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Abstrakt 

Tato diplomová práce hodnotí metody výběru pracovníků a formy diskriminace na trhu 

práce, s nimiž je možno se setkat a formuluje návrhy opatření na zlepšení. Teoretická část 

práce vymezuje jednotlivé metody a formy výběrového řízení a dále druhy diskriminace, 

jejich dopad a možné řešení. Praktická část charakterizuje společnost, její metody při 

výběrovém řízení a dále problémy s diskriminací. Výsledkem práce je doporučení pro 

zlepšení situace. 
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Abstract 

This diploma thesis evaluates employee Peking methods and forms of discrimination on the 

labour market and formulates improvement ideas. Theoretical part outlines particular 

methods and forms of tender and forms of discrimination, its gravity and possible solutions. 

Practical part characterizes a company, its methods during tender and further on even 

problems with discrimination. The thesis results into situation improvement 

recommendation.  
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Úvod 

Diskriminace, slovo skloňované ve všech pádech a v různých oblastech, v současné době 

velmi často používané. Tato diplomová práce se bude zabývat problematikou diskriminace na 

trhu práce.  

 

Od mnoha lidí v mém okolí jsem častokrát slýchávala, že jsou potencionálními 

zaměstnavateli diskriminováni a nemohou najít práci z různých diskriminačních důvodů. 

Zajímalo mne, co všechno se může skrývat pod tímto pojmem, zdali se vždy jedná přímo  

o diskriminování a v případě, že ano, jak je možné se proti tomu bránit. Toto téma mi tedy od 

první myšlenky přišlo velmi zajímavé. V budoucnu bych se sama ráda věnovala personální 

činnosti a tato práce je pro mne příležitost jak získat znalosti o řízení lidských zdrojů a také 

praktické zkušenosti personalistů. Pokud by se mé plány naplnily, ráda bych se vyvarovala 

všech chyb, kterých se často personalisté dopouští a bývají často opomenuty. Věřím, že má 

práce bude přispívající nejen mě, ale především společnosti, ve které se budu zabývat 

analýzou současného stavu diskriminace při výběrovém řízení a navrhnu opatření, která 

povedou ke zlepšení současného stavu.  

 

Hlavním úkolem každé firmy je plnit své předem stanovené cíle a naplňovat její strategii, 

k čemuž napomáhá především lidský faktor. Firmy chtějí pochopitelně nejlepší faktor práce, 

který trh nabízí. Samotný výběr toho „nejlepšího“ je nelehký proces, který probíhá 

dennodenně a skládá se z několika fází. Firmy s cílem vybrat právě toho nejlepšího  

a nejschopnějšího zaměstnance nebo skupinu zaměstnanců definují jasné požadavky na 

konkrétní pracovní pozici.  Od těchto požadavků se pak odvíjí celé výběrové řízení.  Firmy si 

častokrát ani neuvědomují, že požadavky které zveřejňují, mnohdy zvýhodňují jednu skupinu 

osob oproti druhé. Těchto druhů skupin může být několik a zvýhodňování může nastat 

z různých důvodů a v jakékoliv fázi výběrového řízení – lze se tedy setkat nejen 

s diskriminujícími inzeráty, které nabízejí volnou pracovní pozici, ale především u pohovoru 

s diskriminujícími otázkami, které zaměstnavatel nesmí ze zákona pokládat. Otázkou je, zda 

je v současné době vůbec možné nezvýhodňovat a zda všechno, co se na první pohled zdá 

být diskriminací, diskriminací skutečně je.  
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Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První část práce popisuje teoretickou stránku 

diskriminace na trhu práce a dále teoretické poznatky z personalistiky a řízení lidských 

zdrojů. Další kapitola analyzuje současnou situaci výběru pracovníků a problematiku 

diskriminace při výběrovém řízení ve zvoleném podniku. Poslední část obsahuje shrnutí 

zjištěných závad a návrhy opatření pro zlepšení situace v dané společnosti.  
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1 Cíle a metodika 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení 

stávajícího procesu výběru pracovníků ve vybrané společnosti. Aby bylo dosaženo 

stanoveného cíle, bude provedena nejprve běžná analýza společnosti, její současný systém  

a používané metody při výběru nových pracovníků.  

 

Cílem teoretické části práce je získání vědomostí z literatury, která se touto problematikou 

zabývá. Tyto informace budou sloužit jako podklad pro část analytickou, jejiž cílem je popsat 

podrobně celý proces výběru a získávání pracovníků na danou pracovní pozici a odhalit, zda 

se společnost potýká s problematikou diskriminace, či nikoliv. V poslední části bude uvedené 

doporučení, jak zlepšit proces získávání nových pracovníků s ohledem na problematiku 

diskriminace a jakým způsobem může tento proces přispět k zlepšení výkonů společnosti.  

 

Vybraná společnost nebude v práci jmenována z důvodu zachování její anonymity. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Diskriminace 

Diskriminací se rozumí porušení práva jedince na rovné zacházení, na rovný přístup nebo 

rovné příležitosti. Za diskriminaci je také považováno i obtěžování, sexuální obtěžování, 

pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. Takto diskriminaci definuje 

zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací, v textu dále „Antidiskriminační zákon“ nebo „ADZ“. Diskriminací je 

považováno taktéž jednání, které je rozdílné vůči jedné či více osobám z důvodů, které jsou 

dále v kapitolách blíže popsány. (1, str. 202) 

 

Pojem diskriminace je vnímán jako rozlišování, omezení, vyloučení nebo znevýhodnění 

jednotlivce, či skupiny jednotlivců na základě nějakého diskriminačního důvodu či znaku. 

Diskriminace představuje takové jednání, které snižuje důstojnost jednotlivce, či skupiny 

jednotlivců a proto základní povinností každé společnosti, která je založena na principu 

demokracie a rovnosti takovému jednání zabránit. (2, str. 48) 

 

2.2 Diskriminace na trhu práce 

Diskriminace na trhu práce je nežádoucí sociální jev, který se na trhu práce a nejen tam 

objevoval odjakživa. Do podvědomí široké veřejnosti se začal dostávat až v 90. letech 

minulého století. V oblasti trhu práce se jedná o časté praktiky. Je tedy třeba této 

problematice věnovat řádnou pozornost. Z důvodu nedostatečných právních znalostí nejsou 

zaměstnanci, či uchazeči o zaměstnání často schopni správně posoudit, kdy se skutečně jedná 

o diskriminaci. (1, str. 202 ) 

2.2.1 Diskriminační důvody 

Problematiku diskriminačních důvodů upravuje několik právních ujednání a to především 

Listina základních práv a svobod. 
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Jednotlivé směrnice Rady evropského hospodářského společenství a článek č. 13 Smlouvy  

o založení Evropských společenství. (1, str. 203) 

 

Mezinárodní smlouvy do české legislativy a Antidiskriminační zákon pro splnění podmínky 

zapracování výše uvedených směrnic stanoví následující diskriminační důvody: 

- rasa, 

- etnický původ, 

- národnost, 

- pohlaví, tato kategorie zahrnuje zároveň diskriminaci z důvodu: 

- těhotenství 

- mateřství nebo otcovství, 

- pohlavní identifikace,  

- sexuální orientace, 

- věk, 

- zdravotní postižení, 

- náboženské vyznání 

- víra či světový názor. (4) 

 
 

2.2.2 Pokyn k diskriminaci 

Pokyn k diskriminaci je takové chování jedné osoby, která zneužívá svého nadřízeného 

postavení k tomu, aby druhá osoba provedla diskriminační jednání vůči osobě třetí. (např. 

jednatel společnosti dá závazný pokyn personalistovi, aby nepřijímal Romy). (5) 

2.2.3 Navádění k diskriminaci 

Navádění k diskriminaci je takové chování osoby, která druhou osobu podněcuje, 

přesvědčuje nebo utvrzuje, aby diskriminoval osobu třetí. Naváděním k diskriminaci však 

není např. přesvědčování, aby nenakupoval u Vietnamců nebo např. aby si syn nevzal dívku 

Romku, ačkoliv toto jednání může být z morálního hlediska odsouzeníhodné. (5)  
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2.3 Druhy diskriminace 

 

Základní členění diskriminace je rozlišování diskriminace negativní a pozitivní. Diskriminaci 

negativní je možno dále dělit na přímou a nepřímou. (2, str. 49) 

2.3.1 Pozitivní diskriminace 

Pozitivní diskriminací se rozumí snaha zvýhodnit zaměstnance, či potencionálního 

zaměstnance na úkor ostatních. Takto zvýhodňovaní jedinci jsou jinak ve společnosti 

diskriminací postihování, nebo nemají reálnou možnost domáhat se rovných práv. Jedná se 

ve většině případů o příslušníky diskriminovaných menšin. Toto zvýhodňování je v praxi 

velmi časté a není považováno za pozitivní diskriminaci.  

V případě použití pozitivních opatření je nutno zvážit, zda je toto opatření odůvodněné, 

přiměřené a není možnost výsledku dosáhnout jinak. Ten, kdo o pozitivním diskriminujícím 

jednání rozhoduje, musí být připraven na odůvodnění, v případě, že by byla diskriminace 

nařčena. Vždy, kdy je zvýhodněn jeden zaměstnanec, v jisté míře je znevýhodněn druhý. 

V tomto případě se tedy pozitivní diskriminace nijak neliší od diskriminačního jednání. (6) 

 

 

2.3.2 Negativní diskriminace 

Negativní diskriminací je rozuměna situace, kdy s určitým jedincem nebo skupinou jedinců  

ve stejné nebo velmi srovnatelné situaci je zacházeno méně výhodným způsobem, než 

s kýmkoliv jiným. V případě, že tato situace nastává z důvodů, které jsou právně 

neospravedlnitelné, bez jakéhokoliv rozumného vysvětlení a zdůvodnění či na základě 

některého z diskriminačních důvodů. Toto jednání je společensky neakceptovatelné, je 

nepřiměřené a není objektivně odůvodněné. V souvislosti s negativní diskriminací je možno 

hovořit o tzv. institucionální diskriminaci. Institucionální diskriminace spočívá v jednání, 

kdy k nerovnému zacházení dochází v přítomnosti, ale její kořeny sahají do minulosti a mají 

svoji historii. Toto jednání se vyskytuje dlouhodoběji. Tento pojem bývá zaměňován 

s pojmem přímá diskriminace (vysvětlení pojmu viz níže), ale institucionální diskriminace 

má mnohem komplexnější charakter. Institucionální diskriminace bývá spojována např. 

s Rómy či ženami. Toto znevýhodňování není dogma, které by znemožnilo dovolávat se 
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zákazu nepřímé diskriminace. Negativní diskriminace se rozlišuje přímá a nepřímá.  

(2, str. 49) 

 

2.3.3 Přímá diskriminace 

Ombudsman definuje přímou diskriminaci jako“ „jednání, při němž se s jednou osobou 

zachází méně příznivě, než s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodů, které zákon 

zakazuje.“ Je to taková situace, kdy je s osobou (zaměstnancem) nebo i skupinou osob 

(zaměstnanců) zacházeno ve stejné či srovnatelné situaci méně příznivě, než je zacházeno se 

zaměstnancem/zaměstnanci jiným/i. Toto jednání se děje na základě kritéria, které je 

zákonem zakázané, jedná se o určitý diskriminační důvod – z důvodu etnického původu, 

náboženského vyznání, národnosti, rasy, sexuální orientace, věku, zdravotního stavu, 

pohlaví, víry či světového názoru. Přímou diskriminaci není možno ospravedlnit a odůvodnit 

legitimním cílem a způsoby k jeho dosažení nejsou přiměřené a nezbytné. Přímá 

diskriminace má zpravidla individuální charakter, nikoliv skupinový. (8, str. 15-16) 

 

2.3.4 Nepřímá diskriminace 

V případě, kdy je osoba (zaměstnanec) zvýhodněna oproti ostatním osobám z některého 

z diskriminačních důvodů je považováno za diskriminaci nepřímou. Tato diskriminace je na 

základě zdánlivě neutrálního ustanovení, praxe či kritéria. 

Především nepřímá diskriminace bude hlavním tématem této práce. S nepřímou diskriminací 

se lze setkat již na počátku výběrového řízení, neboli při samotném vstupu na trh práce a to 

konkrétně v inzerci nabízené pozice. Nepřímo je některé skupině uchazečů naznačováno, že 

oni nejsou těmi pravými uchazeči. (7) 

 

Rozdíl mezi přímou a nepřímou diskriminací je především v tom, že přímá diskriminace je 

rozlišována podle určitého diskriminačního důvodu. Nepřímá diskriminace je založena na 

znevýhodňování podle jiného než diskriminačního důvodu – Bouda uvádí příklad, kdy právní 

norma zakazuje vstup do školy studentům, kteří mají pokrývku hlavy. Tím jsou vyloučeni 

nejen muslimové, kteří mají na hlavě burku, ale kdokoliv, kdo nosí pokrývku hlavy a to 

z jakéhokoliv důvodu. Zásadní rozdíl mezi přímou a nepřímou diskriminací je ten, že méně 
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příznivé zacházení oproti zacházení s jinou osobou na základě diskriminačního důvodu je 

právně zakázané. Méně příznivé zacházení na základě neutrálního kritéria právo nezakazuje, 

v případě, že v jeho důsledku nedochází k rozlišování, vymezitelné podle některého 

diskriminačního důvodu. (8, str. 16-17) 

 

2.4 Způsoby diskriminace 

2.4.1 Obtěžování 

Antidiskriminační zákon definuje pojem obtěžování jako „jednání, které je druhou fyzickou 

osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo 

důsledek vede ke snížení důstojnosti zaměstnance či uchazeče o zaměstnání nebo k vytváření 

nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.“ (4) 

 

Za diskriminaci je považováno obtěžování z důvodu příslušnosti k pohlaví, zdravotního 

postižení, věku, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, náboženství či víry  

a dále sexuální obtěžování.  

V praxi může mít obtěžování různé podoby, např. nežádoucí poznámky, nevhodné posměšky 

na fyzický vzhled osoby (hmotnost, vzrůst), útočné poznámky na osobu, která je zdravotně 

postižená, má jinou barvu pleti, detailní rozebírání určité situace a výsledků před ostatními. 

(2, str. 49) 

 

Konkrétním příkladem obtěžování může být pokyn zaměstnance na pozici  

např. programátora své kolegyni na pozici účetní, aby dělala kávu, protože pro ženy je tato 

činnost typická. Pokud žena vaří ráda svým kolegům kávu, je zřejmé, že nikdo ze 

zaměstnanců nebude vnímat tuto činnost jako obtěžování. V případě, že kolega bude na svojí 

kolegyni naléhat a jeho požadavek bude umocněn tónem hlasu a stylem řeči, kolegyni bude 

nepříjemný a urážlivý, jedná se o obtěžování a tento pokyn musí být řešen. (1, str. 202) 
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2.4.2 Sexuální obtěžování 

Diskriminace formou sexuálního obtěžování je velmi problematická z důvodu 

prokazatelnosti. V případě, že neexistují svědci, lze jen velmi těžko dokázat, že takové 

obvinění je založeno na pravdě. Ve většině případů takové chování nastává pouze 

obtěžujícím a obtěžovaným. Velkým problémem tohoto tématu je, že oběť nechce tuto 

situaci řešit, obtěžovaný (ve většině případů obtěžovaná) si uvědomuje obtížnost 

prokazatelnosti tohoto typu obtěžování. Oběť má obavu z obvinění, jak na ni budou kolegové 

a vedoucí nahlížet. Může se naskytnout i situace, kdy je sexuální obtěžování jakousi normou 

ve společnosti, která je součástí kultury organizace a uplatňuje se na všech úrovních, což je 

nejobtížnější problém a troufám se domnívat, že poměrně těžko řešitelný. (12) 

 
Příkladem sexuálního obtěžování je jakýkoliv fyzický, verbální, neverbální kontakt, který je 

zaměstnanci či uchazeči nepříjemný. Např. dotyky, vtipy s dvojím významem, sexuálně 

podbarvené řeči, nedodržování diskrétní zóny. (1, str. 202) 

 

U sexuálního obtěžování nemusí docházet pouze mezi zaměstnanci různých pohlaví,  

ale i stejného pohlaví. Velmi důležité slovo je „nežádoucí“. Obtěžující může být jak muž, tak 

žena. Je možno setkat se s kombinací sexuálního obtěžování a obtěžování na základě pohlaví. 

Obtěžování na základě pohlaví může být např. hlasité nevhodné hodnocení ženské postavy, 

nevhodné hrubé vtipy na účet ženy či neobjektivní urážlivé hodnocení schopností  

a dovedností žen pro výkon pracovních funkcí, atp. Sexuální obtěžováním se rozumí 

chování, kdy příkladem je možno uvést podmíněnost takového chování pro uzavření 

pracovního poměru. Problematika sexuálního obtěžování na pracovišti je vnímána jako 

nerespektování lidské důstojnosti, čili velmi závažný problém. (2, str. 49) 

 

2.4.3 Pronásledování 

Pronásledování je definováno jako nepříznivé zacházení, znevýhodnění, postih, k němuž 

došlo v důsledku uplatnění práv na ochranu před diskriminací.  

V případě, že by se zaměstnanec jiného zaměstnance zastal ve věci diskriminačního jednání  

a tento zaměstnanec byl za tento krok „potrestán“ přeřazením na horší pracovní pozici, či 

menším prémiovým ohodnocením, jedná se také o diskriminaci. (5) 
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2.4.4 Diskriminace z důvodu zdravotní postižení 

Zdravotním postižením se rozumí jak tělesné, mentální, smyslové tak duševní nebo jiné 

postižení, které může bránit člověku v jeho právu na rovné zacházení. Tímto postižením je 

myšleno postižení, které dle lékařských poznatků trvá alespoň rok. Je nutné rozlišovat dva 

pojmy: zdravotní postižení a zdravotní stav, kdy nemoc jako taková nemůže být podle 

judikatury Evropského soudního dvora doplněk ke zdravotnímu postižení. V tomto smyslu je 

třeba postižení chápat jako omezení, které brání potencionálnímu zaměstnanci uspět  

u výběrového řízení. (3, str. 17) 

 

Za diskriminaci z důvodu zdravotního postižení není považován stav, kdy druh povolání 

neumožňuje uplatnění osoby se zdravotním postižením. Dále za diskriminaci není 

považováno, pokud nejsou splněny požadavky zaměstnavatele na nabízenou pracovní pozici. 

Zároveň nelze považovat za diskriminování uchazeče se zdravotním postižením, který 

nesplňuje potřebné kvalifikace, vzdělání, fyzické předpoklady, to je důvod pro nepřijetí  

do zaměstnání, nikoliv diskriminace. Ministerstvo práce a sociálních věcí podniká kroky  

pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedním z motivátorů zaměstnavatelů je 

finanční příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa, nebo na částečnou úhradu 

provozních nákladů. (3, str. 17) 

Ze zákona o zaměstnanosti vyplývá pro zaměstnance povinnost zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením, v případě, že zaměstnavatel zaměstnává více než 25 zaměstnanců. 

Podíl počtu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců jsou 4%. (9) 

 

Za nepřímou diskriminaci je považováno odmítnutí, či opomenutí přijmout určitá opatření, 

aby osoba se zdravotním postižením měla přístup k určitému zaměstnání, k funkčnímu či 

jinému postupu v zaměstnání nebo k výkonu pracovní činnosti. Otázka, zda dané opatření 

přijmout, či nikoliv spočívá ve zvážení přiměřenosti daného zatížení. O diskriminaci se 

nejedná v případě, že je zatížení nepřiměřené. (1, str. 204) 

 

Přiměřenost zatížení znamená rozhodování o: 

- finanční únosnosti pro zaměstnavatele, 

- způsobilosti náhradních opatření k uspokojení potřeb osoby se zdravotním 

postižením, 
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- dostupnosti finančních prostředků pro realizaci opatření, 

- míře užitku pro osobu se zdravotním postižením. (3, str. 17) 

 

2.4.5 Diskriminace z důvodu pohlaví 

V oblasti diskriminace z důvodu pohlaví se nejčastěji vyskytuje pojem „rovné příležitosti žen 

a mužů“. Rovné zacházení s ženami a muži je definován jako stav, kdy neexistuje 

diskriminace z důvodu pohlaví. V zájmu vyloučit diskriminaci jednoznačným způsobem, je 

její zákaz formulován i tak, že diskriminační jednání není ospravedlnitelné tím, že 

zaměstnavatel poukáže na rodinný stav uchazeče/uchazečky o zaměstnání, nebo na tíživé 

situace, jež mohou nastat v případě vykonávání zaměstnávání a povinností vůči rodině. 

V případě, že se výběrového řízení účastní potencionální zaměstnankyně, údaje o tom, zda je 

vdaná nebo svobodná a zda má děti je bezvýznamné. Tento údaj však může být důležitý 

v případě, kdy kandidát uplatňuje určité zákonné nároky, které jsou podmíněné osobním 

stavem nebo péčí o dítě. V případě, že kandidát tento nárok uplatňuje, je nutné, aby existenci 

této skutečnosti oznámila. Na straně zaměstnavatele existuje však povinnost, kdy nesmí 

takovýto údaj použít proti kandidátovi, což znamená, nesmí mu odepřít přístup k zaměstnání. 

(10, str. 11-14) 

 

Zaměstnavatelé a i samotní personalisti častokrát stanoví požadavky na uchazeče  

o zaměstnání způsobem, kde je možno diskutovat, zde to je či není v rozporu se zákonem. 

Nepřímá diskriminace v inzerci se nejčastěji vyskytuje z důvodu pohlaví. Literatura uvádí 

tyto typické příklady jednání nepřímé diskriminace z důvodu pohlaví: např. „přijmeme 

účetní“, „přijmeme technika“, „přijmeme asistentku“. Server diskriminace.cz zveřejnil 

průzkum četnosti výskytu diskriminačních požadavků zaměstnavatelů v praxi. Z tohoto 

výzkumu vyplývá, že požadavek konkrétního pohlaví nabízené pracovní pozice představuje 

cca 96 % diskriminační inzerce zveřejňované v tištěných inzercích či prostřednictvím 

soukromých zprostředkovatelen práce a 80 % veškeré inzerce, která je považována za 

diskriminační, zveřejňována Úřady práce. Z průzkumu dále vyplývá převis poptávky  

po kandidátech mužského pohlaví u pozic, které vyžaduje vyšší kvalifikaci a též je lépe 

finančně ohodnoceno. Příkladem těchto pozic, které jsou typicky mužské lze označit pozice 

obchodních zástupců, programátorů, úředníků, řidičů, makléřů, vedoucích či referentů.  
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Na druhé straně ženy kandidátky jsou vítány u pozic: sekretářky, asistentky, účetní, servírky, 

učitelky či prodavačky. (3, str. 33-34) 

 

Gender a mainstreaming 

Metoda Gender a mainstreaming je založena na rozhodovacích procesech. Ve všech 

hodnotících hlediskách používá jak hodnocení pozitivního, tak negativního dopadu 

rozhodnutí na muže a na ženy. Je to rozšíření rozhodovacího procesu, další parametr, který je 

zohledněn k např. právním aspektům, ekologickým důsledkům, hledisku administrativního 

navrženého opatření. (2, str. 55) 

 

Mnoho tazatelů u výběrového řízení používá nenápadných otázek, k tomu, aby zjistili přesně 

to, co potřebují vědět. Z toho důvodu pokládají personalisté otázky, které se zdají být 

nenápadné a uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení rozmluví. Uchazeči nemusí na jeho 

odpovědích připadat nic špatného, avšak nikdy neví, jak si jeho odpovědi vysvětlí a vyloží 

vedoucí výběrového řízení. Je nutno si přiznat, že v případě, že bude uchazeči položena 

otázka, na kterou on nechce z nějakého důvodu odpovědět, může být nezodpovězení této 

otázky fatální dopad na uchazečovo přijetí do zaměstnání. Příkladem by mohla být situace, 

kdy se personalista neustále snaží zjistit, zda žena plánuje mít děti, nebo zda děti má. Důvod 

jeho otázek je zřejmý, strach ohledně závazku vůči dané práci.  

Tuto situaci lze vyřešit i bez toho, aby bylo zodpovězeno na otázky, které se týkají rodinného 

života, dětí apod.  Uchazečka by ale měla obavu tazatele odstranit tak, že ho ujistí, že vždy 

byla kvalitní a spolehlivou zaměstnankyní, která svojí práci vykonávala řádně a včas. 

V minulém zaměstnání se nestalo, že by přišla pozdě a projekty a zadané úkoly nebyly 

dokončeny před vypršením zadaného termínu. (11, str. 119) 

 

Otázky, které jsou diskriminační z těchto důvodů, uvádí: 

 „Proč jste se nikdy neoženil/nevdala?“ 

 „Byl/a jste někdy ženatý/vdaná?“ 

 „Žijete sám/sama?“ 

 „Máte nějaké děti?“ 

 „Jaký druh práce vykonává váš partner/partnerka?“ 

 „Kolik času trávíte s Vaší rodinou?“ 
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 „Řekněte mi něco o Vašich dětech.“ 

 „Žijete se svými rodiči?“ 

 „Máte v úmyslu mít děti?“ 

 „Jste rodinný typ?“ (11, str. 121) 

 

2.4.6 Diskriminace z důvodu věku 

Při výběrovém řízení by měli být brány v úvahu skutečnosti o věku a věkové diskriminaci, 

které byly zpracovány na základě platných mezinárodních dokumentů Institute of Personnel 

and Development v Anglii:  

 

- věk nelze považovat za prediktor pracovního výkonu, 

- v současné době narůstá množství starších pracovníků na trhu práce z důvodu 

demografického stárnutí populace, 

- mnohem více lidí žije aktivně a dodržuje zdravý životní styl i ve vyšším věku, 

- na základě věku nelze objektivně předurčovat fyzické a duševní schopnosti uchazeče 

o zaměstnání. (12, str. 840-841) 

 

Zaměstnavatelé nemohou požádat o datum narození uchazeče nebo o informace, jež by věk 

odhalila. U inzerování volného pracovního místa personalista může uvést informaci, že 

přijetí do zaměstnání je podmíněno ověření zákonem požadovaného minimálního věku. Tedy 

dotaz, zda je uchazeči minimálně 18 let, je zákonem povolen). (11, str. 119) 

 

S diskriminací z důvodu věku je možno se setkat v inzerci nabídky dané pracovní pozice. 

Inzeráty, které jsou diskriminační z důvodu věku uchazeče, zní takto: „práce pro mladé lidi“, 

„hledáme někoho, kdo chce být součástí týmu mladých lidí“. Dále je možno do této kategorie 

zařadit i inzeráty, jejichž požadavkem je nepřiměřeně dlouhá předchozí praxe na nabízenou 

pracovní pozici, v tomto případě je dlouholeté praxe pouze zástupný důvod a jedná se  

i v tomto případě o nepřímou diskriminaci. Příkladem může být: „na pozici řidiče 

požadujeme min. 20 let praxe“ či „na pozici účetní požadujeme min. 20 let praxe“.  
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I zde je přípustné rozdílné zacházení z důvodu věku v přístupu k zaměstnání, pokud je 

požadován určitý minimální věk a nutná odborná praxe, která je pro řádný výkon povolání 

nezbytný. (3, str. 21-22) 

 

2.4.7 Diskriminace etnických menšin 

Je nutné dostatečně podrobně provést v organizaci analýzu podnikové pracovní síly, aby bylo 

možno zjistit, zda jsou příslušníci etnických menšin či jiných národností zastoupeni, a to na 

různých typech pracovních pozic.  

 

Analýza by měla ukázat, zda v porovnání s konkurenčními podniky nejsou počty pracovníků 

etnických menšin nedostatečné, či naopak zastoupeni v nadměrném množství. Dále by mělo 

být prostřednictvím analýzy zjištěno, zda se o pracovní pozice v dané společnosti ucházejí 

zástupci některého z etnik a zda jsou na tyto pozice přijímány. Neméně důležitou částí 

analýzy je zjišťování, jaký mají pracovníci etnických menšin podíl na pracovnících, s nimiž 

je ukončen pracovní poměr v dané organizaci.  

Na základě výsledků, které vyplynuly z analýzy, je pak nutné podniknout určité kroky 

k sjednání nápravy. (12, str. 838) 

 

 

M. Armstrong doporučuje následující body:  

- ve fázi inzerování nabídky zaměstnání zvolit takovou formu, aby se tato informace 

dostala ke skupině osob, které jsou ve společnosti málo zastoupeni, 

- spolupráce s agenturami, které zprostředkovávají zaměstnání a s úřady práce 

v místech, kde jsou tyto skupiny soustředěny, 

- povzbudit uchazeče o zaměstnání, kteří jsou etnické menšiny, aby se ucházeli  

o zaměstnání v jejich společnosti, v případě, že se jedná o zaměstnance, tak aby se 

ucházeli o povýšení na vyšší pozici či převedení na jiné pracoviště. (12, str. 839) 

 

Nikdy uchazeč o zaměstnání ve výběrovém řízení nezabrání tomu, aby si začal personalista 

dělat závěry o původu uchazeče na základě barvy vlasů, očí či kůže. Kandidáti by tyto 

informace neměli sdělovat po telefonu ani prostřednictvím životopisu či motivačního dopisu.  
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V praxi je možno setkat se s řadou otázek, které lze považovat za přinejmenším za nevhodné.  

 

Jako příklad těchto otázek uvádí literatura následující: 

 „Jakým jazykem se mluví u Vás doma?“ 

 „Kde se narodili Vaši rodiče?“ 

 „Odkud jsou Vaši rodiče?“ 

 „Narodil/a jste se v této zemi?“ 

 „Co to máte za přízvuk?“ (11, str. 122-123) 

 

2.4.8 Diskriminace z důvodu sexuální orientace 

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby jsou na trhu práce 

vystavovány řadě druhů diskriminačního jednání, které se projevuje obtěžováním, šikanou, 

společenským vyřazením, či přímou diskriminací. Existuje nízká míra zaznamenaných 

stížností podaných k vnitrostátním orgánům pro rovné zacházení a tento jev je důsledkem 

nízkého povědomí o právech těchto osob. Z většiny analýz, průzkumů, studií a rozhovorů 

vyplývá, že se jinak sexuálně orientované osoby bojí odhalit svoji orientaci při pohovoru či 

na pracovišti. Velkou úlohu hrají zkušenosti z předešlých zaměstnání a strach z diskriminace. 

Skrývání sexuální orientace má však velký vliv na zdraví a duševní pohodu jedince a může 

vést i k horším pracovním výkonům. (11, str. 123) 

 

Otázky, které se považují za diskriminační z důvodu sexuální orientace: 

 „Jste homosexuál?“ 

 „Jste heterosexuální?“ 

 „Chodíte s ženami?“ 

 „Bydlíte s přítelkyní?“ 

 „Patříte k nějaké homosexuální nebo lesbické skupině?“ (11, str. 123) 
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2.4.9 Diskriminace z důvodu náboženského vyznání 

V oblasti náboženského vyznání se zaměstnavatel může zmínit o tom, které náboženské 

svátky jsou ve společnosti dodržovány. Nemohou se však ptát na žádné další konkrétní 

informace z této oblasti. Pokud personalista nutí uchazeče, aby odhalil náboženské vyznání, 

opět existuje řešení, jak odpovědět, aby zaměstnavatel dostal odpověď, která bude vyhovující 

pro obě strany. Poznamenat, že víra je striktně oddělena od práce a od kolegů. (11, str. 123) 

 

Opět je možno vyjmenovat několik otázek, které se považují za diskriminující z důvodu 

náboženského vyznání: 

 „Jste členem/členkou nějaké náboženské skupiny?“ 

 „Jaké náboženství vyznáváte?“ 

 „Jste pokřtěn/á?“ (11, str. 123) 

 

2.5 Rovné zacházení 

Rovným zacházením se dle ADZ rozumí: „právo jedince nebýt diskriminován a to právě 

z důvodů, které uvádí daný zákon a rovněž v daných oblastech.“ (4) 

 

V Antidiskriminačním zákoně jsou rovněž stanoveny oblasti, ve kterých musí být 

respektováno právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech:  

 

- práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, 

- přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

- pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, 

- členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích 

zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují, 

- členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní 

korporace svým členům poskytují,  

- sociálního zabezpečení, 

- přiznání a poskytování sociálních výhod, 
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- přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, 

- přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, 

- přístupu ke zboží, službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při 

jejich poskytování. (4) 

 

Dodržování rovného zacházení ze strany zaměstnavatele ukládá zákon jako povinnost. Dále 

je povinností zaměstnavatele učinit všechna opatření, která vedou k zajištění 

nediskriminačního jednání a rovného zacházení.  

 

Princip rovného zacházení a zákaz diskriminace patří k samozřejmým a obecným zásadám 

zákoníku práce a pracovněprávních vztahů. Zákoník práce vychází z principu zákazu 

jakékoliv diskriminace (zvýhodnění či znevýhodnění) z důvodů, které jsou uvedeny v textu 

níže, tyto znaky odpovídají čl. 3 Listiny základních práv a svobod, zákonu č. 198/2009 Sb.  

O rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací,  

tj. Antidiskriminační zákon, Úmlově č. 111 MOP, o zákazu diskriminace v zaměstnání  

a povolání, a směrnicím Evropských společenství. (4) 

 

Zákoník práce vychází z principu rovného zacházení zaměstnavatele se všemi zaměstnanci. 

V § 16 je stanoveno, že zaměstnavatelé jsou povinni zajistit rovné zacházení se zaměstnanci 

a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců. Zaměstnavatelé musí dodržovat 

zásadu poskytování stejného platu, či mzdy a jiných peněžitých odměn. V zákoníku je dále 

zvýrazněna povinnost zaměstnavatelů zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci, to se 

týká pracovních podmínek, odměň za práci a poskytnutí peněžitého plnění, příležitosti 

dosažení postupu v zaměstnání a odborné přípravy. (1, str. 207) 
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2.5 Příklady přípustných forem rozdílného   

 zacházení 

2.5.1 Ospravedlnitelné odlišné zacházení 

Absolventka teologické fakulty žádala o vysvěcení za římskokatolickou farářku/kněze přímo 

arcibiskupa. Arcibiskup její žádost odmítl. Žena se rozhodla obrátit na soud z důvodu 

diskriminace z důvodu svého pohlaví a argumentovala tím, že u jiné křesťanské víry by tuto 

funkci mohla vykonávat. Padl rozsudek, kdy soud stanovil, že se v tomto případě nejedná  

o diskriminaci z důvodu pohlaví, z toho důvodu, že pro funkci římskokatolického faráře je 

určujícím a rozhodujícím prvkem mužské pohlaví. V tomto případě se jedná o přípustnou 

formu odlišného zacházení. (3, str. 27) 

 

2.5.2 Ospravedlnitelné rozdílné zacházení 

Absolventka ekonomické fakulty je upoutána na invalidní vozík z důvodu dopravní nehody. 

Tato žena se ucházela o pracovní pozici účetní. Bohužel musela být odmítnuta i přes její 

kvalifikace. Personalista ji nemohl přijmout z důvodu, že místo výkonu práce se nachází  

ve 4. patře. Práci nelze vykonávat z domova, pozice vyžaduje přítomnost zaměstnance  

na pracovišti. Administrativní budova nebo ani výtah ani vybudovaný bezbariérový přístup. 

Na rekonstrukci budovy pro zřízení bezbariérového přístupu byla vytvořena kalkulace na 5 

milionů Kč. Tato částka je vzhledem k hospodářským výsledkům pro společnost neúnosná. 

(3, str. 28)  

2.5.3 Diskriminací není 

Za diskriminaci se nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení vyrovnání 

nevýhod, které plynou z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené 

v antidiskriminačním zákoně. Příklad z praxe: nelze považovat za diskriminační nabídku 

práce, kdy se jedná např. o práci modelky, kdy je opravdu nutné, na přehlídku svatebních 

šatů, ženského pohlaví. V tomto případě představuje pohlaví nezbytný a podstatný 

požadavek pro výkon dané pracovní pozice. Tato skutečnost by měla být i zdůvodněna 

v daném inzerátu. V případě, že daný inzerát je formulován např.: „Jedná se o fyzicky 
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náročnou práci, kdy hlavní náplní práce je zvedání 20 kg břemen, z tohoto důvodu 

upřednostníme muže.  

 

Princip rovného zacházení tedy neplatí vždy a ve všech případech. Výjimky mohou vyplývat 

např. ze Zákoníku práce, či jiných dalších zákonů. Další výjimkou jsou morální, náboženské 

a kulturní hodnoty, které jsou pro výkon daného povolání považovány za nezbytné.  

Za diskriminaci z toho důvodu nelze považovat ta omezení, která plynou z předpokladů  

a požadavků pro řádný výkon povolání, či z důvodu ochrany zdraví zaměstnance  

a bezpečnosti práce. Pouze tímto odůvodněním může zaměstnavatel zdůvodnit rozdílné 

zacházení se zaměstnanci, pokud jde o pracovní podmínky, včetně odměňování za práci, 

příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání, nebo odbornou přípravu. (3, str. 34) 

 

O diskriminaci a nerovný přístup se nejedná, v případě, že důvody k rozlišování mezi 

jednotlivými zaměstnanci spočívají v jiných skutečnostech, než jsou zákonem vymezené 

diskriminační znaky (např. výsledky práce, délka dosažené praxe, kvalifikace a vzdělání  

a pracovní pozice).  

„Zásada rovného zacházení s muži a ženami se nevztahuje na oblast vztahů týkajících se zvláštní 

ochrany žen z důvodu jejich těhotenství a mateřství, včetně přístupu k výkonu prací zakázaných 

ženám.“ (1, str. 207) 

 

2.6 Možnosti obrany proti diskriminaci nebo 

nerovnému zacházení v pracovněprávních vztazích 

 

V současné době se vyskytuje několik možností, jak se zaměstnanec, či uchazeč  

o zaměstnání může bránit proti nerovnému zacházení či proti diskriminaci: 

- vyjednávání nebo podání stížnosti, 

- mediace, 

- podání podnětu na úřad práce či inspektorát práce, 

- soudní cesta, 

- ombudsman. (3, str. 40) 
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2.6.1 Vyjednávání nebo podání stížnosti 

V případě diskriminace na pracovišti, by se ublížená osoba měla snažit o nerovném 

zacházení informovat svého nadřízeného pracovníka, případně i odborovou organizaci, 

pokud u zaměstnavatele působí a požadovat zjednání nápravy. Ze zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce vyplývá povinnost zaměstnavatele projednat stížnost na výkon práv  

a povinností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů s daným zaměstnancem, či odborovou 

organizací. V případě selhání je možno doporučit metodu mediace, což je mírnější metoda, 

v případě neúspěchu vyřízení je doporučeno obrátit se na správní orgán, případně následně  

na soud. (3, str. 40) 

2.6.2 Mediace 

Účelem mediace je prostřednictvím prostředníka (mediátora) vyřešit konfliktní situaci. Jedná 

se o alternativní (mimosoudní) metodu, která je vhodná pro řešení téměř všech konfliktních 

situací. Cílem této metody je nalezení řešení, které je kompromisem pro obě strany  

a maximálně odpovídá představám jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Výstupem celého 

procese je uzavření tzv. mediační dohody, která stanoví následné vztahy.  

Výhodou tohoto procesu je především efektivnost a rychlost, kdy v poměrně krátké době jsou 

nalezena stabilní řešení. Podmínkou je ochota obou stran spolu vyjednávat u jednoho stolu, 

což nemusí být samozřejmostí, především pokud se jedná o konflikty s diskriminačním 

prvkem.  

V praxi proces probíhá tak, že za přítomnosti prostředníka je snaha zjistit příčiny konflikty  

a tyto příčiny do budoucna eliminovat. Mediátor naslouchá pomocí speciálních 

komunikačních technik potřebám jednotlivých stran a snaží se, aby bylo nalezeno stabilní 

řešení konfliktní situace, které bude akceptovatelné jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem. 

Výsledkem je přesvědčení zaměstnavatele, který je odpovědný za zajištění zásady rovného 

zacházení na pracovišti o vhodnosti daného řešení. Zaměstnavatel není v mnoha případech 

dostatečně ochotný se mediace účastnit. Z tohoto důvodu je vhodnější řešení nejprve písemně 

zaměstnavatele upozornit na daný problém a následně pokud zaměstnavatel nebude chtít 

situaci řešit, či řešení nebude dostačující, bude navržena mediace. Výsledkem je uzavření 

tzv. mediační dohody mezi zúčastněnými, která je pro všechny závazná. Mediace je 

doporučována především jako nástroj pro řešení konfliktů s diskriminační tematikou, která 

nastane po uzavření pracovněprávního vztahu. V případě, že zaměstnavatel není ochoten 
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danou situaci řešit, hrozí mu sankce a pokuty za diskriminační jednání. Pokud není ochoten 

problém řešit formou mediace, jedinou možností je obrátit se s řešením této situace  

na správní orgán či soud. (14) 

 

2.6.3 Podání podnětu ke správnímu orgánu 

Další variantou, jak řešit diskriminační jednání je oznámení správním orgánům, které 

vykonávají kontrolní činnost. Kontrolní činnost vykonávají i v případě rovného zacházení 

v přístupu k zaměstnání, ale i v samotném zaměstnání. Diskriminační jednání při výběrovém 

řízení spadá do kompetence inspektorátu práce. Kandidátovi je tedy doporučeno kontaktovat 

příslušný úřad, který však ve většině případů uchazeče o zaměstnání odkáže na soud. 

Diskriminační jednání po uzavření pracovní smlouvy spadá taktéž do kompetence 

inspektorátů práce. (3, str. 42) 

 

2.6.4 Úřady práce 

Náplní práce těchto úřadů je mimo jiné řešení nerovného zacházení v souvislosti s ucházením 

se o zaměstnání v oblasti působnosti zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.  

V§ 4 odst. 1 tento zákon stanovuje zaměstnavatelům povinnost zajišťovat rovné zacházení 

všem osobám, které uplatňují právo na zaměstnání, tedy bez ohledu na pohlaví, národnost,  

na zdravotní postižení, či rasový nebo etnický původ. (3, str. 42) 

 

2.6.5 Státní úřad inspekce práce 

Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce jsou orgány státní správy, 

jejichž hlavní náplní práce je kontrola povinností, které plynou z pracovněprávních předpisů, 

včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Činnost úřadu je řízena zákonem  

č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Hlavním cílem těchto úřadů je předcházet, tedy prevence 

negativním jevům.  

Kontrolní činnost diskriminace a rovného zacházení spadá pod Státní úřad inspekce práce.  

V příloze č. 1 jsou uvedeny výsledky kontrol za rok 2012.  (24) 
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2.6.6 Ombudsman 

Další možností, kam se v případě porušování práv na rovné zacházení obrátit je ombudsman. 

Veřejný ochránce práv, neboli ombudsman přispívá k prosazování práva na rovné zacházení 

a ochraně před diskriminací. Další činností je ochrana osob před jednáním úřadů a dalších 

institucí, v případě, že je toto jednání v rozporu s právem a neodpovídá tak principům 

demokratického právního státu. Ombudsman také provádí preventivní návštěvy míst, kde 

mohou být lidé omezováni v těchto právech a usiluje o respektování a striktní dodržování 

těchto práv. (25) 

 

Úkoly ochránce práv: 

- poskytuje metodickou pomoc lidem, kteří jsou oběti diskriminace, 

- provádí výzkumy v oblasti diskriminace, 

- zjišťuje, zda i samotné úřady odhalují diskriminační jednání a je dodržen příslušný 

postih, 

- vydává doporučení k diskriminačním otázkám a zveřejňuje jednotlivé případy 

diskriminace, 

- dle potřeby poradí či nabídne spolupráci pro zajištění důkazů. (25) 

 

2.7 Personalistika 

V organizaci existuje mnoho oblastí řízení a personalistika je jednou z nich, souvisí 

s vedením a řízením lidí. Personalistika zahrnuje mnoho personálních činností, které jsou 

uplatňovány jako systém, který směřuje k dosahování strategie společnosti a uspokojování 

všech potřeb zaměstnanců. Smyslem personalistiky je též vymezení těchto činností a určení 

jakým způsobem budou aplikovány v dané společnosti.  

V oboru personalistika je významně uplatňován obor psychologie. (15, str. 207) 
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2.7.1 Personální činnosti 

Obsahují veškeré činnosti, které se týkají člověka v pracovním procesu, tedy: 

 

1) Vytváření a analýza pracovních míst (tzn. definování pracovních úkolů, pravomoce  

a odpovědnosti těchto úkolů, popis a specifikace pracovních míst). 

 

2) Personální plánování (tzn. plánování potřeby zaměstnanců ve společnosti a jejího využití  

a pokrytí tj. tzv. plánování personálních činností a plánování personálního rozvoje 

jednotlivých zaměstnanců. 

 

3) Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců, tato činnost zahrnuje přípravu a zveřejňování 

informací o volných pracovních místech. Shromažďování materiálů o uchazečích, kontrola 

materiálů a dokumentů předložených uchazeči, organizace pohovorů, rozhodování o výběru 

uchazeče, projednávání podmínek o zaměstnání ve společnosti, evidence nově přijatého 

zaměstnance, jeho uvedení na pracoviště, apod. 

 

4) Hodnocení pracovníků, tedy hodnocení pracovního výkonu zaměstnance, což znamená 

příprava potřebných formuláře, časový plán hodnocení, metody vyhodnocování, pořizování 

dat, kontrola. 

 

5) Zařazování pracovník a ukončování pracovního poměru, zařazení pracovníka na konkrétní 

pracovní místo, povyšování na jinou pracovní pozici, penzionování a propouštění. 

 

6) Odměňování, poskytování zaměstnaneckých výhod a další nástroje a činnosti, které 

ovlivňují pracovní výkon a motivují zaměstnance. 

 

7) Vzdělávání pracovníků – identifikace potřeb vzdělání, plánování vzdělání a hodnocení  

a účinnost vzdělávacích programů. 

 

8) Pracovní vztahy – mezi všemi zaměstnanci a zainteresovanými osobami udržování 

přátelských vztahů a to nejen pracovních, ale i mezilidských a příjemného pracovního 

prostředí, řešení komunikace ve společnosti, sledování agend stížností a disciplinárních 

jednání.  
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9) Péče o zaměstnance – zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vedení 

dokumentace, organizování kontroly. Dále otázky pracovní doby, přestávek na práci  

a pracovník podmínek. 

 

10) Personální informační systém – sběr, uchovávání, zpracovávání a analýza dat týkajících 

se pracovních míst, zaměstnanců a jejich práce, platů a dalších personálních činností  

ve společnosti.  

 

11) Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků. Přísné a jednoznačné 

dodržování Zákoníku práce a dalších souvisejících zákonů, např. dodržování zákonů 

zakazujících jakoukoliv diskriminaci při zaměstnávání. Nechrání pouze zaměstnance, ale  

i společnost před důsledky nedodržení nějakého pracovněprávního předpisu nebo porušování 

lidských práv. (16, str. 21-22) 

 

2.7.2 Výběrové řízení 

Výběr zaměstnanců je vždy prováděn v kontextu společnosti. Literatura uvádí, že k samotné 

činnosti výběrové řízení přistupuje jinak jak personalista, tak psycholog. Rozdíl je v cílu 

výběru daného pracovníka. Pro personalistu jež je členem managementu společnosti, je 

hlavním cílem výběru pracovníka fungování společnosti jako celku. Dále je pro něj 

pravděpodobně mnohem důležitý negativní aspekt výběru – personalista se obává toho, aby 

nebyl přijat zcela nevhodný pracovník, který by společnost ohrozil či poškodil.   

Pro psychologa je to správné provedení daného odborného úkonu. Psycholog se zaměřuje  

na to, aby dokázal vybrat toho nejvhodnějšího. Proto je doporučováno, aby v přijímací porotě 

byly obsaženy obě dvě role. (17, str. 13) 

2.8 Metody výběru a posuzování pracovníků 

Ne všechny metody, které se v praxi používají, jsou založeny na profesiografii, validním  

a spolehlivém kritériu a validační studii. K využívání těchto nekvalitních a nedostatečných 

metod dochází především z důvodu neinformovanosti a neznalosti vedení společnosti, které 

si v mnoha případech tyto odborné služby objednávají. Dále je to z důvodu rozdílu v pojetí 
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výběru pracovníků u personalistů a psychologů, v některých případech vede k jiným 

rozhodnutím a závěrům.  Dalším důvodem je skutečnost, že v některých případech 

personalisti nemohou nebo neumějí vypočítat kriteriální validitu, a proto se musí spokojit 

s jiným druhy validity. (17, str. 84) 

 

Metody výběru a posuzování pracovníků lze rozdělit do sedmi hlavních kategorií. Jsou to 

rozhovory, psychologické testy, reference a doporučení, praktické zkoušky, životopisné 

údaje a Assesment Centre. (17, str. 84) 

 

2.8.1 Rozhovor 

Je základní metodou poznávání druhých lidí. Při přijímacím řízení slouží k dvěma primárním 

účelům. V první řadě slouží pro systematický sběr údajů a v druhé k osobnímu seznámení. 

Osobní seznámení má význam především z hlediska personalistického, než psychologického. 

Rozhovor mezi uchazečem o zaměstnání a jeho případným budoucím nadřízeným neslouží 

k získávání údajů, ale zjišťuje slučitelnost mezi těmito dvěma osobami.  

 

V praxi je možno se setkat s celou řadou variant rozhovorů. Rozhovory lze rozlišovat podle 

rozsahu, v němž se drží předem stanovené struktury, počtem otázek, apod. V poslední době 

se uplatňuje tzv. stresový interview. (17, str. 84) 

 

TYPY ROZHOVORŮ: 

Individuální pohovor 

Individuální rozhovor má formu 1+1, což znamená, že s kandidátem vede pohovor pouze 

jeden pracovník, bezprostředně je to nadřízený obsazovanému pracovnímu místu. Při této 

formě rozhovoru může docházet k subjektivnímu hodnocení, což na druhé straně může 

znamenat otevřenější přístup. Tento rozhovor se využívá spíše pro pozice s nižšími 

kvalifikačními požadavky. (16, str. 168) 
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Pohovorové panely 

Rozhovor probíhá s jedním uchazečem, avšak provádí ho skupina dvou a více osob.  

Ve většině případů tento pohovor vede personalista a přítomni jsou linioví manažeři. Je více 

objektivní a zaručí sdílení informací. (12, str. 464) 

 

Výběrová komise 

Jedná se v podstatě o panelový pohovor, avšak je výběrová komise je mnohem oficiálnější. 

Členové komise mají obvykle sklon pokládat náhodné otázky a mít předsudky o uchazečích, 

které převažují nad ostatními členy komise. Komise nedá prostor rozvinout myšlenky 

kandidáta a tak v případě, že se nejedná o člověka, který je výřečný a sebejistý, není jim 

nakloněno příliš pozornosti. U těchto rozhovorů ve většině případů uspěje právě výřečný  

a sebejistý jedinec, u něhož jdou snadno přehlédnout jeho slabé stránky. (12, str. 464) 

 

2.8.2 Psychologické testy 

Metoda pro výběr pracovníků -  psychologické testy by měla vycházet z kvalitní analýzy 

dané pracovní pozice. Psychologické posuzování způsobilosti uchazečů je realizováno  

u uchazečů na pracovní pozice, které jsou v dané společnosti považovány za významné 

z hlediska řízení lidí a jednání se zákazníky. Tato metoda se týká především uchazečů  

na pozici středního managementu a vedoucích pozic, či na uchazeče pozic, kde jsou kladeny 

vysoké psychické nároky.  

Psychologické testy musí mít základní požadované vlastnosti, jako je validita, reliabilita, 

standardizace a objektivita. (26) 

 

2.8.3 Psychodiagnostické metody 

U zaměstnání, kde je požadována odolnost vůči stresu, přizpůsobivost, řídit a organizovat 

ostatní spolupracovníky, je velmi rozšířené psychologické testování. Toto testování 

zodpovídá otázky, zda má uchazeč o zaměstnání potřebné dovednosti, zda vydrží tlak  

na plnění plánu, dokáže vyjednávat s náročnými klienty. Psychodiagnostika dokáže zjistit 

předpoklady a potenciál daného uchazeče. Výhodou této metody výběru pracovníků je 

nahlédnout do duše uchazeče, odkrývá přetvářku, snahu vytvářet dojem „lepší“ osoby. 
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Dalším pozitivem této metody je možnost stanovení pořadí jednotlivých uchazečů a tím šetří 

personalistům čas. Normy jsou vytvořené na odpovídajícím vzorku respondentů a je tedy 

metoda standardizovaná. 

 

Konkrétně psychodiagnostická metoda zjišťuje interpersonální charakteristiky, další 

osobnostní charakteristika (jako je již zmíněná odolnost vůči stresu, sebeřízení), pozornost, 

paměť, rozumový potenciál. Doporučuje se společně s psychodiagnostickými metodami 

využít některou z dalších metod pro výběr nových pracovníků. (18) 

 

2.8.4 Reference 

V dnešní době jsou reference běžnou součástí materiálů, které uchazeč o zaměstnání 

poskytuje svému budoucímu zaměstnavateli. Reference se povařují za méně validní a to 

z důvodu, že si doporučení uchazeč vyžádá od osoby, která bude podávat pozitivní 

doporučení. S negativní referencí se personalista setká jen zřídka kdy, avšak mohou se využít 

jako zdroje pro přípravu otázek k přijímacímu pohovoru. (27, str. 96) 

 

2.8.5 Životopisné údaje 

Životopis přehledně znázorňuje dosažené vzdělání a praxi, řadí se chronologicky sestupně 

(na prvním místě je poslední dosažené vzdělání a poslední zaměstnání uchazeče). Údaji 

v životopise uchazeč oslovuje potencionálního zaměstnavatele a jsou pro něj zdrojem 

informací, na základě nichž uchazeč uspěje či neuspěje u přijímacího pohovoru.  

Motivační dopis je průvodním dopisem, který v dnešní době bývá již součástí životopisu. 

Cílem motivačního dopisu je prezentovat zájem uchazeče o pozici v dané společnosti a jeho 

způsobilost pro danou pozici. (27, str. 99-100) 

 

2.8.6 Praktické zkoušky 

Praktické zkoušky jsou alternativou k psychodiagnostickým metodám. Na rozdíl od testů, 

které zjišťují příznaky a očekávání chování, praktické zkoušky ověřují výkon na vzorcích 

chování. Jsou dva způsoby zkoušek pro kandidáty. Prvním typem jsou zkoušky  
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pro potencionální zaměstnance, kteří mají s danou pracovní pozicí již zkušenost (příkladem 

je možno uvést zkoušku ze psaní „všemi deseti“ v případě, že se osoba uchází o místo 

asistentky). Druhým typem jsou zkoušky cvičitelnosti pro uchazeče, kteří s danou pozicí 

nemají žádnou zkušenost. Tyto zkoušky byly vyvinuty pro řadu oblastí a pracovních pozic  

a vykazují dobrou validitu. Účelem je zjistit, zda je kandidát vhodný pro zařazení  

do školícího programu. (17, str. 29) 

 

2.8.7 Grafologická analýza 

Grafologická analýza zjišťuje povahové rysy kandidáta na základě charakteristiky jeho 

písma. Grafologie zkoumá sklon písma, tvary, velikost jednotlivých písmen. V případě 

použití grafologické analýzy je zapotřebí delší text, který je napsaný za běžných okolností. 

(17, str. 85) 

 

2.8.8 Assesment centre 

Assesment centre („AC“) se do češtiny nepřekládá, ale jeho doslovný překlad je „hodnotící 

středisko“. V České republice se jedná o jednu z novějších metod pro výběr pracovníků,  

či jejich hodnocení, ale využívána je již více než 40 let. Její původ je z USA. Metody „AC“ 

se využívají v průmyslových, vojenských, vzdělávacích, vládních a mnoho dalších 

organizacích. (19, str. 5) 

 

Přesněji „AC“ označuje metodu, která musí zahrnovat následující: 

- jasně definované parametry, které touto formou budou zjišťovány, 

- musí být použito více druhů metod a technik, 

- většina jednotlivých technik musí být zaměřena na situace, které se nejvíce blíží těm, 

v nichž se zjišťované charakteristiky, dovednosti a vlastnosti uplatní a to ihned  

a i v budoucnosti, 

- v průběhu „AC“ musí být přítomno několik vyškolených pozorovatelů, kteří sledují 

chování účastníků,  

- závěrečná zpráva o každém účastníku musí být výsledkem všech použitých technik  

a musí zohledňovat závěry všech příslušných pozorovatelů. (19, str. 6) 
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AC se skládá vždy ze tří fází. Fáze přípravy, vlastní realizace a hodnocení. V přípravné fázi 

je nutné určit, kdo bude AC zajišťovat, kolik uchazečů se bude účastnit (zpravidla jde o počet 

5-12 osob), dále by měl být sestaven harmonogram. Assesment centrum může prolínat 

veškeré metody, které se používají pro výběr pracovníků na danou pozici. Východiskem této 

metody jsou nároky, které jsou kladeny na obsazovanou pracovní pozici, na jejichž základě 

jsou stanovena kritéria výběru. (19, str. 8) 

 

Příklady kritérií: 

- práce a spolupráce v týmu, 

- prosazení vlastního názoru v týmu a ve vedení společnosti, 

- vyjednávání pod tlakem a v krizových situacích, 

- vyjadřování, komunikace a prezentace informací 

- argumentace, 

- vedení obchodního rozhovoru. 

 

Assesment centrum se skládá z řady individuálních metod a to i psychodiagnostických 

metod, avšak tyto metody by neměly převažovat. (27, str. 123) 

 

Mezi individuální metody assessment centre patří: 

- prezentace (ať již sebeprezentace, nebo prezentace řešení zadaného úkolu, apod.), 

- případová studie (řešení konkrétních problémů), 

- kombinace rolové hry, případové studie a testu – v tomto úkolu jsou zjišťovány 

organizační schopnosti, schopnost vypořádat se se stresem a nastavení priorit 

v pracovním řežimu, 

- hraní rolí (scénky s jinou osobou), 

- individuální rozhovor – tato fáze je nejvíce zaměřena na posuzování jednotlivce a 

jeho chování pod nátlakem a pod stresem, rozhovor s nadřízeným, 

- zkoušky a testy dle oboru a obsazované pozice. (27, str. 122) 

 



39 
 

U skupinových metod v rámci assessment centra je zaměření především na sledování 

výkonových, kognitivních a interpersonálních charakteristik včetně reakcí na nečekané 

situace a stres. (27, str. 122) 

 

Mezi skupinové metody „AC“ patří: 

- týmové hry – ty se soustřeďují na spolupráci jednotlivce s týmem ostatních uchazečů, 

způsoby vyjednávání a argumentace na reakce účastníků na názory ostatních, 

- manažerské hry – zjišťují schopnost rozhodovat se v reálných situacích, 

- skupinové diskuze – zde je prostor pro přesvědčování, zastávání svého názoru, ochotu 

přijmout jiný názor. (27, str. 122) 
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2.8.9 Posuzování kvality metod výběru 

Následující tabulka znázorňuje přehled vlastností, jaké musí být zohledněny při posuzování metod.  

 

 

Tabulka č. 1 – Hlavní kritéria posuzování metod výběru 27.)  

 

Kritéria Metody 

 

Rozlišování 

Metody měření použité při výběru musí jasně a zřetelně rozlišovat 

uchazeče. V případě, že uchazeči mají podobné hodnocení (např. 

číselný skór) nelze výsledky považovat za adekvátní. 

 

Validita a reliabilita 

Metody, které jsou použity pro měření, musí mít odpovídající 

kvalitu odbornosti. 

 

 Slušnost 

Vybraná metoda nesmí diskriminovat příslušníky zvláštních 

podskupin populace (např. čerstvé absolventy, či příslušníky 

národnostních menšin, apod.) 

 

 Vhodnost 

Metoda, která je použita, musí být v rámci dané společnosti 

přijatelná a musí být možné ji zařadit do stávajících 

administrativních postupů, které jsou ve společnosti již zavedeny. 

 

 Náklady na vývoj 

Potencionální přínos metody by měl být vyvážen finančními 

náklady a časem potřebným k vývoji vhodných metod. 

 

 

Validita 

Proces validace spočívá ve zkoumání, nakolik jsou považovány výsledky šetření (např. 

výsledky psychologických testů), na nichž zakládáme své rozhodnutí o přijetí, případně 

nepřijetí uchazeče za schopné předpovědět, zda uchazeč bude v práci úspěšný. Stručně 

řečeno, validita se týká toho, nakolik test či jiná přírodní technika měření skutečně měří to, 

co by měřit měla. (17, str. 154) 
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Reliabilita 

Reliabilita znamená spolehlivost a týká se toho, nakolik jsou výsledky měření danou 

metodou a technikou konsistentní. Uchazeč by měl při opakování testu dosahovat stejných 

nebo velmi podobných výsledků, v případě, že není výsledek ovlivněn fyzickou nebo 

psychickou indispozicí. (17, str. 154) 

 

Standardizace 

Také se používá normalizace a představuje označení pro zjištění reliability, stanovení norem 

a způsobu administrace. Pomocí normalizace se srovnávají individuální výsledky s normami, 

které byly získány šetřením velkého množství vzorku osob. (27, str. 114) 

 

Objektivita testu 

Objektivita testu znamená, že výsledek testu není ovlivněn ani osobou, která test provádí  

ani před osobou, která provádí vyhodnocování testu. Všichni účastníci mají stejné podmínky 

a musí jim být předloženy stejné instrukce. (27, str. 114) 

 

2.9  Volba metod získávání zaměstnanců 

 

Organizace by v první řadě měla uvažovat o využití interních zdrojů pro obsazení pracovní 

pozice. Až v případě, že nejsou k dispozici vhodní lidé na volnou pracovní pozici, tak je 

třeba využít jiné postupy, jak získat uchazeče. Základní myšlenkou ve způsobu získávání 

pracovníků je dodržovat a opírat se o 3 kritéria: rychlost, pravděpodobnost získání kvalitních 

uchazečů, kteří splňují požadované kvalifikace a schopnosti a neméně důležité náklady  

na získání pracovníka. (20, str. 16) 

 

Pokorný uvádí následující optimální metody získávání pracovníků: 

1.) Uchazeči se nabízejí sami 

2.) Doporučení uchazeče zaměstnancem té společnosti 

3.) Vývěsky, poutače (jak ve společnosti i mimo ní) 

4.) Inzerce  
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5.) Spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi 

6.) Spolupráce s úřady práce 

7.) Spolupráce se stavovskými organizacemi, spolky, odbory 

8.) Využívání služeb komerčních zprostředkovatelen 

9.) Vytipování a oslovení vhodného uchazeče pracovníky zvláštního týmu společnosti. (20, 

str. 17) 

 

2.9.1 Uchazeči se nabízejí sami 

Jedná se o pasivní metodu získávání pracovníků, kdy výhodou je značná minimalizace 

nákladů na inzerci či jinou metodu získávání pracovníků. Na základně dobrého mínění  

o společnosti sami uchazeči kontaktují společnost a nabízí své schopnosti, zkušenosti  

a dovednosti. Uchazeči se nabízejí sami. Nevýhodou je především nedostatečná možnost 

výběru, není možno porovnat schopnosti a kvality s jinými uchazeči. Pravděpodobnost, že 

společnost přijme ne zcela vhodného uchazeče je tedy větší, než když se ve společnosti 

uvolní jedna pracovní pozice, kterou je nutno co nejdříve obsadit. (16, str. 127) 

 

2.9.2 Doporučení uchazeče zaměstnancem dané společnosti 

Je to vhodná a poměrně často uplatňovaná metoda pro získávání zaměstnanců. Jedná se  

o situaci, kdy stávající zaměstnanec doporučí oddělení lidských zdrojů nebo svému 

nadřízenému uchazeče, který by měl o pozici zájem. Výhodou této formy jsou především 

nízké náklady a rychlost při obsazování pracovního místa, kterým je ve většině případů 

nějaká speciální pozice nebo pracovník se speciální kvalifikací. (16, str. 127 – 128) 

 

2.9.3 Vývěsky 

Tato metoda je opět jednou z nízkonákladových a rychlých metod získávání pracovníků. 

Umožňuje využít vzájemné osobní známosti a řešit tuto problematiku jak z vnitřních, tak 

vnějších zdrojů společnosti. (21, str. 86) 
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2.9.4 Inzerování 

Inzerování nabídky volné pracovní pozice je nejobvyklejší metodou, jak přilákat uchazeče.  

Je třeba promyslet, zda pro konkrétní nabídku práce je tato metoda tou nejvhodnější. 

Inzerování je nejběžnější metodou získávání zaměstnanců. 

 

Účelem inzerování je: 

- upoutat pozornost – inzerát musí být napsán stylem, aby upoutal pozornost 

potencionálního uchazeče, musí být konkurenceschopný v porovnání s ostatními, 

- vytvářet a udržovat zájem – všechny požadavky, které potencionální kandidát musí 

splňovat, informace o nabízené pracovní pozici a o společnosti musí být popsány 

atraktivním způsobem, aby uchazeče zaujaly, 

- stimulovat akci – cílem inzerátu je dostatečný počet zaslaných životopisů jako 

odpověď na tento inzerát. Vhodným ukazatelem pro zjištění efektivnosti inzerátu jsou 

náklady na inzerci v přepočtu na jednu odezvu na inzerát. Inzerce pracovní pozice 

musí být tedy sdělena způsobem, který na první pohled upoutá pozornost a stručně, 

jasně a výstižně popíše vše, co potencionální uchazeč potřebuje vědět, aby na inzerát 

odpověděl. (12, str. 452-453) 

 

K dosažení těchto jednotlivých bodů je třeba: 

- analyzovat kolik pracovních pozic je nutné obsadit, kdy by byl předpokládaný nástup, 

specifikovat pracovní pozici a uvést požadavky na vzdělání, praxi a jiné schopnosti, 

- rozdělit jednotlivé role, kdo, kdy, jak a co bude dělat, 

- všechny potřebné informace popsat do inzerátu, 

- zpracovat a graficky upravit podobu inzerátu, 

- inzerát zveřejnit do vhodných médií, 

- zhodnotit úspěšnost inzerce. (12, str. 452-453) 

2.9.5 Spolupráce se školami a vzdělávacími agenturami 

Tato metoda umožňuje potencionálním uchazečům o zaměstnání poskytnout veškeré 

informace, které uchazeč potřebuje znát, dále umožňuje přímý kontakt. Společnosti nabízejí 

studentům různé formy praxe, která jim často chybí - formou stáží, odborných praxí, různými 

stipendii. Nevýhodou může být nástup po ukončení studia (sezónnost nástupu). (21, str. 86) 
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2.9.6 Spolupráce s úřady práce 

Výhodou této metody jsou především minimální náklady. Využití této služby je bezplatné  

a je možno využít poskytnuté informace o uchazečích. Další výhodou je rychlost získání 

vhodného kandidáta na osobní pohovor.  Existuje skupina zaměstnavatelů, kteří mají  

ze zákona povinnost hlásit úřadu práce všechny volné pracovní pozice, a manažer lidských 

zdrojů si může uchazeče pozvat na výběrové řízení. Tato forma oslovuje nejčastěji zájemce  

o výkonné činnosti, tedy především administrativní zaměstnance či manuální zaměstnance, 

atd. (21, str. 86) 

 

2.9.7 Spolupráce se stavovskými organizacemi, spolky, odbory 

Výhodou této metody je udržování dobrých vztahů mezi organizací a odbory. Další výhodou 

je, že do jisté míry zajišťuje, že uchazeč bude mít požadované schopnosti, zkušenosti, 

znalosti a potřebovanou kvalifikaci k vykonávání práce. Naopak nevýhodou je, že lze tímto 

způsobem získat jenom většinou pracovníky dělnických povolání. (16, 131) 

 

2.9.8 Využívání služeb komerčních zprostředkovatelen 

Komerční zprostředkovatelny se zaměřují ve většině případů na získávání pracovní  

pro administrativní činnost. Jejich pozitivem je rychlost a efektivnost, snižují pracnost 

získávání zaměstnanců a nabízejí odborný přístup. Zprostředkovatelské agentury by měly mít 

jasně k dispozici informace, co přesně se od nich očekává. Je nutné si odsouhlasit podmínky 

a postup. Zprostředkovatelské agentuře je třeba poskytnout veškerou pomoc ohledně 

pracovního místa, na které se hledá vhodný kandidát. Musí být informována o všech 

speciálních požadavcích, které místo klade na úspěšného kandidáta, co všechno se od něho 

očekává. Nevýhodou těchto komerčních zprostředkovatelen je jejich cena, která je poměrně 

dost vysoká. Před uzavřením vzájemné spolupráce je třeba si vyjasnit, od čeho se bude 

honorář odvíjet a jaké jsou povolený rozpočet na danou spolupráci. Většina 

zprostředkovatelských agentur, a nebo poradenských firem specializovaných na získávání 

pracovníků si účtuje honorář obvykle okolo 15-20%. (12, str. 458) 
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2.9.9 Vytipování a oslovení vhodného uchazeče pracovníky 

zvláštního týmu společnosti 

 

V současné době se velmi rozšířil pojem „talent pool“ a „headhunting“. Tyto dva pojmy jsou 

techniky, které využívají stále víc společnosti, kteří chtějí pro svoji společnost obsadit ty 

nejlepší zaměstnance na trhu. Jsou to zaměstnanci, kteří mají společnosti pomoci k růstu  

a zkrátka musí být pro ni přínosem. Tato metoda získávání pracovníků je velmi drahá  

a obvykle je to velmi zdlouhavý proces. Tento postup získávání zaměstnanců se týká 

především velkých korporací, které sledují postup vynikajících absolventů vysokých škol  

a dalších, kteří jsou ambiciózní a jsou označovány za potenciálně užitečné pro budoucnost. 

Kariérní postup jednotlivce může být sledován, aniž by to on sám jakkoliv tušil. Proto je pro 

uchazeče vhodné, aby svoje úspěchy, životopisy a další informace zveřejňovali a sdíleli.  

Je to jedna z možností, jak může získat uchazeč získat třeba i vysněnou pracovní pozici. (12)  

 

2.9.10 Jednotlivé kroky výběrového řízení 

 

Každé oddělení lidských zdrojů by mělo mít politiku rovné či stejné příležitosti. Při realizaci 

této politiky by se mělo postupovat ve výběrovém řízení v následujících krocích:  

 

Získávání pracovníků 

V procesu získávání pracovníků by si organizace měla dát pozor a vyvarovat se inzerci, kde 

nabízená pozice bude v mužském rodě (např. neuvádět „hledáme pracovníky“, ale „hledáme 

pracovníky/pracovnice“ a nezdůvodňovat věkovou hranici. Ze zákona je zakázáno, aby byla 

v inzerci uvedena věková hranice, která je přijatelná pro získání pracovní pozice, v případě, 

že tato věková hranice není právně zdůvodnitelná. 
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Výběrový pohovor  

Veškeří pracovníci lidských zdrojů, kteří provádějí výběrové pohovory, nebo jsou jejich 

součástí, musí být řádně proškoleni. Je nutné vyhnout se diskriminačním otázkám. 

Diskriminační důvody jsou blíže popsány v kapitole 2.2.1. Je zřejmé, že kvalifikovaný 

personalista se vždy dozví odpovědi na všechny otázky, které chce vědět, ale jde o to, aby 

tyto otázky neobsahovaly předsudky vůči věku, pohlaví, rase, národnosti a dalším tématům, 

které blíže definuje Antidiskriminační zákon. (12, str. 838) 

 

Politika rovných příležitostí není uplatňována pouze ve výběrovém řízení, ale dále  

i ve vzdělávání a povyšování. 

V případě vzdělávání je nutné neustále prověřovat, zda ženy, muži a nově přijatí pracovníci 

mají stejné příležitosti pro účast na programech vzdělávání a rozvoje. Je nutné zabezpečit, 

aby kritéria výběru školení a dalšího vzdělávání nediskriminovaly ženy a další skupiny. 

V případě povyšování je nutné, aby společnost nepředpokládala, že existují skupiny 

zaměstnanců, kteří o povýšení nestojí. Organizace musí zlepšovat postupy při hodnocení 

zaměstnanců tak, aby se redukovala předpojatost vůči některé skupině zaměstnanců.  

(12, str. 838-839) 
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3 Analýza současného stavu 

Analytická část práce popisuje základní informace o firmě, její historii, předmět podnikání, 

hlavní oblasti činností, organizační strukturu, hospodářské výsledky společnosti, strukturu  

a vývoj počtu zaměstnanců a další informace a údaje o vybraném podniku. Firma je z důvodu 

zachování anonymity nepojmenována. Informace a data jsou získané z internetových stránek 

společnosti a ze zdrojů, které jsou dostupné volně na internetu, z interních zdrojů firmy  

a dále z konzultací s personalistkou pro oblast Východní Čechy.  

 

3.1 Popis firmy 

Vybraná firma pro analytickou část práce je evropská banka s dominantním postavením, 

nejen v České republice, ale i celé Evropě. Je zařazována do předních příček na trhu českého 

bankovnictví. Společnost je bankou, která poskytuje služby drobného, komerčního  

a investičního bankovnictví.  

 

Tato banka nabízí svým klientům spolehlivé a komplexní bankovní produkty, které patří 

k nejlepším na trhu. Společnost funguje na českém trhu od roku 2007. Mezi hlavní produkty, 

které společnost může nabídnout občanům, patří běžné účty, platební karty, spotřebitelské 

úvěry, hypotéky a cenné papíry a další produkty. Více než 200 000 fyzických osob a 40 000 

firem a podnikatelů jsou klienty této banky. 

 

Čím se odlišuje od ostatních bank, je především poskytování svých služeb pro klienty, kteří 

působí v oborech svobodných povolání, jakož jsou soudci, lékaři, notáři, apod.  

Dále poskytuje veškeré bankovní produkty a služby podnikatelům a menším firmám (roční 

obrat do 50 milionů), firmám a veřejnému sektoru (roční obrat nad 50 milionů) a private 

banking (nad 10 milionů Kč). Společnost má hlavní sídlo v Praze, kde sídlí i celá centrála.  

Fungování na trhu se opírá o hodnoty, které společnost dodržuje a řídí se jimi. Jsou jimi 

především zvyšování přidané hodnoty pro klienty, sociální zodpovědnost a mezilidské vztahy 

nejen mezi zaměstnanci společnosti, ale všemi zainteresovanými osobami, nevyjímaje 

klienty. 
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3.2 Základní informace 

Společnost je akciovou společností založená dle českého právního řádu. Své závazky plní 

banka řádně a včas a v minulosti nedošlo k žádným změnám, které by měly podstatný 

význam při hodnocení platební schopnosti emitenta.   

 

Základní kapitál emitenta činí 8 749 716 000 Kč a je rozdělen následovně: 

a.) 100 akcií na jméno, každá má jmenovitou hodnotu 16 320 000 Kč; 

b.) 200 akcií na jméno, každá má jmenovitou hodnotu 13 375 000 Kč; 

c.) 436 500 akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč; 

d.) 10 akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 7 771 600 Kč. 

Všechny uvedené akcie jsou evidované na účtu akcionáře vedeném Centrálním depozitářem 

cenných papírů, a.s. Základní kapitál byl plně splacen.  

 

3.3 Předmět podnikání 

Předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb 

v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění a ve smyslu 

zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, v platném znění, tj. 

a.) příjem vkladů od veřejnosti, 

b.) poskytování úvěrů, 

c.) investování do cenných papírů na vlastní účet, 

d.) platební styk a zaúčtování, 

e.) vydávání a správa platebních prostředků, 

f.) poskytování záruk, 

g.) otevírání akreditivů, 

h.) obstarávání inkasa, 

i.) poskytování investičních služeb. 
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3.4 Hlavní oblasti činností 

 

- úvěrové obchody, 

- financování komerčních nemovitostí, 

- financování projektů a strukturované financování, 

- obchodní a exportní financování, 

- dokumentární obchody, 

- vedení účtů a vklady, 

- platební styk, 

- elektronické bankovnictví, 

- přímé bankovnictví, 

- platební karty, 

- cash pooling,  

- obchody na burze, 

- art banking. 

 

Jak již vyplývá z výroční zprávy za první pololetí roku 2013, banka nebyla vystavena 

žalobám, které vyplývají z běžné obchodní činnosti. Od 1.1.2013 do 30.6.2013 banka 

nevedla žádný soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by měla významný vliv na finanční 

situaci banky.  

 

3.5 Organizační struktura 

Společnost se skládá ze 7 divizí, 26 úseků, 38 odborů, 86 oddělení centrály, 6 obchodních 

oblastí, 21 regionální center firemní klientely, 10 obchodních regionů a 130 poboček. Stav 

k 1.6. 2013 je 1930 zaměstnanců. 
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3.6 Hospodářské výsledky banky 

Následující tabulka č. 2 – hospodářské výsledky banky znázorňuje hospodářské výsledky za první 

polovinu roku 2013. Výsledky k 31.12.2013 nejsou finální z toho důvodu, že ve společnosti probíhali 

rozsáhlé organizační změny a změny struktury. 

 

Tabulka č. 2 – Hospodářské výsledky za polovinu roku 2013 [Zdroj: vlastní] 

Hospodářské výsledky za 1. pol. 2013 v mil. Kč 

Úrokové a obdobné výnosy 4,188 

Úrokové a obdobné náklady (1,127) 

Čisté úrokové a obdobné výnosy 3,061 

  

Výnosy z poplatků a provizí 1,422 

Náklady na poplatky a provize (395) 

Čistý zisk z poplatků a provizí 1,027 

  

Výnosy z dividend  

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků držených k obchodování 744 

Čistý zisk ze zajištění rizika změny reálných hodnot 20 

Čistý zisk z prodeje finančních aktiv a závazků (8) 

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou 

hodnotou proti účtům nákladů a výnosů neurčených 

k obchodování 

(3) 

Provozní výnosy 4,841 

  

Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (789) 

  

Správní náklady (2,292) 

Tvorba a rozpuštění rezerv 2 

Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty hmotného majetku (64) 

Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty nehmotného majetku - 

Ostatní provozní výnosy a náklady 19 



51 
 

Provozní náklady (2,335) 

  

Zisk/ztráta z prodeje nefinančních aktiv (2) 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1,715 

  

Daň z příjmů (315) 

Výsledek hospodaření po zdanění připadající vlastníkům banky 1,400 

  

Ostatní úplný výsledek po zdanění připadající vlastníkům banky (1,920) 

  

Celkový úplný výsledek připadající vlastníkům banky (520) 

 

 

 

3.7 Vývoj čistého zisku 

Následující graf – graf č. 1 znázorňuje vývoj čistého zisku po zdanění v mil. Kč za posledních 7 let.  

 

 

Graf č. 1 – vývoj čistého zisku po zdanění [Zdroj: vlastní] 
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Čistý zisk společnosti se v minulých sedmi letech výrazně odrážel od vývoje nejen české, ale 

i evropské ekonomiky z důvodu, že banka je součástí finanční skupiny v Evropě. V roce 

2008 zažila společnost největší zisky, bohužel v roce 2009 vlivem ekonomické krize došlo 

k poklesu zisku. Za posledních sedm let společnost vykázala nejnižší zisk v roce 2011, kdy 

více investovala do nových poboček, rozšiřovala svoji distribuční síť a tím docházelo 

k nárůstu nákladů.  

 

Růst společnosti znamenal nárůst počtu zaměstnanců a tím docházelo k zvyšování 

provozních nákladů společnosti. Za jeden rok rozšířila banka svoje pobočky o 28% a počet 

svých zaměstnanců o 10 %. V roce 2011 došlo k optimalizaci počtu zaměstnanců na 

jednotlivých obchodních místech a redukci počtu zaměstnanců na centrále. Tito zaměstnanci 

byli převedeni na pozice vedoucích obchodních míst a na pozice osobních bankéřů.  

 

V roce 2013 banka vydělala 3 200 mil. Kč. V tomto roce došlo k nárůstu klientů, kteří zvýšili 

klientské vklady. Na trhu se zvýšila poptávka po spotřebitelských neúčelových úvěrech  

a hypotečních úvěrech. To vše vedlo k obhájení zisku z minulého roku. V porovnání 

s ostatními bankami, kterým zisk klesl, této společnosti rostl.  

 

Očekávání společnosti pro tento rok je opět zvyšovat zisky, nárůst by měl být způsoben 

především díky optimističtějšímu výhledu ekonomiky. Rozpad po letech je znázorněn  

i v tabulce č. 3, kde je uveden nejen čistý zisk po zdanění, ale i čistý výnos z úroků, čistý 

výnos z poplatků a provizí a všeobecné správní náklady.  
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Tabulka č. 3 – Vývoj čistého zisku po zdanění [Zdroj: vlastní] 

 

Roky 

 

Čistý výnos z 

úroků 

 

Čistý výnos z 

poplatků a 

provizí 

 

Všeobecné 

správní náklady 

 

Čistý zisk po 

zdanění 

2007 6 553 mil. Kč 3 650 mil. Kč 5 540 mil. Kč 3 241 mil. Kč 

2008 6 408 mil. Kč 2 711 mil. Kč 3 933 mil. Kč 4 911 mil. Kč 

2009 6 195 mil. Kč 2 450 mil. Kč 3 667 mil. Kč 2 768 mil. Kč 

2010 6 129 mil. Kč 2 634 mil. Kč 3 902 mil. Kč 3 002 mil. Kč 

2011 6 408 mil. Kč 2 789 mil. Kč 4 469 mil. Kč 1 146 mil. Kč 

2012 6 195 mil. Kč 2 056 mil. Kč 4 601 mil. Kč 3 157 mil. Kč 

K 30.6.2013 3 061 mil. Kč 1 027 mil. Kč 2 292 mil. Kč 1 400 mil. Kč 

(k 31.12.2013       

3 200 mil. Kč 

 

3.8 Struktura zaměstnanců 

Společnost je velmi vyhledávaným zaměstnavatel, což jsou banky obecně. Průměrný 

zaměstnanec vydrží v této společnosti pracovat i více, než 5 let. Což svědčí o tom, že je to 

zaměstnavatel, který o své zaměstnance pečuje a poskytuje jim péči a spoustu benefitů. Jako 

je např. týden dovolené nad rámec zákona, výhodné zaměstnanecké produkty, příspěvek na 

stravování, dále sickdays, free days – podpora při krátkodobé nemoci a další.  
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Graf č. 2 – Vývoj počtu zaměstnanců [Zdroj: vlastní] 

 

Na výše znázorněném grafu je uvedený vývoj počtu zaměstnanců za posledních 8 let. Z grafu 

je zřejmé, že nejvyšší počet zaměstnanců byl v roce 2012, v tomto okamžiku se společnost 

začala velmi rozvíjet a patřit k jedné z nejvíce produktivních bank v České republice.  

V tabulce č. 4 je znázorněn počet obchodních míst a zaměstnanců v jednotlivých letech. Co 

se růstu společnosti týče, nejvyšší nárůst obchodních míst byl zaznamenán v roce 2011, kdy 

meziroční růst byl o 26 obchodních míst, tedy o 28%.  

 

 

Tabulka č. 4 – Vývoj počtu zaměstnanců [Zdroj: vlastní] 
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Jednotlivé roky 

Vývoj počtu zaměstnanců 
(2007 - 30.6.2013) 

Roky Počet zaměstnanců Počet obchodních míst 

2007 1631 60 

2008 1667 56 

2009 1661 57 

2010 1796 67 

2011 1980 93 

2012 2004 98 

2013 (k 30.6.2013) 1997 100 
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Na následujícím grafu je blíže specifikována délka pracovního poměru zaměstnanců  

ve společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 – Délka pracovního poměru zaměstnanců [Zdroj: vlastní] 

 

Z grafu vyplývá, že 43% zaměstnanců je ve společnosti zaměstnáno déle než pět let. Dalších 

37% pro banku pracuje v rozmezí od jednoho do pěti let. 20 % pracovníků je zaměstnáno do 

jednoho roku. Tyto údaje jsou z 30.6.2013.  

 

Ve společnosti je v současné době zaměstnáno 47,3 % mužů a 52,7 % žen. Což svědčí  

o velké vyrovnanosti obou pohlaví. Konkrétně na pozici osobního bankéře pracuje 

v současnosti 66,6 % žen a 33,3 % mužů. Banka poskytuje příležitost také cizincům  

a především absolventům, kdy má pro studenty a absolventy připraveny kreativní projekty. 

Tato skupina uchazečů má možnost získat praxi, která jim v mnoha případech chybí a bývá 

to jeden z hlavních důvodů, proč je zaměstnavatel nechce zaměstnat. Banka chce do svých 

řad především mladé lidi, z toho důvodu poskytuje vybraným studentům možnosti 

bezplatných stáží v maximální délce 3 měsíce. Během stáže získají studenti zajímavou 

pracovní zkušenost a teoretické znalosti, které získali během studia, ověří v praxi. I pro 

absolventy vysokých škol banka připravila program, kdy se absolvent pod vedením manažerů 

banky zapojí do práce na důležitých projektech, které společnost připravuje. Tyto programy 

jsou zaměřeny především v divizi komerčního bankovnictví, obchodního bankovnictví  

a financí.  
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Následující graf č. 4 znázorňuje poměr absolventů k celkovému množství nově přijatých 

zaměstnanců.  

 

 
Graf č. 4 – Poměr absolventů k celkovému množství nově přijatých zaměstnanců [Zdroj: vlastní] 

 

 

Poměr absolventů se váže na všechny nově přijaté zaměstnance do společnosti, nejsou zde 

rozlišovány jednotlivé pracovní pozice. 

 

Jak již vyplývá z grafu č. 4 – Poměr absolventů k celkovému množství nově přijatých 

zaměstnanců, společnost zaměstnává velké množství mladých lidí. Na následujícím grafu č. 5 

je možno vidět rozpad po jednotlivých věkových kategoriích a určuje tak procenta 

jednotlivých věkových skupin ve společnosti. 
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Graf č. 5 – Věková struktura zaměstnanců [Zdroj: vlastní] 

 

 

Co se týče věkové struktury zaměstnanců, tak průměrný věk je 32 let.  Z grafu vyplývá, že 

nejpočetnější skupina všech zaměstnanců napříč celou společnosti je ve věku 26-35 let. 

Naopak zaměstnanci do 20 a nad 56 let tvoří skupinu nejmenší.  

 

Jaké vzdělání je nejvíce zastoupeno ve společnosti je možno vyčíst v grafu č. 6. Společnost 

nabízí celou řadu pracovních pozic. Na určité pracovní pozice si najímá agentury, které 

zprostředkovávají zaměstnání, jedná se ve většině případů o úklidové práce či o pozici 

security.  
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Graf č. 6 – Vzdělanost zaměstnanců [Zdroj: vlastní] 

 

Nejvíce jsou ve společnosti zastoupeni zaměstnanci se středoškolským vzděláním 

ukončeným maturitní zkouškou a to konkrétně 55% všech zaměstnanců. 41% všech 

zaměstnanců má dokončené vysokoškolské vzdělání, ať buď stupeň bakalářský, nebo stupeň 

magisterský. Pouze 4 % všech zaměstnanců ve společnosti má vzdělání vyučen/a.  

 

Společnost zaměstnává 1997 zaměstnanců, kteří obsazují pozice ve vedení, dále jsou 

rozděleny do sedmi divizí:  

- Lidské zdroje,  

- Retail (jednotlivé pobočky),  

- IT & helpdesk, 

- Komerční bankovnictví, 

- Finance, 

- Marketing a komunikace, 

- Produkty a služby bankovnictví, 

 

Ve společnosti, jak již bylo řečeno, jsou zaměstnáni nejvíce lidé se středoškolským 

vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Tito zaměstnanci nejčastěji obsazují právě pozice 

osobních bankéřů, administrativních pozic na centrále, Help desku a dalších podpůrných 

pozic. Vysokoškolsky vzdělaní jsou taktéž osobní bankéři, vedoucí obchodních míst, oblastní 

vedoucí, regionální vedoucí, trenéři, manažeři pro lidské zdroje, odborníci z risk 
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managementu a financí, manažeři pro vývoj produktů a mnoho dalších pracovních pozic 

napříč bankou. 

 

Osobní bankéř 

Pozice osobního bankéře se, ač se to nemusí na první pohled zdát, považuje za páteř celé 

společnosti. Mezi typické činnosti a pracovní náplň této profese patří především identifikace 

nových obchodních příležitostí nejen u stávajících, ale i u nových klientů. Doporučování 

bankovních produktů přes zjištěné užitky a následný prodej pro detailovou klientelu na 

obchodním místě. Osobní bankéř je také poradcem, který vytváří efektivní obchodní 

prostředí. Náplní práce je také zajišťování rozvoje klientského portfolia prostřednictvím 

získaných kontaktů. Neméně důležitou činností je spolupráce s dalšími odděleními 

společnosti při naplňování stanovených obchodních cílů celé společnosti. 

 

Na pozici osobního bankéře jsou v této bance kladeny následující požadavky: 

- komunikační dovednosti, 

- samostatnost,  

- organizační schopnosti,  

- orientace na zákazníka,  

- prodejní schopnosti a dovednosti.  

 

3.9 Řízení lidských zdrojů ve společnosti 

Divize lidských zdrojů má centrálu v Praze, skládá se z vedoucí celé divize a dále 

z jednotlivých HR pracovníků, kde každý zodpovídá za danou oblast v rámci České 

republiky. Jednotliví manažeři lidských zdrojů pro danou oblast mají řadu pracovníků, kteří 

zodpovídají za podpůrné činnosti, které jakkoli souvisejí s výběrovým řízením na danou 

pozici, ale i nástupem nového pracovníka do banky.  
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Činnosti jednotlivých oblastí lidské zdroje: 

 

- plánování lidských zdrojů a jednotlivých pozic v rámci oblasti, 

- zveřejňování informací o výběrovém řízení, 

- samotné konání výběrového řízení, 

- před nástupem na pozici je nutné zajistit lékařskou prohlídku zaměstnance,  

- ověření pravdivosti informací, které jsou uvedeny v životopise – na tuto činnost 

společnost spolupracuje s externí agenturou, která komplexně ověří údaje a výsledek 

zpracovaných informací předá HR pracovníkovi. 

- podpis pracovní smlouvy a veškeré smluvní dokumentace je připravováno 

administrativními pracovníky lidských zdrojů na centrále společnosti na základě 

zaslaných údajů a podkladů HR za danou oblast. Podpis pracovní smlouvy standardně 

probíhá v den nástupu zaměstnance přímo na centrále banky v Praze.   

- divize lidské zdroje mají na starosti vést komplexní agendu o zaměstnancích banky,  

- další podstatnou činností je zpracování mezd a incentivů (odměn) za pracovní 

výkony, příprava příspěvků na stravování, sport a zdravotní péči.  

- správa docházky, evidence dovolených a dalších nepřítomností zaměstnance. 

 

3.10     Průběh výběrového řízení na pozici osobní 

bankéř 

Přijímání nových zaměstnanců souvisí s neustálým růstem společnosti, každým rokem se 

otevírají nové pobočky a neustále vznikají i nové pracovní pozice, které souvisí s růstem 

společnosti. Příjem nových pracovníků souvisí i se změnou pracovní pozice stávajících 

zaměstnanců, nebo úplným odchodem ze zaměstnání, dalším důvodem přijímání nových 

pracovníků je i mateřská dovolená, či odchod do starobního důchodu.  

 

Požadavek na přijetí nového zaměstnance může být podán jak z jednotlivých oblastí, tak 

z centrály. V případě, že je požadavek podán z oblasti, je předán na centrálu, kde jsou 

zpracovány požadavky na konkrétní pracovní pozici, podrobný popis pracovní pozice  

a stanoví se postup pro výběrové řízení. Informace je komunikována oblastnímu manažerovi 
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a manažerce lidských zdrojů pro danou oblast. Manažer/ka lidských zdrojů má za úkol 

informovat veřejnost o konání výběrového řízení, dále přípravu výběrového řízení a následný 

výběr vhodného uchazeče, který splňuje veškeré požadavky. Musí být tedy dohodnuto,  

od kdy do kdy bude inzerována nabídka práce. Kdy bude probíhat termín výběrového řízení  

a kdy bude známo jméno přijímaného účastníka pohovoru.  

 

3.10.1 Zveřejnění informace o výběrovém řízení 

Banka zveřejňuje nabídku pracovní pozice v první řadě na svých webových stránkách v sekci 

kariéra, kde podle regionu a typu pozice uchazeč najde i potřebné informace k výběrovému 

řízení a bližší popis nabízeného zaměstnání, požadavky na pozici a popis, jak postupovat 

v případě, že má uchazeč o nabízené místo zájem. Je vhodné se na stránkách zaregistrovat 

jako uchazeč o zaměstnání a vyplnit požadované informace po přihlášení se vždy tyto údaje 

zobrazí a uchazeč se může kdykoliv v budoucnosti zase na nějakou z pozic přihlásit, aniž by 

tyto údaje znovu musel vyplňovat. 

 

Dále je pozice na osobního bankéře zveřejněna na webovém portále www.jobs.cz .  

Společnost spolupracuje i s personální agenturou, která zajišťuje výběrové řízení, avšak není 

to běžnou záležitostí a týká se to jen několika málo pozic, kde je potřeba výběrovému řízení 

věnovat více dní a posuzuje se např. zadaná práce, či projekt.  

 

3.10.2 Požadované dokumenty 

Pro přihlášení do výběrového řízení je uchazeč vyzván k zaslání životopisu a motivačního 

dopisu, tyto dokumenty posuzuje tým manažera/ky lidských zdrojů. Po pečlivém nastudování 

životopisu a motivačního dopisu je vybráno několik vhodných kandidátů, kteří splňují 

požadavky na vzdělání, schopnosti, dovednosti a jiné další  

 

3.10.3 1. kolo pohovoru 

Prvním kolem by se dalo požadovat kolo životopisů a motivačních dopisů, kdy v případě, že 

potencionální zaměstnanec splňuje veškeré požadavky, absolvuje svůj první telefonický 
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rozhovor. Vybraní uchazeči absolvují 20 – 30 minutový telefonický pohovor, kde jsou 

ověřovány informace ze zaslaného životopisu a motivačního dopisu. Pohovor probíhá 

formou rozhovoru, kdy jednotliví kandidáti jsou během tohoto rozhovoru hodnoceni na 

základě sympatií, hodnotí se komunikativnost, pohotovost (jelikož kandidát je zastižen třeba 

na nákupu, v jiném zaměstnání a tuto formu pohovoru nečeká, je daleko přirozenější, než při 

klasickém pohovoru, na který je uchazeč připraven). Tento pohovor je neobjektivní, protože 

kandidát je hodnocen pouze jedním personalistou, který ho provádí, na základě tohoto 

pohovoru je vybráno 80 % uchazečů k ústnímu pohovoru. Tento ústní pohovor se koná do 

deseti pracovních dnů od telefonátu. Uchazeči je zpravidla do pěti pracovních dnů voláno  

a je mu oznámena informace o konání dalšího kola výběrového řízení. Toto pozvání uchazeč 

musí potvrdit emailem, kam mu jsou zaslány podrobnější informace o konání pohovoru.  

 

3.10.4 2. kolo pohovoru 

Následuje další část výběrového řízení, která probíhá formou assessment centra. O přijetí či 

nepřijetí rozhoduje porota, která se skládá z manažera/ky lidských zdrojů pro danou oblast, 

ve které se výběrové řízení koná, dále oblastní vedoucí a přímý nadřízený osobního bankéře 

– tedy vedoucí obchodního místa. Několikrát v minulosti se nabírali noví pracovníci  

i na několik obchodních míst zároveň, z toho důvodu v porotě bylo i více členů (vedoucích 

těchto obchodních míst). K assessment centru je vybráno 8 - 14 uchazečů. Pohovor je časově 

náročnější, někdy trvá až 6 hodin, uchazečům je tedy doporučováno, aby si vyhradili celý 

den. Samotné assessment centrum obsahuje několik úkolů, které neprobíhají vždy úplně 

totožně. 

 

První část obsahuje sebeprezentaci, která je limitovaná časem. Na sebeprezentaci bývají 

zpravidla 3 min a obsahuje 5-6 otázek, kdy uchazeč má k dispozici 10 minut času  

na přípravu. Otázky jsou koncipovány tak, aby se porota seznámila s charakterem uchazeče. 

Zpravidla nechce znát informace, které může vyčíst z životopisu. Velmi oblíbenou otázkou 

v této části „AC“ je otázka, která se zaměřuje na vědomosti o historii a současnosti 

společnosti, o produktech a službách, které banka nabízí a o celkovém postavení společnosti 

na trhu.  
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Toto kolo pokračuje bez jakékoliv pauzy psychologickým testem. Je to velmi oblíbená 

disciplína personalistů, kteří jsou v mnoha případech vystudovaní psychologové. Nejčastěji 

se jedná o testy pozornosti, kdy je zjišťováno, zda kandidát dokáže vnímat zadaný úkol  

a postupovat dle zadaných pokynů. Účelem testu tedy není někoho „nachytat“, ale v této 

disciplíně se častokrát uchazeči uvolní do dalších kol.  

 

Následující úkol zjišťuje kreativitu a schopnost komunikovat, chování jednotlivce a práci 

v týmu. Účastníci výběrového řízení jsou rozděleni do dvou skupin a mají za úkol vymyslet 

projekt, který je nutno následně odprezentovat výběrové komisi. Příkladem je možno uvést 

zpracování kampaně na nový výrobek/služeb, vybrat výrobek, který bude prodávat a proč. 

Ve většině případů porota je investorem, který buď financuje projekt, nebo odmítne. Podle 

toho, jak přesvědčivá je prezentace. Na vymyšlení a zpracování projektu je ve většině 

případů 20 minut a na samotnou prezentaci je minut 5. Tento úkol nejvíce přiblíží charakter 

kandidáta, dokonale odkryje jeho typologii.  

 

Zpravidla po tomto úkolu následuje krátká pauza, kde svoje dojmy z jednotlivých kandidátů 

proberou členové poroty.  

 

Poslední částí assessment centra je individuální scénka, do které se opět velmi rádi angažují 

samotní personalisté. Účelem scénky je poznat reakci uchazeče na stres a na nepříjemné 

situace, protože i s těma se osobní bankéř neustále ve své praxi setkává.  

Úkolem je např. uklidnit a vyřešit situaci, kdy do banky přijde rozčílená VIP klientka.  

Na vyřešení situace je poměrně krátká doba, což je záměr.  

 

3.10.5 3. kolo pohovoru 

V případě, že nějaký z kandidátů uspěl u 2. kola výběrového řízení – tedy u assessment 

centra, následuje pro něho kolo 3. – tzv. individuální pohovor. Tento pohovor následuje 

v nejlepším případě hned další den. Kandidáta čeká pohovor se svým potencionálním 

vedoucím a vedoucím oblasti. Pohovor se ve většině případů odehrává již na obchodním 

místě, kde v případě úspěchu uchazeč nastoupí na pozici osobního bankéře. Pohovor je veden 

formou rozhovoru, kdy v tomto případě je vše zaměřeno individuálně na kandidáta, který 
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přišel usilovat o danou pracovní pozici. Obsahem pohovoru je především samotný životopis. 

Uchazeč o místo osobního bankéře by měl mluvit o sobě a přesvědčit členy poroty, proč je 

zrovna on vhodný na danou pozici. Často jsou uchazeči vyzváni, aby řekli své pozitivní  

a negativní stránky a podrobně popsali položky v životopise. Dalším úkolem může být  

i konkrétní prodej. Osobní bankéř je pozice, která je zaměřena na prodej bankovních 

produktů a služeb, výběrová komise i zde ještě prověřuje prodejní dovednosti uchazeče.  

 

3.10.6 Posuzování kandidátů 

Členové poroty mají před sebou po celou dobu výběrového řízení vytištěné životopisy  

a motivační dopisy jednotlivých kandidátů, do kterých si zapisují poznámky u jednotlivých 

kandidátů. Výběrové řízení probíhá tak, že na osobní pohovor assesment centra jsou pozvání 

již ti uchazeči, kteří mají reálnou šanci u výběrového řízení uspět. Všechny životopisy, které 

na pozici osobního bankéře přijdou, jsou důkladně pročteny a protříděny pracovníky lidských 

zdrojů. Z důvodu velkého zájmu o pracovní pozici, jsou kritéria výběru podle životopisu  

a motivačního dopisu velmi striktní a rozhodují doopravdy maličkosti, příkladem může být  

i sepsání životopisu, jeho chronologický průběh, natož pak samotný obsah. Kandidát  

ve většině případů musí pevně splňovat požadavky, které byly zveřejněny již v inzerci. 

V průběhu výběrového řízení je kandidát posuzován minimálně třemi členy poroty. V této 

fázi je výběr mnohem těžší a více zúžen.  

 

3.10.7 Výběr pracovníka 

V průběhu druhého kola výběrového řízení na pozici osobní bankéř je používána metoda 

Assesment centrum. V této fázi výběrového řízení jednotliví členové poroty přiřazují 

jednotlivým kandidátům číslo od 1-10 v jednotlivých částech AC. Tyto hodnoty se potom 

sečtou a podle dosažených výsledků se rozhoduje, kolik kandidátů postoupí do dalšího kola 

výběrového řízení. Ve třetím kole výběrového řízení se již žádná měřítka nepoužívají. V této 

fázi jsou nejdůležitější sympatie. Předpokládá se, že uchazeč splňuje veškeré požadavky na 

tuto pozici. Zde si již vybírá vedoucí obchodního místa a ve většině případů rozhodují 

sympatie jednotlivce. 
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Do druhého dne je uchazeč kontaktován přímo manažerem/kou pro lidské zdroje popisované 

společnosti a je mu sdělen výsledek výběrového řízení. V případě, že kandidát u výběrového 

řízení uspěl, je nutné provést kontrolu správnosti jednotlivých položek, které byly uvedeny 

v životopise. Tento úkol má již na starosti externí společnost a následně projít lékařskou 

prohlídkou. První den nástupu do zaměstnání je na programu podpis pracovní smlouvy  

a dalších potřebných dokumentů. Následuje adaptační proces osobního bankéře, který mimo 

jiné obsahuje školení osobních bankéřů.  

 

3.11     Dotazníkové šetření 

Formou dotazníku byl zjišťován stav a míra diskriminace při výběrovém řízení do zvolené 

společnosti na pozici osobní bankéř. Dotazník byl rozeslán 70 osobním bankéřům napříč 

společností.  

 

Cílem dotazníku bylo tedy zjistit, zda v průběhu výběrového řízení se zaměstnanci na pozici 

osobního bankéře setkali s diskriminačními otázkami, či jejich soupeř nebyl přijat z důvodu 

diskriminačního. Dalším cílem bylo zjistit, zda se osobní bankéři na svých pracovištích 

setkali s diskriminací a případně jakým typem.  

3.11.1 Jednotlivé otázky dotazníkového šetření a vyhodnocení 

Dotazník obsahoval celkem 11 otázek, 53 respondentů dotazník vyplnilo a odeslalo k vyhodnocení. 
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Otázka č. 1: Jste muž, nebo žena? 

 

 

Graf č. 7 – Pohlaví [Zdroj: vlastní] 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 17 mužů (tedy 32%) a 36 žen (68%).  

 

Otázka č. 2: Kolik Vám je let? 

Průměrný věk jednotlivých zaměstnanců, kteří zodpověděli otázky dotazníku je 28 let. 

Nejmladšímu zaměstnanci je 23 let a nejstaršímu 47 let.  

 

Tabulka č. 5 – Statistická data [Zdroj: vlastní] 

Statistická poloha Hodnota 

Průměr 28,04 

Minimum 23 

Maximum 47 

Variační rozpětí 24 

Rozptyl 41,62 

Směrodatná odchylka 6,45 

Medián 25 

Modus 25 

32% 

68% 

Jste muž, nebo žena? 

Muž 

Žena 
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Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 

Graf č. 8 – Vzdělání [Zdroj: vlastní] 

 

 

Respondenti, kteří vyplnili zaslaný dotazník, mají v 50% středoškolské vzdělání (celkem 28 

respondentů), 30% zaměstnanců má vystudovaný 1. stupeň vysokoškolského vzdělání – tedy 

vzdělání bakalářské – celkem se jedná o 17 zaměstnanců, kteří se zúčastnili dotazníkového 

šetření, celkem 13% respondentů (celkem 7 zaměstnanců) má vystudovaný magisterský 

stupeň vysokoškolského vzdělání, 4 zaměstnanci (7%) má ukončené vyšší odborné vzdělání.  

 

 

 

 

50% 

30% 

13% 

7% 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Středoškolské 

Vysokoškolské - bakalářský 
stupeň 

Vysokoškolské - magisterský 
stupeň 

Vyšší odborné vzdělání 
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Otázka č. 4: Byla Vám u výběrového řízení položena otázka, kterou považujete za 

diskriminační?  

 

 

Graf č. 9 – diskriminační otázka [Zdroj: vlastní] 

 

13 (25%) respondentů se domnívá, že jim v průběhu výběrového řízení na pozici osobní 

bankéř byla položena otázka, kterou považují za diskriminační. Zbylým 40 (tedy 75%) 

zaměstnancům nebyla otázka tohoto charakteru položena. 

 

Otázka č. 5: O jakou otázku se jednalo? (otázka navazuje na otázku č. 4) 

V tomto případě měli respondenti možnost se úplně rozepsat o svých zkušenostech s touto 

problematikou. Odpovědi byly psány vlastními slovy. 

 

Mezi nejčastější odpovědi z hlediska diskriminace patřily otázky, které lze považovat  

za diskriminační z důvodu těhotenství a mateřství.  

 

Konkrétní otázky, které respondenti uvedli: 

„Kdy plánujete děti?“ 

„Máte děti?“ 

„Jak staré jsou Vaše děti?“ 

„Plánujete děti?“ 

„Chcete mít v budoucnu děti?“ 

25 % 

75 % 

Byla Vám v průběhu výběrového  řízení 
položena otázka, kterou považujete za 

diskriminační? 

ano 

ne 
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Otázka č. 6: Myslíte si, že Váš konkurent u výběrového řízení mohl být nepřijat 

z diskriminačních důvodů? 

 

 

Graf č. 10 – Nepřijetí z diskriminačních důvodů [Zdroj: vlastní] 

 

Konkrétně 20 zaměstnanců (38 % z dotazovaných) se domnívá, že jejich konkurent u 

výběrového řízení nebyl přijat právě z diskriminačního důvodu. Zbylých 33 respondentů, 

kteří odpověděli na tuto otázku, s výrokem nesouhlasí.  Jedná se tedy o pouhou interpretaci  

a domněnku zaměstnanců.  

 

 

Otázka č. 7: Z jakých důvodů konkrétně (např. věk, barva pleti, atp.) – otázka navazuje 

na otázku č. 6. 

 

Zde opět měli respondenti možnost napsat odpověď vlastními slovy. Kdy nejčastější 

zastoupení měla odpověď „Věk“.  

 

38% 62% 

Myslíte si, že Váš konkurent u výběrového 
řízení mohl být nepřijat z diskriminačních 

důvodů? 

ano 

ne 
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Otázka č. 8: Pracuje ve Vašem okruhu osoba s jinou sexuální orientací? 

 

 

Graf č. 11 – Jiná sex. orientace [Zdroj: vlastní] 

 

Až 23 (43%) zaměstnanců pracuje v kolektivu se zaměstnancem s jinou sexuální orientací. 

Zbylých 30 respondentů (57%) o odlišné sexuální orientaci svých kolegů nic neví, nebo je 

přesvědčena o opaku.  

 

Otázka č. 9: Pracuje ve Vašem okruhu osoba se zdravotním či jiným handicapem? 

 

 

Graf č. 12 – Handicap [Zdroj: vlastní] 

 

43% 57% 

Pracuje ve Vašem okruhu osoba s jinou sexuální 
orientací? 

ano 

ne 

25% 

75% 

Pracuje ve Vašem okruhu osoba se zdravotním 
či jiným handicapem? 

ano 

ne 
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13 (25%) dotazovaných na svém obchodním místě má kolegu/kolegyni, která je postižena 

zdravotním či jiným handicapem. Toto číslo je poměrně vysoké, ačkoliv mohla nastat 

situace, že se jedná o více stejných pracovníků. Např. jeden zaměstnanec, který je postižený 

handicapem a ve svém okolí ho má více zaměstnanců společnosti. 

 

Otázka č. 10: Pracuje ve Vašem okruhu osoba jiné národnosti? 

 

 

Graf č. 13 – Jiná národnost [Zdroj: vlastní] 

 

Celkem 19 (36%) zaměstnanců společnosti má za kolegu osobu jiné národnosti. Jedná se  

o mezinárodní společnost, takže procento zaměstnanců jiné národnosti je odpovídající. Avšak 

i v tomto případě se opakuje situace, kdy někteří zaměstnanci mohli v dotazníku odpovědět 

„ano“ a jednalo se současně o téhož kolegu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

64% 

Pracuje ve Vašem okruhu osoba jiné 
národnosti? 

ano 

ne 
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Otázka č. 11: Setkal/a jste se v průběhu pracovního poměru s diskriminací, ať již ve 

vztahu k Vám, nebo jste jí byl/a svědkem? 

 

 

Graf č. 14 – Diskriminace na pracovišti [Zdroj: vlastní] 

 

 

Celkem v 7 případech dotazovaných se vyskytuje odpověď, která vypovídá o diskriminaci 

přímo na pracovišti, a nebo je chování za diskriminační, považováno respondenty, kteří 

odpověděli „ano“.  

 

 

Otázka č. 12: O jakou konkrétní diskriminaci se jednalo? (Otázka přímo navazuje na 

otázku č. 11) 

 

Jednalo se o otázku nepovinnou, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. Ze 7 

dotazovaných odpověděli 4 respondenti. Zaměstnanci společnosti se setkali s platovou 

diskriminací (tedy diskriminací z důvodu pohlaví), kdy muž měl vyšší plat, než žena  

za stejný výkon práce. Dále diskriminace rasová (respondent blíže nespecifikoval). Jednou 

z odpovědí byla i diskriminace věková, kdy zaměstnanci bylo doporučeno odejít z pozice 

osobní bankéř, z důvodu vysokého věku. Poslední z odpovědí bylo využívání osobního volna 

– víkend, či podvečerní čas k stmelovacím akcím kolektivu. V tomto případě, si odpověď 

13% 

87% 

Setkal/a jste se v průběhu pracovního poměru s diskriminací, 
ať již ve vztahu k Vám, nebo jste jí byl/a svědkem? 

ano 

ne 
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vysvětluji, že jít po práci s kolegy v podstatě kamkoliv může být příjemné. S kolegy ze 

zaměstnání se řeší především věci pracovní a může být milá změna sejít se s nimi i po práci. 

Samozřejmě, že vše má své hranice a meze, každý ze zaměstnanců má svůj osobní život, 

rodinu, koníčky a závazky. Nejedná se stricto sensu o diskriminaci, ale na zaměstnance to 

může mít i negativní dopad. V podstatě zaměstnanec má v tomto případě dvě varianty, buď 

se všech akcí účastnit, což má vliv na jeho osobní život a popracovní volno. Alternativou je 

akcí se neúčastnit, v tomto případě může hrozit vyčlenění z kolektivu.  
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4 Návrhy na zlepšení současného stavu 

Cílem této kapitoly je na základě zjištěných informací a dat doporučit návrhy na zlepšení 

současného stavu v bance, ve které probíhala analýza výběrového řízení a problematiky 

diskriminace. K těmto návrhům jsem dospěla na základě informací, které byly poskytnuty 

z interních zdrojů společnosti, proběhly dvě konzultace s manažerkou lidských zdrojů pro 

oblast Východní Čechy, dále z poskytnutých materiálů a podkladů, z webových stránek 

společnosti a zdrojů, které jsou veřejně dostupné na internetu. Velkou zkušeností pro mne 

byla však možnost zúčastnit se výběrového řízení jako uchazeč na pozici osobní bankéř  

a později se ho účastnit jako přísedící a hodnotitel jednotlivých uchazečů. Tato má 

doporučení jsou shrnuty blíže v jednotlivých kapitolách, viz níže.  

 

4.1     Příprava výběrového řízení 

Manažer/ka lidských zdrojů pro konkrétní oblast je velmi časově vytížena. Oblastí napříč 

celou bankou je deset a tato pozice znamená neustále cestování mezi centrálou v Praze  

a jednotlivými pobočkami v dané oblasti. Domnívám se, že výběrové řízení by bylo mnohem 

efektivnější a časově méně náročné, v případě, že by se nadelegovalo několik činností  

na ostatní pracovníky HR oddělení, kteří by zodpovídali za některé kroky výběrového řízení. 

Jednou z těchto možností by mohla být lepší zainteresovanost jednotlivých pracovníků HR.  

 

Osobně mám pocit, že ve společnosti není dostatečně dodržena komunikace, mezi centrálou, 

oddělením Lidských zdrojů a jednotlivými oblastními manažery, pro jehož obchodní místa je 

vybírán osobní bankéř. V této situaci bych doporučila více používat komunikační prostředky, 

které společnost nabízí. Tento fakt nastává z důvodu přetíženosti jednotlivých pracovníků, 

kde ve společnosti chybí posily především v oddělení Lidské zdroje. 
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4.2     Volba metod získávání zaměstnanců 

Analyzovaná firma by měla zvážit i jiné zdroje získávání zaměstnanců, než které doposud 

využívá. Zdrojem nových uchazečů o zaměstnání této firmy jsou především její webové 

stránky, kde v sekci kariéra najde uchazeč jednak podrobnější informace a dále požadavky  

na nabízenou pracovní pozici.  

 

Dalším využívaným zdrojem je spolupráce s webovým portálem www.jobs.cz. V případě 

inzerce, jakožto metody získávání nových zaměstnanců bych se ráda věnovala přesnému 

znění inzerátu. Inzerát není formulován z hlediska diskriminace úplně správně. Hned první 

věta inzerátu ve mně vzbuzuje jakousi selekci. Do „mladého kolektivu“ X pobočky 

přijmeme kandidáta do pozice Osobní bankéř. Společnosti navrhuji, aby se těmto slovním 

spojením vyvarovala. Přesně tyto typy inzerátu jsou v teoretické části práce uvedeny jako 

příklady diskriminačních inzerátů.  

 

Existuje však mnoho dalších možností, jak získat vhodné a kvalifikované uchazeče na pozici 

osobního bankéře. Společnost ve velmi omezené míře využívá možnosti Úřadů práce, kde 

v menších městech je to velmi vhodný zdroj, jak upozornit na výběrové řízení a výhodou 

spolupráce s těmito úřady je i možné doporučení kandidáta, o němž jsou již zjištěny určité 

informace. Referentka Úřadu práce může doporučit uchazeče o zaměstnání, o němž se 

domnívá, že jeho schopnosti a dovednosti splňují požadavky na pozici osobního bankéře.  

 

Další variantu, kterou bych firmě doporučila, jsou veletrhy pracovních příležitostí, které se 

pořádají především ve větších městech. Opět ve společnosti využíváno velmi zřídka. 

Výhodou této metody získávání nových pracovníků je především ta, že uchazeč přijde sám  

a dojde k osobnímu kontaktu ještě mimo výběrové řízení. Může být přímo na místě 

informován o tom, co práce osobního bankéře obnáší a udělat si představu o tom, zda je tato 

profese přesně to, co hledá. Uchazeč se dozví mnohem více informací, než pouze při pročtení 

inzerátu na webových stránkách společnosti. Na veletrhu pracovních příležitostí může 

zanechat svůj životopis a informaci o tom, na které z poboček by měl/a zájem pracovat.  

 

http://www.jobs.cz/
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4.3     Průběh výběrového řízení 

Na pozici osobní bankéř jsem shledala několik nedostatků v procesu jednotlivých kol 

výběrového řízení.  

 

1. kolo 

Pro zefektivnění všech činností v procesu výběrového řízení bych firmě doporučila, aby 

pracovníci HR oddělení zpracovali a pročetli veškeré životopisy, vybrali ty, které splňují 

dané požadavky. Tyto vybrané životopisy předali na kontrolu manažerovi/manažerce 

lidských zdrojů a po schválení uchazeče o zaměstnání kontaktovali a provedli s nimi první 

kolo výběrového řízení – tedy telefonický rozhovor. 

Mezi prvním a druhým kolem výběrového řízení jsou značné časové prodlevy, z toho důvodu 

je nutné, jak jsem již zmiňovala více zainteresovat i další pracovníky oddělení lidských 

zdrojů a určité činnosti nedelegovat na ně.  

 

2. kolo a 3. kolo 

Celkový průběh druhého a třetího kola výběrového řízení považuji za naprosto vyhovující, 

nejsou zde shledány žádné větší nedostatky. 

 

Avšak, jak již vyplývá z provedeného dotazníkového šetření, několik respondentů 

odpovědělo, že se v průběhu výběrového řízení setkali s otázkami, které považují  

za diskriminační. Jednalo se především o otázky, které se týkali mateřství, rodičovství  

a rodinného stavu. I z hlediska právního bych společnosti doporučovala provést opatření, 

která striktně povedou k zákazu pokládání těchto otázek, ať již ze stran manažerů/manažerek 

lidských zdrojů, regionálních manažerů/manažerek či vedoucích poboček. Bohužel, 

z dotazníkového průzkumu jasně nevyplývá, kdo přesně (zaměstnanec na jaké pozici) položil 

tento typ otázky, ale je poměrně snadné odvodit, že se to týkalo zaměstnanců z oddělení 

obchodu, nikoliv zaměstnanců z oddělení lidských zdrojů.  

 

V tomto případě bych navrhovala důkladné proškolení všech zaměstnanců, kteří se 

jakýmkoliv způsobem podílí na výběrovém řízení jednotlivých uchazečů, nejenom na pozice 

osobních bankéřů. Tito zaměstnanci by měli být proškoleni především v oblasti pracovního 
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práva, Antidiskriminačního zákona a zákona O zaměstnanosti. V případě diskriminačního 

jednání (za což může být považováno i pokládání otázek diskriminačního typu) se jedná  

o porušování těchto zákonů, které by mohlo velmi poškodit společnost. Navíc pokládáním 

těchto otázek se k tazateli dostane pouze „sociálně žádoucí“ odpovědi. V případě, že se bude 

o pozici osobního bankéře/ky ucházet mladá žena a bude ji položena otázka, zda plánuje mít 

v blízké budoucnosti rodinu, ve většině případů bude odpověď znít: „ne, neplánuji.“ V tomto 

případě si tedy firma nejenže může uškodit, ale také nezjistí žádné informace. Otázka by 

mohla být koncipována tak, zda-li si, v případě mateřské dovolené, uchazečka dokáže  

představit práci na částečný úvazek. Navrhuji tedy provést patřičná opatření, aby k tomuto 

jednání nedocházelo.  

 

Konkrétně by školení mělo probíhat v rámci vstupních školení, jež zaměstnanec absolvuje po 

nástupu, nebo v blízké době po něm, na některou z manažerských pozic. Pořadatelem školení 

by měl/a být manažer/ka lidských zdrojů pro celou Českou republiku, pro tyto účely by 

nebylo od věci, najmout osobu právního vzdělání, který se touto problematikou zabývá a smí 

udělit certifikaci o absolvovaném školení.  

 

4.4     Předcházení diskriminace v průběhu 

výběrového řízení 

 

Pro zlepšení průběhu výběrového řízení je důležitá zpětná vazba. Je velká škoda, že nejsou 

dostatečně vytěženi uchazeči, kteří se zúčastní výběrového řízení ve smyslu zpětné vazby  

na průběh daného výběrového řízení. Navrhuji, aby firma zavedla krátký formulář, který by 

se po ukončení výběrového řízení zaslal všem kandidátům, kteří se ucházeli o zaměstnání  

na pozici osobního bankéře. Ve formuláři bych dala prostor k odpovědi na otázku, která by se 

týkala tématu diskriminačních otázek u pohovoru, nebo i nepříjemných otázek. Jak již je 

blíže popisuje kapitola č. 2, ne všechny otázky, které personalisté či manažeři u pohovoru 

pokládají, jsou nutně diskriminační, avšak kandidát je považuje za nepříjemné. Tato zpětná 

vazba by pak byla vyhodnocována oddělením lidských zdrojů a sloužila by především pro 

efektivnější vedení pohovorů a také jako podklad pro dodržování zákona v oblasti 
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diskriminace u výběrového řízení.   

 

Dalším nedostatkem shledávám nedůslednou evidenci informací o kandidátech, kteří 

výběrové řízení absolvovali a dané výstupy z výběrových řízení. V praxi to znamená to, že 

k osobnímu pohovoru se dostane například deset uchazečů a vybrán je jeden „nejlepší“. 

Bohužel nikde není evidováno, kdo konkrétně se výběrového řízení zúčastnil a z jakého 

důvodu nebyl přijat. Opět by se mělo ze strany firmy jednat o ochranná opatření, v případě, 

že by se některý z uchazečů dožadoval práva nediskriminovat, společnost má k dispozici 

informace o jednotlivých uchazečích a hodnocení pohovoru. Tato evidence by sice byla 

z hlediska času a nákladů náročnější, avšak firma by se pak vyvarovala zbytečným 

nepříjemnostem a mohla podat případné vysvětlení.  

 

Evidence by mohla přispět i do budoucna, v případě, že by se uchazeč opakovaně přihlásil  

do výběrového řízení. Další zužitkování této evidence by mohlo být v případě, že se uvolní 

na některé z poboček pozice osobního bankéře a uchazeč na předchozím výběrovém řízení se 

umístil jako druhý. V tomto případě není nutno vypisovat další výběrové řízení a uchazeče, 

v případě, že má stále o danou pozici zájem, přijmout na základě jeho výkonů ve výběrovém 

řízení předešlém.  

Evidence by byla součástí integrovaného informačního systému oddělení lidských zdrojů,  

ke kterému by měl přístup pouze zaměstnanec tohoto oddělení za účelem vyhodnocovat 

úspěšnost jednotlivých uchazečů a také zapisovat výsledky zpětné vazby od kandidátů, kteří 

absolvovali dané výběrové řízení.  

 

4.5     Návrhy opatření proti diskriminaci na 

pracovišti 

 

Pro případy, kdy zaměstnanec cítí, že na pracovišti není dodržováno rovné zacházení a tím 

pádem je porušován Antidiskriminační zákon, by měla být pověřena osoba, které v rámci 

firmy může zaměstnanec tuto skutečnost nahlásit. Toto pracovní místo je možno pojmenovat 

ombudsman pro zaměstnance. Existuje spousta firem, které mají pozici ombudsmana 
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zřízenou především pro potřeby klientů, kteří se u tohoto zaměstnance dožadují svých práv 

po neúspěšných a zamítnutých reklamacích. Je velká škoda, že se ve většině případů nemyslí 

na dodržování práv zaměstnanců ve smyslu rovného zacházení. Pro případy šikany  

a podobných nekalých praktik kolegů některé firmy zřizují ombudsmana i pro své 

zaměstnance.  

 

Ombudsman by byl v tomto případě nezávislý poradce, který by zaměstnanci poradil, jak při 

daném problému dále postupovat. Ombudsman by měl být zaměstnanec lidských zdrojů  

a specializován konkrétně v pododdělení Compliance. Na tohoto zaměstnance je možno se 

obrátit v případech, kdy zaměstnanec se domnívá, že se nachází na svém pracovním místě 

v pozici, kdy není dodržováno rovné zacházení. Ombudsman má povinnost dodržovat 

mlčenlivost do doby nezbytně nutné, jeho pozice slouží především jako pozice rádce  

a ochránce práv zaměstnance. Tento zaměstnanec by měl mít právní vzdělání. Napříč celou 

bankou by byla zřízena pouze jedna tato pozice, tedy jedna pozice pro přibližně  

2000 zaměstnanců. Eventuelně by byl využit pro oddělení Compliance. Zřízení této funkce 

by pro banku znamenalo pouze rozšíření oddělení o jednoho zaměstnance a zvýšení 

mzdových nákladů, které jsou v poměru s celkovými náklady banky zanedbatelné. 

V porovnání s přínosy, které může tato pozice přinést, by se dalo říci zanedbatelné. Nutno 

vzít v potaz, že firma chce mít spokojené zaměstnance. Nastane-li situace, kdy není 

zaměstnanci poskytováno rovné zacházení, projeví se to i na jeho pracovních výkonech. 

Pozice osobního bankéře je zaměřena na výkon a prodej. V případě, že bude zaměstnanec  

na svém obchodním místě spokojen, bude produktivnější a tím pádem i banka bude mít větší 

zisky.  

 

 

Z odpovědí v dotazníkovém šetření vyplývá, že společnost dává pracovní příležitost mladým 

lidem, kteří jsou buď absolventy, nebo nemají získaných mnoho pracovních zkušeností  

a praxi. Dále firma zaměstnává poměrně velké procento zaměstnanců s jinou sexuální 

orientací. Až 43 % zaměstnanců odpovědělo, že má ve svém okruhu kolegu s jinou sexuální 

orientací. Co se týče handicapovaných pracovníků, celkem 25% respondentů odpovědělo, že 

v blízkém okruhu má kolegu/kolegyni, který/á je postižen/a nějakým handicapem. Celkem 

36% zaměstnanců firmy pracuje s kolegou jiné národnosti. Tento je fakt může být způsoben 
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tím, že se jedná o mezinárodní společnost. Nicméně ve všech těchto oblastech možné 

diskriminace má společnost velmi uspokojivé výsledky. 

 

Z odpovědí v dotazníkovém šetření a dále i z analýzy společnosti do jisté míry vyplývá,  

že společnost nezaměstnává a zřejmě ani nechce zaměstnávat zaměstnance staršího věku. 

Otázkou je, zda se nejedná o diskriminaci z hlediska věku. Již v inzerci je možno se setkat 

s inzerující nabídkou práce, kterou lze považovat za diskriminující. Také z grafu č. 5 Věková 

struktura zaměstnanců vyplývá, že zaměstnanců starších 56 let jsou pouhá 4 % celkového 

počtu zaměstnanců. Co se týče odpovědí zaměstnanců v dotazníkovém šetření, mají pocit,  

že jejich konkurenti u výběrového řízení mohli neuspět především z důvodu věku. V tomto 

případě neexistuje jiné doporučení, než změnit postoj zaměstnavatelů k této věkové skupině.   

V současné době se neustále zvyšuje počet osob staršího věku na trhu práce. Zaměstnavatel 

by se měl přesvědčit, že na základě věku nelze objektivně posuzovat a předurčovat 

schopnosti jednotlivých uchazečů a dále, že věk není možno považovat za předpověď 

pracovního výkonu.  

 

V případě, že se skutečně jedná o diskriminační jednání, je třeba, aby si zástupci firmy 

uvědomili, že pokud zákonodárce postavil diskriminační jednání mimo zákon, je zřejmé,  

že takové jednání je ve společnosti nežádoucí. I přes absurdně obecně znějící prohlášení 

nelze doporučit nic jiného, než nediskriminovat.  

 

Diskriminační jednání (jak již bylo zmíněno) je protizákonné a pro společnost škodlivé. Je 

třeba si uvědomit, že i nově přijatý osobní bankéř/ka v pokročilejším věku může firmě 

nabídnout mnoho. Co se týče stávajících „seniorních“ osobních bankéřů/bankéřek je nutno si 

těchto zaměstnanců vážit. Především tito zaměstnanci představují nejvzácnější faktor práce, 

mají zkušenosti, znalosti a dále to nejcennější a to letitou praxi v bankovním sektoru. 

V tomto případě je možno vycházet pouze z provedených analýz a čísel, která jsou doložena 

z dotazníkového šetření. Není možno vyloučit, že se jedná pouze o polemizování a firma 

nemá mezi svými zaměstnanci skupinu starších z toho důvodu, že tito lidé nemají o danou 

pracovní pozici zájem. Je možné, že nedosahují výsledků, které by vedoucí obchodních míst 

akceptovali. Bohužel tuto informaci mi nikdo z firmy nebyl schopen ani potvrdit ani vyvrátit.  
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5 Závěr 

Řízení lidských zdrojů v podniku je jednou z nejdůležitějších činností. Pracuje totiž 

s lidským kapitálem, který je pro firmu stěžejní. Zaměstnanci prostřednictvím svých cílů 

směřují k cíli dané společnosti a naplňování její strategie. Cílem firmy by mělo být, aby 

zaměstnanci byly poskytovány vždy za jakýchkoliv okolností jeho základní práva. Jedním 

z těchto práv je právo na rovné zacházení. Toto právo by mělo být dodržováno z pohledu 

firmy nejen ke stávajícím zaměstnancům, ale také v procesu výběrového řízení – tedy 

k uchazečům, kteří pro danou firmu chtějí pracovat. Důvodů, proč by firma měla takto 

postupovat je několik, především proto, že diskriminační jednání vrhá na firmu negativní 

světlo. Jedná se o jev ve společnosti nežádoucí a především protizákonný.  

 

Diplomová práce v teoretické části definuje základní pojmy, které se týkají problematiky 

diskriminace, jsou vysvětleny jednotlivé diskriminační důvody, rozdíly mezi pokynem 

k diskriminaci a navádění k diskriminaci. Obsahem teoretické části jsou také jednotlivé 

druhy diskriminace, vysvětlen rozdíl mezi pozitivní a negativní a přímou a nepřímou 

diskriminací, dále jsou uvedeny jednotlivé způsoby diskriminace a definován pojem rovného 

zacházení a příklady přípustných forem rozdílného zacházení. Druhá část teoretické části 

práce byla věnována personalistice, řízení lidských zdrojů, jsou zde vyjmenovány a popsány 

jednotlivé metody výběru a posuzování pracovníků a metody získávání zaměstnanců.  

 

Analytická část této práce obsahuje popis a základní informace o společnosti, její hlavní 

činnosti a předmět podnikání. V analytické části byla dále provedena analýza současného 

stavu průběhu výběrového řízení se zaměřením na problematiku diskriminace. K zjištění 

požadovaných informací bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož se zúčastnilo  

53 osobních bankéřů z různých poboček v České republice. 

 

Z analytické části diplomové práce plyne, že je společnost dobrým zaměstnavatelem, který 

poskytuje rovné příležitosti především mladým lidem, kteří jsou bez praxe, bez nabytých 

zkušeností a na trhu práce nabízejí, pouze znalosti dosažené formou studií. Další poznatek 

z provedené analýzy je, že zaměstnavatel poskytuje práci lidem, kteří mají jinou sexuální 
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orientaci. Zaměstnanci, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, poskytly odpovědi, z nichž 

vyplývá, že tato firma zaměstnává osoby, které mají handicap či jiné zdravotní postižení.  

Na pozici osobní bankéř jsou zaměstnáni také lidé jiné národnosti. Z provedených analýz 

vyplývá, že u vybrané firmy nedochází k diskriminování z výše zmíněných důvodů.  

 

Za velký nedostatek však považuji otázku diskriminace z důvodu věku uchazeče. Firma 

nechce zaměstnávat kandidáty, kteří jsou v pokročilejším věku. I z hlediska věkové struktury 

osoby starší 56 let jsou ve firmě zastoupeni velmi omezeně.  Tato problematika je jasně 

naznačena již na portále www.jobs.cz byl zveřejněn několikrát inzerát, ve kterém firma 

nabízela pracovní místo na pozici osobního bankéře/bankéřky, toto pracovní místo mělo být 

„do mladého kolektivu“. Je pravdou, že i z tohoto důvodu se na pozici osobního bankéře 

nemusí hlásit osoby věku staršího.   

 

V poslední kapitole jsou uvedeny návrhy na zlepšení současného stavu a doporučená 

opatření.  

 

Cílem této práce bylo na základě zjištěných informací z vypracované analýzy navrhnout 

opatření pro zlepšení stávající situace v problematice diskriminace při výběrovém řízení 

v mnou vybrané firmě. Cíl práce byl splněn. 

 

 

http://www.jobs.cz/
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Příloha č. 1 - Výsledky kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2012 

 

Úkolem oblastních inspektorátů bylo provádět kontroly právnických nebo podnikajících 

fyzických osob dle části sedmé zákona o zaměstnanosti: 

- Účastníci právních vztahů neporušují zákaz diskriminace a právo na rovné zacházení 

vůči fyzickým osobám při uplatňování práva na zaměstnání,  

- Neporušují při zprostředkování zaměstnání zákon o zaměstnanosti jiným způsobem, 

nebo dobré mravy, 

- Vedou evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci 

pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, 

- Plní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, 

 

Zhodnocení kontrolní činnosti: 

Oblastní inspektoráty práce provedly v rámci tohoto úkolu celkem 4273 kontrol u  

4095 zaměstnavatelů. Z tohoto počtu zjistily u 833 zaměstnavatelů nedostatky. Oblastní 

inspektoráty práce vycházely zejména z informací a požadavků krajských poboček Úřadu 

práce, z podnětů různých institucí a občanů a také z poznatků z vlastní kontrolní činnosti. 

 

 

Tabulka č. 6 – Zhodnocení kontrolní činnosti [Zdroj: 28] 

Porušení ZoZ Popis porušení Zjištěno u počtu 

zaměstnavatelů 

§ 81 ods.1 Zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci 

v pracovním poměru nesplnil povinnost 

zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se 

zdravotním postižením 4%. 

59 

§ 12 písm. a) – c) Zaměstnavatel zveřejnil nabídky zaměstnání 

s diskriminačním charakterem, nejsou v souladu 

s pracovně právními předpisy nebo jsou v rozporu 

s dobrými mravy. 

30 
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Kontroly byly zaměřeny na plnění oznamovací povinnosti, dále na to zda je zprostředkováno 

zaměstnání na základě povolení, na dodržování dobrých mravů při zprostředkování 

zaměstnání a rovné zacházení při uplatňování práva na zaměstnání. 

Kontrolou zveřejňovaných inzerovaných nabídek práce bylo zjištěno, že zaměstnavatelé ve 

snaze omezit počet zájemců, přesněji vymezují podmínky pracovní pozice a zveřejňují 

nabídky s diskriminačním charakterem (zejména požadavky na věk a pohlaví uchazečů). 

 

Podněty k uskutečnění těchto kontrol vycházely od zájemců o zaměstnání, na základě 

vlastních zjištěných především na webových stránkách pracovních serverů, či inzercí v tisku. 

V případě webových stránek se inspekce práce ocitla v situaci, kdy nemohla prokázat 

diskriminační jednání. Pracovní servery totiž nearchivují a neevidují zadavatele jednotlivých 

inzerátů. V mnoha případech se tedy nepodařilo dohledat inzerenta, nebo se mu nepodařilo 

prokázat zveřejnění diskriminující pracovní nabídky. V případě inzerátů, které byly uvedeny 

v regionálním či celorepublikovém tisku, byly uvedeny podrobné informace o zadavateli 

inzerenta (název, adresa) a tedy byly kontrolu uzavřeny uložením pokuty.  

 

Celkem tedy bylo uděleno 40 pokut za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením ve výších 4% a dále bylo uloženo celkem 31 pokut za zveřejnění 

inzerátu s diskriminačním obsahem. Pokuty za zveřejnění diskriminačního inzerátu se 

vyšplhaly až na částku 120 tisíc Kč. 

 

Výsledky kontrol svědčí o neznalosti zaměstnavatelů, co může být obsahem pracovních 

nabídek při hledání nových pracovníků a zaměstnanců. Diskriminační nabídky práce jsou 

oblastními inspektoráty práce řešeny a kontrolovány jako dlouhodobý problém, který 

omezuje počet zájemců. (28) 

 

 


