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Metody: 

 
Otázka 1: Máme už pracovní inzerát? 

 

*ANO 
 
 

Co Kdo Jak 

Pozorně čtěte pracovní 
inzerát 
 

Personální manažer Během otevřené konverzace 

Pokud to jde, vyžádejte 
si pracovní profil na 
dané místo  

Personální manažer - Je pracovní profil stále 
kompletní? 
- Jsou některé věci odstraněny? 
- Jsou některé úkoly již nedůležité 
či úkoly, které se staly více 
důležitými?  

Rozdělte místo do 
úkolů a pravomocí  

Personální manažer Vytvořte jasný přehled o tom, 
jaké úlohy musí být v nové práci 

splněny 
 

Diskutujte o tom, zda 
jsou všechny zapsané 
úkoly a popisy opravdu 
nezbytné  

Personální manažer Ujistěte se, že je rozdíl mezi " 
ideálním snovým kandidátem " ( 
který je ideální na všech úrovních 
atd. dokonce ještě více , než je 
potřeba ) a reálným kandidátem. 
Je důležité, aby v inzerátu byly 
umístěny pouze reálné úkoly. 
Pokud  kandidát musí uskutečnit 
telefonní hovor ve francouzštině 
jen jednou za měsíc, není nutné 
pro tuto práci, aby byl”dokonale 
dvojjazyčný” . 

 

Jasně rozlišujte mezi 
základními 
schopnostmi a 
specifickými 
schopnostmi  (ať už v 
inzerátu nebo pomocí 
pracovního profilu ) 
 

Personální manažer Základní schopnosti jsou ty, které 
musí nový zaměstnanec  určitě 
mít . Specifické schopnosti  jsou 
takové, které by nový 
zaměstnanec neměl mít na 
začátku práce,  ale které se naučí  
během práce.  s tímto popisem 

bude pracovní inzerát, stejně jako 
následný proces výběru vhodného 
kandidáta více přístupný, protože 
specifikuje potencionální 
dovednosti.  

Dejte v inzerátu jasně 
najevo, že je práce 

otevřena 
znevýhodněným 
skupinám.  
 

Personální manažer Podívejte se na dokument se 
šablonoou  1.1.4. 

 
Diskutujte o tom, zda 
jsou praktické detaily v 
inzerátu stále aktuální  

Personální manažer - Koho kontaktovat? 
- Název pracovního místa? 
- Adresa? 
- Mzdové informace? 
- Pracovní doba? 
- … 
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Vyberte rozpoznatelný 
a jasný název 
pracovního místa  

Personální manažer Ujistěte se, že název pracovního 
místa jasně vyjadřuje, jaká je 
podstata pracovního místa. 
Zastírání názvu pracovního místa 
nebo anglický název není dobře. 

Spousta lidí vyhledává věci,ckteré 
znají. Je velice dobře možné, že 
cílová skupina vůbec tento inzerát 
nenajde, pokud je příliš efektní či 
příliš zastřený.   
 
 

 

Diskutujte o různých 
možnostech, jak 
odpovědět na inzerát   

Personální manažer Nabídněte různé možnosti, jak 
odpovědět na inzerát: poštou, e – 
mailem a telefonem. Může se 
jednat o standartní přihlášku k 
zaměstnání či/nebo anonymní 
životopis.  
 

Zkontrolujte, zda 
inzerát obsahuje 
všechny nezbytné 
informace  
 

Personální manažer  viz. dokument 1.1.3 

Ujistěte se, že 
poskytnete lidem 
dostatek času 
odpovědět na izerát  
 
 

Personální manažer viz. dokument H.1 

Rozšiřte své náborové 
kanály 
 

Personální manažer viz.  dokument 1.2 

Sestavte seznam 
relevantních 
zaměstnaneckých 
opatření  

Personální manažer  viz. dokument  1.3 

Pokud je nábor rovněž 
efektivně zaměřen na 
osoby ze 
znevýhodněných 
skupin, je také 
důležité, aby byl 
samotný process 
náboru dostupný 
zájemcům z těchto 
skupin  
 

Personální manažer V současných náborech se 
snažíme co nejvíce vyhnout přímé 
I nepříme diskriminaci. To 
všechno bude mít pozitivní efekt 
pouze v případě, že bude proces 
výběru vhodného uchazeče 
dostupný kandidátům ze 
znevýhodněných skupin.  
 
 
Pokud tomu tak není, vytvoříte 

pouze poun v nepřímé 
diskriminaci v pozdější části 
celého procesu ( " Rebound - 
fenomén ") . 
Viz. dokument folder 2. Výběr  
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Otázka 1: Máme opravdu volnou pracovní pozici? 

 
* NE 
 

Otázka 2: Je k dispozici kompetence nebo  pracovní profil?  
 
* NE  viz  funkční profil. 

 
 

* ANO 
 

Co Kdo Jak 

Podívejte se na 
existující profil/  popis  
 

Empower ve 
spolupráci s 
personálním 
manažerem 

- Je profil stále kompletní? 
- Byly jisté věci smazány? 
- Jsou zde úkoly, které se staly více/ 

méně důležitými?  
- … 

 

Rozdělte pracovní 

profil/ popis do úkolů a 
kompetencí  

Empower ve 

spolupráci s 
personálním 
manažerem 

Poskytněte jasný přehled o úkolech, které 

bude třeba vykonávat během práce  
 
Ujistěte se, že budete jasně rozlišovat mezi 
vaším “ideálním snovým kandidátem” ( 
schopným všecho a ještě více)a reálným 
kandidátem 
  
Je velmi důležité soustředit se na realistický 
popis pracovního místa v inzerátu! Např. 
pokud bude muset zaměstnanec ve 
francoužštině telefonovat jednou za měsíc, 
není třeba v inzerátu  vyžadovat perfektní 
znalost francouzského jazyka  

Jasně rozlište mezi 

základními a 
specifickými 
dovednostmi  
 

Empower ve 

spolupráci s 
personálním 
manažerem 

Základní znalosti jsu ty, které musí 

zaměstnanec mít hned od začátku nástupu 
do práce  
 
Specifické dovednosti jsou ty,které by 
zaměstnanec neměl mít od začátku nástupu 
do práce, ale měl by se je během práce 
naučit.  
 
Díky tomuto rozlišení bude inzerát I 

samotný process výběru více přístupný 
znevýhodněným skupinám, protože výběr 
proběhne na základě potencionálních 
znalostí, ne pouze těch získaných 

Jasně uveďte, že je 
práce určena i osobám 

ze znevýhodněných 
skupin 
 

Empower ve 
spolupráci s 

personálním 
manažerem 

viz. dokument se šablonou 1.1.4. 

Diskutujte o 
nezbytncýh paktických 
informacích v izerátu  
 

Personální 
manažer 

- Kontaktní osoba? 
- Název pracovního místa? 
- Adresa?  
- Mzda?  

- Pracovní doba? 
- … 

 



 4 

Vyberte vhodný název 
pracovního místa 

 

Personální 
manažer 

Ujistěte se, že název pracovního místa 
jasně vyjadřuje jeho obsah. Nejednozančné 
tituly jsou jedno velké ne! Je velká šance, 
že lidé váš inzerát přehlédnou, pokud není 
vhodně pojmenován.  

   
 

Diskutujte o různých 
možnostech, jak 
odpovědět na pracovní 
nabídku 

Empower ve 
spolupráci s 
personálním 
manažerem 

Nabídněte různé možnosti: poštou, e – 
mailem, telefonem . 
 
Můžeme zvážit standartní přihlášku a/ nebo 
anonymní životopis.   

 
viz. 1.1.6 pro anonymní životopis  

 

Zkontrolujte, zda jsou 
v inzerátu uvedeny 
všechny nezbytné 
informace  

Empower  viz. dokument 1.1.3 

Ujistěte se, že lidé mají 

dostatek času 
odpovědět na inzerát 
 

Empower ve 

spolupráci s 
personálním 
manažerem  

viz.dokument H.1 

Rozšiřte náborové 
kanály 
 

Empower ve 
spolupráci s 
personálním 
manažerem  

viz. dokument 1.2 

Sestavte seznam 
relevantních 
zaměstnaneckých 
opatření  

Personální 
manažer  

viz. dokument 1.3 
 

Pokud je nábor rovněž 
efektivně zaměřen na 
osoby ze 
znevýhodněných 
skupin, je také 
důležité, aby byl 
samotný process 
náboru dostupný 
zájemcům z těchto 
skupin  
. 
 

Empower V současných náborech se snažíme co 
nejvíce vyhnout přímé I nepřímé 
diskriminaci. To všechno bude mít pozitivní 
efekt pouze v případě, že bude proces 
výběru vhodného uchazeče dostupný 
kandidátům ze znevýhodněných skupin.  
 
 
Pokud tomu tak není, vytvoříte pouze poun 
v nepřímé diskriinaci v pozdější části celého 
procesu ( " Rebound - fenomén ") . 
Viz. dokument folder 2. Výběr  
 

 


