovní odpoledne, masopustní průvod vesnicí, otevřený 

turnaj ředitelky školy ve volejbale a tak dále. 
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Ex11: V případě, když se Vám uchazeč zamlouvá, tak mu pak nabídnete zaměstnání? 

R11: Když zafunguje vzájemná chemie, tak se ještě jdeme projít po škole, nakoukneme i 

do výuky. Pak se domluvíme, že mi paní učitelka dá třeba do týdne vědět, zda chce u nás 

opravu nastoupit a pokud si takto „plácneme,“ tak se začnou vyřizovat papíry, takže 

pracovní smlouva, lékařská prohlídka, trestní rejstřík. U učitelů pro 2. stupeň jsem pak 

chtěla vidět ještě jednu odučenou hodinu. 

Ex12: U prvostupňových učitelů ne? 

R12: U těch ne, těch bych naprostý nedostatek, takže tam si člověk nemůže moc vybírat. 

Proto když je mi paní učitelka u pohovoru sympatická a myslím, že by do našeho týmu 

zapadla, nabídla jsem jí rovnou zaměstnání. 

Ex:13: Ještě mě napadla otázka. Máte nějak zmapováno, který inzerát nejvíce fungoval? 

Z jakého zdroje se Vám přihlásilo nejvíce uchazečů? 

R13: Úplně zmapované to nemám, ale myslím, že nejvíce se jich ozvalo na inzerát 

v Učitelkách (pozn. Ex: Učitelských novinách). 

Ex14: Mezi běžné metody výběru pracovníků patří také sbírání referencí, využití 

assessement center či vyplňování dotazníků. Využíváte i některé z těchto metod? 

R14: Assessement centra jsou podle mě ve školství nevyužitelná. Zaprvé využití 

assessement center má význam, když má člověk buď hodně specificky zaměřenou školu, 

nebo velmi vysoký počet uchazečů mezi kterými se nedokáže rozhodnout a zadruhé je to 

pro školu finančně nesmyslné. Tohle si žádná škola nezaplatí. Co bylo to další? 

Ex15: Reference a dotazníky. 

R15: O reference jsem si párkrát zavolala, ale nedělám to u každého uchazeče. Spíše u 

uchazečů, u kterých si nejsem jistá. Dotazníky jsem nikdy žádné uchazečům nedávala. Ani 

nevím, co by do něho vypisovali. To, co potřebuji vědět, najdu v životopise a zbytek se 

doptám na pohovoru. 

Ex16: Poslední otázka. U pohovoru jste s uchazeči sama nebo je tam i další osoba? 

Například zástupkyně, vedoucí předmětové komise… 
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R16: Většinou uchazeče zpovídám sama. Já vybírám zaměstnance. Jen k prvostupňovým 

učitelům někdy přizvu paní zástupkyni, která je právě prvostupňovou učitelkou. Ne vždy 

má ale čas, protože má svůj půlúvazek výuky. 

Ex17: Moc Vám děkuji za rozhovor. 

R17: Nemáte zač. Hodně štěstí s prací. 

Ex18: Děkuji. 

 

V rozhovoru se podařilo získat odpovědi na všechna předem stanovaná témata. Paní 

ředitelka v rozhovoru označila tři hlavní metody, které při výběru zaměstnanců využívá. Je 

to hodnocení životopisů, výběrový pohovor a tzv. demohodiny neboli praktické ukázky 

práce přímo v dané organizaci. Následně přiznala také občasné využití referencí od 

bývalého zaměstnavatele. K výběrovému pohovoru využívá ředitelka školy nejčastěji 

individuální rozhovor, v případě učitelů 1. stupně občas přistupuje k výběrovému panelu, 

kterého se kromě ní účastní také zástupkyně ředitelky školy (viz kapitola 4.3 Nástroje 

výběru pracovníků, strana 26-27). 

 

6 Analýza nabídek v Učitelských novinách a serveru Edujob.cz 

Základní výzkumnou metodou v bakalářské práci je analýza dokumentů (inzerátů). 

„Analýza dokumentů patří k standardní aktivitě jak v kvalitativním, tak kvantitativním 

výzkumu. Dokumenty – všechno napsané nebo prostě zaznamenané – mohou být podrobeny 

analýze z různých hledisek. … V průběhu vyhodnocení dokumentů lze použít i některé 

z kvantitativních metod obsahové analýzy, kdy se zaměřujeme na statistickou analýzu 

získaných četností výskytů jednotlivých obsahových prvků“ (Hendl 2016, strana 134-135). 

Pro tuto analýzu jsem zvolila dva výzkumné vzorky – periodikum Učitelské noviny a 

server edujob.cz. Jde o dvě platformy přímo se specializující na školství. 

Učitelské noviny je periodikum zaměřené na školství, které vychází již od roku 1883. 

Ročně vychází 43 čísel (několikrát ročně vychází časopis jako dvojčíslí). Součástí každého 

vydání je cílená inzerce, specializovaná právě na školství. 



34 

 

Edujob.cz je specializovaný internetový server zprostředkující inzeráty s nabídkami a 

poptávkami práce ve vzdělávací sféře. 

Do analýzy jsou zahrnuty inzeráty za rok 2017, které vydávaly školy sídlící na území hl. 

m. Prahy, což je kraj s největší hustotou zalidnění (2360 obyvatel na km
2
). Tudíž je to také 

kraj s nejhustší sítí základních škol 265 škol na rozloze 496,10 km
2
. 

 

6.1 Nabídky v Učitelských novinách 

Součástí každého vydání Učitelských novin je inzerce. Inzerce je rozdělena do několika 

kategorií – Konkurzy na ředitele…, Volná místa…, Práci hledají…, Prodej, koupě…, 

Vzdělávání, kurzy… a Nabídka pro školy... Ne v každém čísle jsou obsaženy všechny 

kategorie, avšak kategorie Volná místa…, kterou ve své bakalářské práci mapuji, se 

objevuje ve všech vydáních. 

V každém měsíci vychází většinou 4 nebo 5 vydání. Ze všech vydání jsem vybrala všechny 

základní školy, které hledají uchazeče na místo pedagogického pracovníka – učitele 1. 

stupně ZŠ. Analyzován je celý ročník 2017 se zaměřením na hl. m. Prahu. 

 

Za rok 2017 bylo v Učitelských novinách vytištěno celkem 906 inzerátů s nabídkou 

zaměstnání pro učitelky/učitele 1. stupně ZŠ. Podle porovnání krajů (viz Tabulka 1) je 

jasně vidět dominance Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, které společně zabírají 

téměř 98 % všech inzerátů. 

Kraj 

 

Počet 

inzerátů 

za rok 

2017 

Procentní 

zastoupení 

Liberecký kraj 0 0,00 % 

Zlínský kraj 0 0,00 % 

Olomoucký kraj 0 0,00 % 

Karlovarský kraj 0 0,00 % 

Kraj Vysočina 0 0,00 % 

Pardubický kraj 1 0,11 % 

Ústecký kraj 1 0,11 % 
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Tabulka 1 - Počet inzerátů dle krajů 

V karlovarském, libereckém, olomouckém, zlínském a kraji Vysočina se za celý rok 

neobjevila žádná škola, která by sháněla prostřednictvím Učitelských novin do svých řad 

učitele pro 1. stupeň. Moravskoslezský, pardubický, plzeňský a ústecký kraj měly v roce 

2017 jeden inzerát na učitele 1. stupně. Královéhradeckému kraji patří za rok 2 inzeráty, 

jihočeskému 6 inzerátů a jihomoravskému 8 inzerátů. S velkou převahou nad ostatními 

kraji inzerovaly školy ze Středočeského kraje (353) a z hlavního města Prahy (529 

inzerátů). 

 

6.1.1 Četnost inzerátů dle jednotlivých měsíců roku 2017 

Následuje výpis inzerátů počítaný po měsících se zaměřením na počty inzerátů škol v hl. 

m. Praze: 

 

Tabulka 2 - Počty inzerátů pro učitele na 1. stupeň ZŠ v UN v roce 2017 

Plzeňský kraj 1 0,11 % 

Moravskoslezský kraj 1 0,11 % 

Královéhradecký kraj 2 0,22 % 

Jihočeský kraj 6 0,67 % 

Jihomoravský kraj 8 0,89 % 

Středočeský kraj 353 39,14 % 

Hlavní město Praha 529 58,65 % 

Celkem 902 100 % 

Měsíc Počet vydání Celkem inzerátů Z toho pražské ZŠ 

Leden 2017 5 62 35 

Únor 2017 4 49 27 

Březen 2017 4 122 68 

Duben 2017 4 150 78 

Květen 2017 5 255 150 

Červen 2017 4 150 87 

Červenec 2017 časopis nevychází - - 

Srpen 2017 2 19 12 

Září 2017 4 12 9 

Říjen 2017 5, z toho jedno dvojčíslo 32 25 

Listopad 2017 4, z toho dvě dvojčísla 34 20 

Prosinec 2017 2 29 18 

Celkem 43 884 529 
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Graf 1 - Počet inzerátů na učitele 1. stupně v roce 2017 

 

Nejvíce inzerátů se objevilo v květnových číslech časopisu, celkem 255 (z toho 150 

pražských škol). Následují duben a červen se 150 inzeráty (78, resp. 87 pražských škol) a 

březen se 122 inzeráty (68 pražských škol). Druhé pololetí školního roku je tedy výrazně 

vytíženější, co se týče hledání nových zaměstnanců. To se může odvíjet od několika 

faktorů: 

1. Podle zákona 561/2004 Sb. §36, odst. 4: „Zákonný zástupce je povinen přihlásit 

dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.“ V dubnu 

tedy probíhají na základních školách zápisy do 1. ročníku, ředitel tedy může po 

zápise vyhodnotit, že bude potřebovat otevřít více prvních tříd, než v předchozím 

školním roce, tudíž bude potřebovat nové zaměstnance, 

2. Ředitelé škol, kteří mají mezi svými zaměstnanci pedagogy kteří dosáhli 

důchodového věku se v jarních měsících s těmito zaměstnanci domlouvají, zda 

bude pedagog na škole zůstávat i do dalšího školního roku, či zda půjde do 

starobního důchodu (do starobního důchodu může samozřejmě zaměstnanec odejít i 
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v jiných měsících, ale nejčastější praxí na školách je, že učitel odchází do důchodu 

až po skončení školního roku), 

3. Ředitelé škol, kteří mají na svých školách pedagogy zaměstnané na dobu určitou 

(většinou do června či srpna), budou již v tomto období vědět, zda některým svým 

zaměstnanců smlouvu neprodlouží, tudíž zda za něho budou hledat náhradu, 

4. V květnu a červnu probíhají na vysokých školách státní závěrečné zkoušky a 

někteří absolventi pedagogických fakult budou jistě hledat práci v oboru. 

5. Učitel plánuje změnit zaměstnavatele od nového školního roku, rozvázání 

pracovního poměru v současné škole tedy řeší před ukončením stávajícího školního 

roku. 

6. Jiné důvody. 

 

Nejméně inzerátů vyšlo v Učitelských novinách v září, a to 12, z toho 9 od pražských škol. 

V září, tedy přímo na začátku nového školního roku, musí mít ředitelé personální obsazení 

svého sboru nějakým způsobem zajištěno. To je pravděpodobně důvod, proč se v září 

v Učitelských novinách objevuje nejmenší počet inzerátů za celý kalendářní rok. 

 

6.1.2 Četnost inzerátů dle městských částí hl. m. Prahy 

Hl. m. Praha se dle vyhlášky 564/2002 Sb., §2 dělí na 10 územních obvodů. Přehled 

územních obvodů a městských částí do nich spadajících uvádím v následující tabulce. 

Název 

územního 

obvodu 

Městské části v územním obvodu 

Praha 1 Praha 1 

Praha 2 Praha 2 

Praha 3 Praha 3 

Praha 4 Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - 

Šeberov, Praha - Újezd 

Praha 5 Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - 

Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - 

Zličín 
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Praha 6 Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední 

Kopanina, Praha - Suchdol 

Praha 7 Praha 7, Praha - Troja 

Praha 8 Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice 

Praha 9 Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - 

Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, 

Praha - Koloděje, Praha - Satalice, Praha - Vinoř 

Praha 10 Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, 

Praha -Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha 

- Nedvězí, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy 

Tabulka 3- Územní obvody hl. m. Prahy 

 

Dle Seznamu škol na serveru skoly.praha.eu, je v Praze celkem 265 základních škol 

(státních, církevních i soukromých). K hledání odpovědi na výzkumnou otázku Které 

územní obvody Prahy nejčastěji hledají nové učitele pro 1. stupeň ZŠ? je nutné si rozdělit 

celkový počet škol do jednotlivých územních obvodů. Rozdělení škol do územních obvodů 

uvádím v následující tabulce, procentuální zastoupení jednotlivých územních obvodů pak 

v následujícím grafu. 

 

 

 

Tabulka 4 - Počet ZŠ v Praze 

 

Územní 
obvod 

Počet ZŠ v Praze 

Praha 1 9 

Praha 2 19 

Praha 3 11 

Praha 4 62 

Praha 5 38 

Praha 6 26 

Praha 7 8 

Praha 8 25 

Praha 9 34 

Praha 10 33 

Celkem 265 

Praha 1 
3% 

Praha 2 
7% Praha 3 

4% 

Praha 4 
23% 

Praha 5 
14% 

Praha 6 
10% 

Praha 7 
3% 

Praha 8 
10% 

Praha 9 
13% 

Praha 
10 

13% 

Počet ZŠ v Praze 

Graf 2 - Počet ZŠ v Praze 
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V územním obvodu Prahy 4 je téměř čtvrtina všech základních škol v Praze. Vzhledem 

k tak vysokému počtu škol by tedy nejvíce inzerátů v Učitelských novinách mělo patřit 

právě školám v Praze 4. Nejmenší počet základních škol je naopak v územním obvodu 

Prahy 7 (8 škol) a Prahy 1 (9 základních škol). 

 

Graf 3 porovnává celkový počet škol v územním obvodu s počtem inzerujících škol 

v obvodu. Tabulka 5 je pak ještě doplněna o procento inzerujících škol (jaké procento škol 

v daném obvodu inzerovalo v roce 2017 oproti celkovému počtu škol v obvodu) a celkový 

počet inzerátů od škol z jednotlivých územních obvodů: 

 

Graf 3 - Porovnání celkového počtu škol v obvodu a škol inzerujících v UN 

 

  

Počet základních škol 
v územním obvodu 

Počet škol, které 
inzerovaly v UN  

v roce 2017 

Procento škol 
inzerujících v UN 

Celkový počet 
inzerátů podaných za 
dané územní obvody 

Praha 1 9 1 11,11% 3 

Praha 2 19 1 5,26% 1 

Praha 3 11 4 36,36% 24 

Praha 4 62 23 37,10% 83 

Praha 5 38 15 39,47% 59 

9 

19 

11 

62 

38 

26 

8 

25 

34 33 

1 1 
4 

23 

15 

6 4 

14 
18 19 

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 

Celkový počet ZŠ v obvodu a ZŠ inzerující v UN 
Počet základních škol v územním obvodu Počet škol, které inzerovaly v UN v roce 2017 
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Praha 6 26 6 23,08% 18 

Praha 7 8 4 50,00% 22 

Praha 8 25 14 56,00% 91 

Praha 9 34 18 52,94% 119 

Praha 10 33 19 57,58% 109 

Celkem 265 105 39,62% 529 

Tabulka 5 - Přepočet škol inzerujících v roce 2017 k celkovému počtu škol 

 

Nejvíce inzerátů tedy podaly školy z Prahy 9 (119) a Prahy 10 (109). Naopak nejvyšší 

počet škol, které inzerovaly, se opravdu nacházel v obvodu Praha 4 – 23 různých škol. 

Počet inzerujících škol je zde sice z celé Prahy nejvyšší, ale oproti celkovému počtu škol v 

obvodu není toto číslo výrazně vyšší – inzerovalo 37 % škol. 

 

Školy v centru Prahy (obvod Praha 1 a 2) mají nejnižší procento inzerujících škol. Naopak 

nejvyšší procento mají obvody Prahy 7 (50,00 %), 9 (52,94 %), 8 (56,00 %) a 10 (57,58 

%), kde více než polovina škol v obvodu hledala v roce 2017 nové učitele pro 1. stupeň. 
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Obrázek 1 - Mapa územního členění Prahy1 

Pokud se podíváme na mapu územních obvodů Prahy, můžeme vidět, že obvody 

s největším procentem inzerujících škol leží na severovýchodě Prahy. Čím je to 

způsobeno? Je v těchto oblastech vyšší meziroční nárůst obyvatel, tudíž vyšší potřeba 

učitelů? 

Podle údajů z Českého statistického úřadu jsem vytvořila tabulku meziročního nárůstu 

obyvatel v jednotlivých územních obvodech Prahy. Údaje o počtu obyvatel k 31. 12. 2017 

ještě nejsou k dispozici. 

Územní obvod 
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2015 

Počet obyvatel 
k 31. 12. 2016 

Meziroční nárůst 

Praha 1 29624 29587 -37 

Praha 2 49294 49335 41 

                                                 
1
Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/104007-11-

n_2011-spravni_cleneni_hl__m__prahy_podle_zakona_c__36_z_roku_1960-_o_uzemnim_cleneni_statu_-

praha_1_10- 
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Praha 3 72507 73095 588 

Praha 4 287119 288401 1282 

Praha 5 176122 178428 2306 

Praha 6 143613 146409 2796 

Praha 7 44174 44654 480 

Praha 8 112279 113758 1479 

Praha 9 181356 183597 2241 

Praha 10 171361 173244 1883 

Celkem 1267449 1280508 13059 

Tabulka 6 - Meziroční nárůst obyvatel v územních obvodech Prahy 

V oblastech Prahy 7-10 je vidět meziroční nárůst obyvatel v kladných číslech. Tento nárůst 

však nepatří mezi nejvyšší v Praze. Nejvyšší nárůst obyvatel má územní obvod Praha 6 

(2796) a Praha 5 (2306). Nárůst počtu obyvatel by tedy neměl být hlavním důvodem, proč 

mají školy v těchto oblastech největší nedostatek učitelů. 

 

Četnost inzerátů dle zřizovatele škol 

Celkově inzerovalo v Učitelských novinách v roce 2017 105 pražských základních škol. 

Vydaly dohromady 529 inzerátů na pozici učitel pro 1. stupeň, což je průměrně na jednu 

školu 5 inzerátů ročně. 

15 základních škol vydalo za celý rok pouze 1 inzerát, naopak nejvyšší počet inzerátů za 

rok podala základní škola z Prahy 9, a to 33. 

Následuje soupis škol, které inzerovaly v roce 2017 podle jejich zřizovatele. Tato tabulka 

slouží k porovnání využívání jednotlivých inzertních kanálů dle zřizovatele školy. 

Porovnání naleznete v kapitole 7 Shrnutí šetření na straně 48. 

Druh školy 
Počet škol, které 

inzerovaly 
Počet inzerátů 

celkem 

Státní školy 98 516 

Církevní školy 1 4 

Soukromé školy 6 9 

Celkem 105 529 
Tabulka 7 - Četnost inzerátů dle zřizovatele školy 
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Státních škol v Praze, které inzerovaly, bylo 98. Což je z celkového počtu 105 inzerujících 

škol 93,33 %. Soukromé školy zabírají pouze 5,71 % a církevní necelé procento (0,95 %). 

 

6.2 Nabídky na internetovém serveru Edujob.cz 

Edujob.cz je internetový server s nabídkou a poptávkou pracovních míst ve školství. 

Uživatel se do serveru zaregistruje buď jako učitel shánějící zaměstnání (nabízející 

pedagogické služby) nebo jako ředitel či zřizovatel (nabízející volná pracovní místa na své 

škole/vzdělávací instituci). Následně se jeho nabídka, po jeho souhlasu, zobrazí mezi 

nabídkami ostatních uživatelů a to buď v sekci Hledám práci nebo v sekci Hledám 

zaměstnance. Nezaregistrovaný uživatel si může inzeráty prohlížet, ovšem nevidí žádné 

kontaktní údaje uživatelů ani název instituce, která inzerát podala, takovéto informace se 

zpřístupní pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášený uživatel pak může, nejčastěji 

prostřednictvím emailu, kontaktovat osobu či školu, která má aktivní inzerát. Registrace je 

zdarma. 

Hledám práci 

Tato sekce odpovídá sekci Volná místa… v Učitelských novinách. Registrovaný uživatel 

(pedagog) může v této sekci vidět všechny nabídky zaměstnavatelů hledající své nové 

zaměstnance. Na výpisu inzerátů je vidět nadpis inzerátu, požadavky na vzdělání, 

kvalifikaci, aprobaci, úvazek a také okres, ve kterém se instituce nachází. Dále je vidět 

datum a čas zveřejnění inzerátu a konkrétní název instituce.  

Při kliknutí na název instituce se zobrazí kontaktní email, webové stránky, okres a IČO 

školy, případně i krátké představení školy, pokud jej zadavatel vyplnil, a všechny aktivní 

inzeráty tohoto uživatele.  

Při kliknutí na název konkrétního inzerátu se zobrazí bližší informace včetně popisu 

pozice. Inzeráty v této sekci lze samozřejmě filtrovat podle různých kritérií (např. okres, 

výše úvazku či pozice). 

K 10. 3. 2018 se v této sekci nacházelo 550 inzerátů, po vyfiltrování pozice pro učitele 1. 

stupně to je 226 nabídek (z toho 131 škol bylo vyfiltrováno z okresu Praha). Nejstarší 

inzerát na pozici učitel pro 1. stupeň je zobrazen ze dne 29. 1. 2017, nejmladší inzerát je 
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z 10. 3. 2018. Úskalím tohoto serveru však je, že ne všechny inzeráty opravdu odpovídají 

hledání. Zadavatel inzerátu může vybrat více kvalifikací či okresů (více kategorií, do 

kterých se inzerát zařadí), a tak se i mezi vyfiltrovanými inzeráty objevují nabídky na 

lektory cizích jazyků v jazykových školách, vychovatele v dětských domovech, lektory 

kroužků v DDM apod. (v některých případech i pro pozici účetního). V následující tabulce 

jsou shrnuty inzeráty z pražského okresu podle druhu zaměstnání, který nabízejí. 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje z tabulky jsou použity také k porovnání využívání jednotlivých inzertních kanálů dle 

zřizovatele školy. Porovnání naleznete v kapitole 7 Shrnutí šetření na straně 48. 

Graf zachycuje procentuální rozložení jednotlivých nabídek na serveru edujob.cz, které se 

zobrazí po vyfiltrování okresu Praha. 

 

 

Druh inzerátů Počet inzerátů Počet škol 

Státní školy 62 33 

Církevní školy 2 1 

Soukromé školy 19 11 

Školy mimo okres Praha 6 - 

Inzeráty s jinou prac. 
pozicí než učitel 1. st. 

38 
- 

Neurčeno 4 - 

Celkem 131 45 

Tabulka 8 - Druhy inzerátů v sekci Hledám práci 



45 

 

 

 

 

Graf 4 - Druhy inzerátů v sekci Hledám práci 

 

Díky velkému množství inzerátů, které nesplňují kritéria pro pozici učitel pro 1. stupeň ZŠ 

(29 %) je pro uchazeče o zaměstnání značně ztížené hledání. Téměř každý třetí inzerát je 

tedy nevyhovující. Inzeráty s označením Neurčeno jsou takové, kde buď nebylo sděleno 

konkrétně o jakou školu se jedná (nabídku podala personální agentura) nebo se jednalo o 

domácí vzdělávání či „komunitní školu“ (spolek rodičů, kteří hledají pro své děti 

v domácím vzdělávání učitele). 

 

Hledám zaměstnance 

Prostřednictvím této sekce si zaměstnavatelé samy oslovují inzerující uchazeče. Uživatel, 

který je registrovaný jako škola/vzdělávací instituce, zde vidí kontaktní údaje na uživatele 

nabízející své služby. K 10. 3. 2018 se v této sekci nacházelo 151 inzerátů, z toho 31 

nabídek učitelů pro 1. stupeň ZŠ (z toho 9 v okrese Praha). Nejstarší inzerát na pozici 

učitel pro 1. stupeň je zobrazen ze dne 2. 2. 2018, nejmladší z 10. 3. 2018. Tato sekce je 

tedy značně „čerstvější.“ Můžeme z toho tedy vyvozovat, že pokud si učitel vytvoří inzerát 

47% 

2% 

14% 

5% 
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3% 
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na hledání zaměstnání, maximálně do měsíce a půl práci nalezne a inzerát si následně 

deaktivuje. Pro uchazeče o zaměstnání je tento způsob hledání práce jednodušší – vystaví 

si jeden inzerát, aktivuje ho a pak už jen čeká, až se mu začnou samy ozývat ředitelé škol, 

kteří by o jeho služby měli zájem. 

Sama jsem si při hledání zaměstnání vystavila aktivní inzerát. Vyplnila jsem kvalifikaci 

jako učitelka pro 1. stupeň ZŠ s vysokoškolským vzděláním, okres jsem vybrala Praha. 

Nevystavila jsem ani profilovou fotografii ani svůj životopis. Inzerát jsem zpřístupnila do 

databáze 29. 4. 2017. 

První odpověď jsem dostala hned následující den, a to ze základní školy na Praze 6. Za 

další dva dny přišla nabídka ze školy z Prahy 9. Za další dva dny, tedy 4. 5. přišla nabídka 

ze základní školy z Prahy 8. Další den mne přes uvedený email kontaktovala ještě jedna 

základní škola z Prahy 6. Následně jsem inzerát stáhla, jelikož jsem již nové pracovní 

místo nalezla. Během 6 dnů mě kontaktovali čtyři potenciální zaměstnavatelé. Pro mne 

jako pro uchazeče je takovýto způsob hledání zaměstnání jednoduchý. 

 

Poptávka po zaměstnancích na tomto serveru výrazně převyšuje nabídku. Pracovníci si 

mohou vybírat ze široké škály zaměstnavatelů, jsou tedy oproti školám, které své 

zaměstnance hledají, ve výhodě. Internetové servery, jako např. Edujob.cz, mají např. 

oproti pravidelně vycházejícím periodikům výhodu v rychlosti zadávání a šíření inzerátů. 

Zřizovatelé také nemusí inzeráty tak často opakovat, jelikož zůstávají na internetových 

stránkách přístupné dlouhou dobu, kdežto inzerci v periodicích je nutné do každého čísla 

podávat znovu. Do 31. 3. 2018 byla inzerce na tomto serveru zdarma. Od 1. 4. 2018 je pro 

inzerující instituce inzerce zpoplatněna. 

 

6.3 Finanční náročnost pro školy 

Inzerce v Učitelských novinách je placená. 1 řádek (i začatý) stojí 77 Kč, na řádek se vejde 

cca 26 znaků. Za zvýraznění inzerátu rámečkem si škola připlatí dalších 77 Kč, barevný 

podtisk zvedá cenu inzerátu ještě o 15 %. Naopak na opakující se inzerát dávají Učitelské 

noviny slevu (3x opakování = 10 % sleva, 4-6x = 15 %, 7-12x = 20 %, 13x a více = 25 %). 
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Pokud budeme počítat, že průměrná škola vydá 8řádkový inzerát s 5 opakováními, tak za 

inzerci zaplatí celkem 2 618 Kč.  77 x 8 x 5 x 0,85 = 2 618 

V případě, že si chce takováto škola nechat své inzeráty zvýraznit rámečkem, zaplatí za 

inzerci celkem 2 945 Kč.   (77 x 8 + 77) x 5 x 0,85 = 2 945,25 

 

Škola, která v Učitelských novinách inzerovala za rok 2017 nejvícekrát, vydávala 

8řádkové inzeráty bez zvýraznění s 33 opakováními. Celkově tak za inzerci škola zaplatila 

15 246 Kč.     77 x 8 x 33 x 0,75 = 15 246 

 

Naproti tomu školy které inzerovaly na serveru edujob.cz do 31. 3. 2018 na inzerci žádné 

finanční prostředky vynaložit nemusely, jelikož byla tato inzerce zdarma. Od 1. 4. 2018 

však škola za vložení jednoho inzerátu zaplatí 1 150 Kč. Je také možné zřídit si prémiový 

účet, který stojí 1 250 Kč a zahrnuje jeden inzerát zdarma a zvýhodněnou cenu na další 

inzeráty po dobu jednoho roku (900 Kč/inzerát). 

 

7 Shrnutí šetření 

Základními výzkumnými otázkami v empirické části byly: 

1. Jak využívají ředitelé pražských škol inzerci v Učitelských novinách? 

2. Které územní obvody Prahy nejčastěji hledají nové učitele pro 1. stupeň ZŠ? 

3. Jak využívají ředitelé škol k hledání zaměstnanců inzerce v Učitelských novinách a 

na serveru Edujob.cz? 

 

Z výsledků šetření, které pracovalo se dvěma výzkumnými vzorky (tištěné periodikum 

Učitelské noviny a internetový server Edujob.cz) a mapovalo inzerci za celý kalendářní rok 

2017, lze vyčíst následující údaje:  

 

1. Ředitelé pražských škol výrazně více využívají inzerci v Učitelských novinách než 

ředitelé škol v jiných krajích České republiky. Nejvíce základních škol (a také 
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nejvíce obyvatel) je v územním obvodu Prahy 4 – 23 % všech pražských 

základních škol. Nejvíce inzerátů a nejvíce inzerujících škol se však nachází 

v jiných územních obvodech Prahy.  

 

2. V roce 2017 hledala prostřednictvím Učitelských novin nové učitele pro 1. stupeň 

více než polovina škol, které sídlí v územním obvodu Prahy 7, 8, 9 a 10 (tedy 

v obvodech na severovýchodě Prahy). Nejvíce inzerátů v Učitelských novinách si 

podala základní škola z Prahy 9, a to 33 inzerátů (ze 43 vydání Učitelských novin). 

 

3. Při srovnání tištěné inzerce v Učitelských novinách a elektronické inzerce na 

serveru Edujob.cz (Tab. 7 a 8) můžeme konstatovat, že tištěnou inzerci využívají 

zejména státní základní školy (93,33 % inzerujících škol bylo státních a jen 5,71 % 

škol bylo soukromých). Naproti tomu na internetovém serveru inzeruje větší 

procento soukromých základních škol (24,44 %). 

 

Další, vedlejší, zjištění z výzkumu jsou: 

 

 Dle rozhovoru s ředitelkou základní školy jsou běžně používané metody výběru 

pedagogických pracovníků ve školství hodnocení životopisů, výběrový pohovor, 

testování uchazečů (praktické ukázky výuky) a zjišťování referencí. 

 

 Průměrná škola inzerující v Učitelských novinách za inzerci zaplatila 2 618 Kč. 

Nejčastěji inzerující škola pak 15 246 Kč. 
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8 Závěr 

Bakalářská práce na téma Metody získávání pedagogických pracovníků na základních 

školách si kladla za cíl teoreticky ukotvit získávání pracovníků mezi personálními 

činnostmi, specifikovat získávání pracovníků ve školství a analyzovat tištěnou a 

elektronickou inzerci zaměstnání na pozici učitel pro 1. stupeň v hl. m. Praze. 

 

S podporou odborné literatury jsem definovala získávání pracovníků jako součást procesu 

obsazování pracovních míst. Získávání pracovníků je možné uskutečňovat z vnitřních či 

vnějších zdrojů a to různými metodami. Bakalářská práce popsala jednotlivé metody a 

specifikovala jejich využitelnost ve školství. Po definici pojmu pedagogického pracovníka, 

která je zakotvena v legislativě, se práce zabývala realizací pracovní nabídky a následným 

krokům, tedy předvýběru a výběru zaměstnanců. Běžně používané metody výběru 

pracovníků byly následně blíže popsány. 

 

Empirická část práce nejprve metodou rozhovoru potvrdila nejběžněji používané metody 

výběru pedagogických pracovníků ve školství. 

Těžiště empirické části následně bylo v analýze inzerátů pražských škol na obsazení 

pracovního místa pedagoga pro 1. stupeň základní školy. Zkoumala počty inzerátů 

z různých hledisek (např. četnost inzerátů dle územního obvodu školy, dle zřizovatele 

školy…). 

 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat metody získávání nových pedagogických 

pracovníků na základních školách. To se podařilo jak v teoretické, tak v empirické části 

práce. Východiska z bakalářské práce lze dále využít v personalistické části školského 

managementu. 
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Téma zpracované v bakalářské práci vytváří nové otázky. Proč mají největší nedostatek 

pedagogických pracovníků právě školy na severovýchodě Prahy? Ověřila jsem, že 

přírůstek obyvatel v těchto územních obvodech by toho neměl být příčinou. 

Proč státní základní školy nevyužívaly tolik inzerci přes specializovaný inzertní server 

edujob.cz, když inzeráty podané do 31. 3. 2018 byly pro školy zdarma? Naopak drtivá 

většina inzerovala v papírové formě, která školu průměrně stála 2 618 Kč (v případě 

nejaktivněji inzerující školy dokonce 15 246 Kč). 

 

Oblast získávání pedagogických pracovníků v hl. m. Praze je tedy možno dále zkoumat a 

rozklíčovat tak některé nově vyřčené otázky s cílem zefektivnit získávání nových 

pedagogických pracovníků pro ředitele pražských základních škol. 
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