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     Úvod 
 
      Executive Search (dále jen ES) je metoda zaměřená na přímé vyhledávání nejen 
pracovníků vyššího a středního managementu, ale také na vyhledávání odborníků se 
specifickými znalostmi relevantních danému oboru. Zásadní charakteristikou procesu 
přímého vyhledávání je skutečnost, že se zaměřuje především na kandidáty, kteří se na 
trhu práce nepohybují jako aktivní uchazeči o zaměstnání, ale právě naopak, aktuálně je 
vykonávají na obdobné pracovní pozici u konkurence společnosti, která se rozhodla ES 
využít pro nalezení toho "pravého" zaměstnance. 
 
      Zjednodušeně lze tedy říci, že potenciální zaměstnanec nepřichází do firmy hledat 
zaměstnání, ale organizace, zastoupená obvykle zvolenou poradenskou společností 
specializující se na přímé vyhledávání, přichází hledat tohoto zaměstnance. 
 
      Proč právě použití Executive Search 
 
      Metoda je efektivním způsobem pro přímé vyhledávání manažerů a odborníků. V 
současném konkurenčním prostředí společnosti požadují stále větší jistotu, že jimi 
dosazený člověk, který ze svého postavení může více či méně ovlivnit nejdůležitější 
firemní procesy, bude ve své pozici zkušený, bude mít dostatečné kvalifikační, ale také 
osobnostní předpoklady, pracovní návyky apod. a dokáže se tak lépe a pravděpodobněji 
vyrovnat s důležitými rozhodnutími, která v konečném důsledku ovlivní především situaci 
ostatních zaměstnanců a celou jeho domovskou organizaci. Časté fluktuace zaměstnanců 
zvyšují náklady zaměstnavatelů, a pokud se jedná o manažery na vysokých pozicích 
nebo třeba i zmíněné odborníky, platí to dvojnásob. Jednoduše řečeno není tak 
jednoduché, rychlé a bezpečné najímat klíčové pracovníky, jako jejich řadové protějšky. 
 
      I v době finanční a hospodářské krize je známou skutečností, že pokud zmíněné 
špičky ve svém oboru existují, nebude tak lehké získat je pro jinou organizaci. Poptávka 
po osvědčených a časem prověřených pracovnících s vynikajícím výkonem a výsledky je 
a bude logicky vysoká. V souvislosti s takto profilovanými osobami se často hovoří také o 
získávání talentů. Je tak jasné, že v závislosti na dané výjimečnosti a požadovaných 
charakteristikách se může zužovat zásoba talentů, kterou je možné na trhu identifikovat. A 
je vysoce pravděpodobné, že pokud daná osoba talentový profil splňuje, bude svůj 
potenciál již zřejmě realizovat u konkurence. 
 
      V neposlední řadě je důležité zmínit aspekt prostředí. Cíloví kandidáti na hledanou 
pozici jsou totiž selektováni tak, aby pocházeli ze stejného nebo obdobného 
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podnikatelského prostředí jako zadavatelská společnost. V praxi to znamená, že pokud 
bude daný kandidát hledán do společnosti vyrábějící strojírenské komponenty, jsou 
předmětem zájmu přímého vyhledávání opět především výrobní společnosti. Důvod je 
zřejmý - pracovník musí mít nejen předpoklady, zkušenosti v dané pozici, ale také v 
daném oboru činnosti. 
 
      Získávání klíčových a špičkových zaměstnanců klasickými metodami náboru, které 
osloví především aktivní uchazeče o zaměstnání, je v tomto případě neefektivní. Na 
webových stránkách společnosti Touchdown Czech Republic, s.r.o., personální 
společnosti zabývající se mimo jiné přímým vyhledáváním, je uvedeno: "Pro získání těch 
nejlepších a pro vaši organizaci nejvhodnějších odborníků je nezbytné použít metodu 
přímého oslovení. Pomocí metody Executive Search získá organizace do svého týmu 
špičkové manažery, které by velmi pravděpodobně inzerce neoslovila. Firma tak získá 
relevantního kandidáta a zároveň šetří čas a náklady, které by jinak vynaložila na 
organizaci pohovorů a další agendu spojenou s výběrem nových zaměstnanců. Při stále 
se zvyšující konkurenci rostou i nároky na řídící pracovníky. Profesionálním a efektivním 
výběrem nejlepších odborníků a talentovaných manažerů získává klient kvalitní lidský 
kapitál, který je tím nejcennějším nástrojem k plnění obchodních cílů firmy a zároveň 
významnou konkurenční výhodou." [3] 
 
      Cíl Executive Search 
 
      Cílem Executive Search nemusí být v každém případě obsazení konkrétního místa v 
organizaci. Jelikož se jedná o zvláštní oblast spadající do poradenství managementu, 
může tento proces být také zaměřen na čistě informační hledisko a zadavatel tímto 
prostřednictvím získá cenné znalosti o konkrétním segmentu trhu práce, především o 
rozložení relevantní pracovní síly, míře její fluktuace a vůbec o ochotě a chuti pracovníků 
"měnit", společně s předpoklady, jež pro to musí být splněny. Výsledná zjištění jsou 
účelně použitelná například pro strategické plánování lidských zdrojů. 
 
      Závěr 
 
      Pojem Executive Search není jen specifická metoda získávání zaměstnanců, která by 
měla být používána vysoce profesionálními poradenskými společnostmi, ale je to proces, 
do kterého vstupuje řada zainteresovaných stran; je to externí profesionální služba, která 
je poskytována organizacím ve formě podpory a partnerství v oblasti řízení lidských zdrojů 
a v neposlední řadě je to v globálním měřítku obrovský byznys. Joseph Daniel McCool, 
mezinárodně uznávaný odborník na přímé vyhledávání vrcholových manažerů a 
specialistů, uvádí ve své knize Deciding Who Leads [1] z roku 2008, že roční příjem, který 
jde na konto executive search celosvětově, je deset miliard amerických dolarů, webové 
stránky asociace konzultantů AESC [2] tuto částku dokonce navyšují ještě o jednu 
miliardu.  
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