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Návrh praktické aplikace
Jméno a pĜíjmení studenta

Studijní skupina

Jan Novák

KEMBC0X

Informace o studentovi (životopis)

R

Již 10 let pĤsobím jako vedoucí HR oddČlení nadnárodní korporace XY, kdy mou hlavní náplní práce je výbČr budoucích
zamČstnancĤ. Absolvoval jsem nespoþet kurzĤ týkajících se výbČru zamČstnancĤ, kde jsem se nauþil mnoho užiteþných strategií,
jak realizovat úspČšné výbČrové Ĝízení a vybrat toho nejvhodnČjšího adepta na danou pozici.

Název praktické aplikace
VýbČr zamČstnancĤ

Rozsah výuky

VZ
O

4 x 3 hodiny

Forma výuky
PĜednáška

✔

Cviþení

Ukonþení praktické aplikace - zápoþet
Písemný výstup
✔ Projekt
Poþet studentĤ

Workshop

Ústní zkoušení

20

Vstupní pĜedpoklady

Student již musí mít znalosti a základní povČdomí o Ĝízení lidských zdrojĤ a tom, co všechno Ĝízení lidských zdrojĤ obnáší.
PĜedmČt navazuje na znalosti a dovednosti z oblasti získávání a výbČru zamČstnancĤ. Základním pĜedpokladem úspČšného
absolvování pĜedmČtu je kromČ znalostí o získávání a výbČru zamČstnancĤ zájem studenta o aktivní prohloubení teoretických a
praktických dovedností v této oblasti.

Cíle a obsah

Cílem PA VýbČr zamČstnancĤ je nejen rozšíĜit znalosti a vČdomosti v oblasti výbČru zamČstnancĤ, ale pĜedevším se je souþasnČ
nauþit aplikovat v praxi. ÚspČšné absolvování pĜedmČtu zvýší schopnost pracovního uplatnČní v oblasti lidských zdrojĤ a také
pĜispČje k pĜipravenosti studentĤ na výbČrová Ĝízení, kterých se pĜi své pracovní kariéĜe mohou v budoucnu zúþastnit. Díky
pĜedmČtu si studenti osvojí znalosti a schopnosti pĜedvýbČru zamČstnancĤ a výbČru zamČstnancĤ zamČĜeného pĜedevším na
behaviorální pohovor (BEI) a Assessment centrum.

1. hodina - PĜedvýbČr zamČstnancĤ (tvorba inzerátu, nastavení kritérií výbČru, volba požadovaných
materiálĤ, pĜedvýbČr)
2. hodina - VýbČr zamČstnancĤ – behaviorální pohovor (kompetenþní model, metody výbČru,
výhody a nevýhody BEI, metoda STAR)
3. hodina - VýbČr zamČstnancĤ - Assessment centrum (výhody a nevýhody, obsah Assessment
centra)
4. hodina – Prezentace projektĤ

Výsledky uþení
Student umí vysvČtlit rozdíly v jednotlivých metodách výbČru zamČstnancĤ a na základnČ jejich výhod a nevýhod umí posoudit
vhodnost metody výbČru ve vztahu k obsazované pozici.
Student je schopen dle obsazované pracovní pozice a jejího zaĜazení rozpoznat kompetence, na které se pĜi výbČru zamČstnance
musí soustĜedit a promítnout je do výbČru zamČstnance.
Student umí vytvoĜit strukturu pohovoru, tak aby se dozvČdČl všechny potĜebné informace a zároveĖ, aby poskytl uchazeþi o
zamČstnání dostatek informací o pracovní pozici, týmu, spoleþnosti, atd.
Student dokáže formulovat otázky dle metody STAR a pĜipravit strukturu Assessment centra vþetnČ tvorby modelové situace.

UplatnČní výsledkĤ uþení
Student zvýší svou schopnost uplatnČní v oblasti lidských zdrojĤ na pozici náboráĜe/personalisty.
Student zvýší své povČdomí o metodách výbČru zamČstnancĤ a jejich obsahu, což napomĤže jeho pĜipravenosti na výbČrová
Ĝízení, kterých se mĤže v budoucnu sám úþastnit v roli uchazeþe o zamČstnání.

PĜednáška, semináĜ, zpracování projektu

Hodnotící metody

VZ
O

Prezentace projektu, prĤbČžná práce v hodinách

R

Vyuþovací metody
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DoplĖující informace
Do pĜílohy pĜikládám kopie získaných certifikátĤ z oblasti HR.

