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Jan Novák KEMBC0X

Již 10 let p sobím jako vedoucí HR odd lení nadnárodní korporace XY, kdy mou hlavní náplní práce je výb r budoucích 
zam stnanc . Absolvoval jsem nespo et kurz  týkajících se výb ru zam stnanc , kde jsem se nau il mnoho užite ných strategií, 
jak realizovat úsp šné výb rové ízení a vybrat toho nejvhodn jšího adepta na danou pozici. 

Výb r zam stnanc

4 x 3 hodiny

✔

✔

20

Student již musí mít znalosti a základní pov domí o ízení lidských zdroj  a tom, co všechno ízení lidských zdroj  obnáší. 
P edm t navazuje na znalosti a dovednosti z oblasti získávání a výb ru zam stnanc . Základním p edpokladem úsp šného 
absolvování p edm tu je krom  znalostí o získávání a výb ru zam stnanc  zájem studenta o aktivní prohloubení teoretických a 
praktických dovedností v této oblasti.

Cílem PA Výb r zam stnanc  je nejen rozší it znalosti a v domosti v oblasti výb ru zam stnanc , ale p edevším se je sou asn  
nau it aplikovat v praxi. Úsp šné absolvování p edm tu zvýší schopnost pracovního uplatn ní v oblasti lidských zdroj  a také 
p isp je k p ipravenosti student  na výb rová ízení, kterých se p i své pracovní karié e mohou v budoucnu zú astnit. Díky 
p edm tu si studenti osvojí znalosti a schopnosti p edvýb ru zam stnanc  a výb ru zam stnanc  zam eného p edevším na 
behaviorální pohovor (BEI) a Assessment centrum. 
 
1. hodina - P edvýb r zam stnanc  (tvorba inzerátu, nastavení kritérií výb ru, volba požadovaných 
materiál , p edvýb r) 
2. hodina - Výb r zam stnanc  – behaviorální pohovor (kompeten ní model, metody výb ru, 
výhody a nevýhody BEI, metoda STAR) 
3. hodina - Výb r zam stnanc  - Assessment centrum (výhody a nevýhody, obsah Assessment 
centra) 
4. hodina – Prezentace projekt
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Hodnotící metody

Povinná literatura

Internetové odkazy

Dopl ující informace

Výsledky u ení

Uplatn ní výsledk  u ení

Vyu ovací metody

Student umí vysv tlit rozdíly v jednotlivých metodách výb ru zam stnanc  a na základn  jejich výhod a nevýhod umí posoudit 
vhodnost metody výb ru ve vztahu k obsazované pozici. 
Student je schopen dle obsazované pracovní pozice a jejího za azení rozpoznat kompetence, na které se p i výb ru zam stnance 
musí soust edit a promítnout je do výb ru zam stnance. 
Student umí vytvo it strukturu pohovoru, tak aby se dozv d l všechny pot ebné informace a zárove , aby poskytl uchaze i o 
zam stnání dostatek informací o pracovní pozici, týmu, spole nosti, atd. 
Student dokáže formulovat otázky dle metody STAR a p ipravit strukturu Assessment centra v etn  tvorby modelové situace.

Student zvýší svou schopnost uplatn ní v oblasti lidských zdroj  na pozici náborá e/personalisty. 
Student zvýší své pov domí o metodách výb ru zam stnanc  a jejich obsahu, což napom že jeho p ipravenosti na výb rová 
ízení, kterých se m že v budoucnu sám ú astnit v roli uchaze e o zam stnání.

P ednáška, seminá , zpracování projektu

Prezentace projektu, pr b žná práce v hodinách

ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. ízení lidských zdroj  : Moderní pojetí a postupy. 13. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 920 
s. ISBN 978-80-247-5258-7. 
BELZ, H., SIEGRIST, M. Klí ové kompetence a jejich rozvíjení : Východiska, metody, cvi ení a hry. 3. vydání. Praha : Portál, 
2015. 376 s. ISBN 978-80-262-0846-4. 
HORVÁTHOVÁ, P., BLÁHA, J., OPÍKOVÁ, A. ízení lidských zdroj  : Nové trendy. 1. vydání. Praha : Management Press, 2016. 
428 s. ISBN 978-80-7261-430-1. 
KOUBEK, J. ízení lidských zdroj  : Základy moderní personalistky. 5. vydání. Praha : Management Press, 2015. 400 s. ISBN 
978-80-7261-288-8.

DVO ÁKOVÁ, Z. a kol. ízení lidských zdroj . 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-7400-347-9. 
ŠIKÝ , M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 205 s. ISBN 
978-80-247-5870-1.

Do p ílohy p ikládám kopie získaných certifikát  z oblasti HR.
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