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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá nástroji personálního marketingu z pohledu studentů vysokých
škol. Představena je koncepce budování značky zaměstnavatele, tvorba strategie budování
značky zaměstnavatele a její přínosy. Dále je pozornost věnována oblasti personálního
marketingu, interních a externích nástrojů personálního marketingu, a problematice
generace Y ve vztahu k práci. Součástí práce je empirické šetření zaměřené na preference
nástrojů personálního marketingu studenty Univerzity Karlovy a studenty Vysoké školy
ekonomické v Praze. V rámci šetření jsou zjišťovány faktory, které ovlivňují volbu
budoucího zaměstnavatele.

Klíčová slova: značka zaměstnavatele, personální marketing, marketing v řízení lidských
zdrojů, nástroje personálního marketingu, generace Y
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Abstract

This thesis deals with the personnel marketing tools from the perspective of the university
students, in which the concept of employer branding, its strategy and its benefits is
introduced. The attention is focused on the field of personnel marketing, on internal and
external tools of personnel marketing and on the generation Y in relation to employment.
The quantitative questionnaire survey is a part of this thesis and is focused on preferences of
students of Charles University and students of the University of Economics in Prague. The
survey pays attention to the factors influencing the choice of the future employer.

Keywords: employer branding, personnel marketing, HR marketing, HR marketing tools,
generation Y
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0 Úvod
Personální řízení je systémem strategicky řízených procesů. Jedním z procesů, při kterém
jsou využívány metody a nástroje personálního řízení, je získávání pracovníků, dalším je
péče o stávající pracovníky. V době nedostatku pracovníků je pozornost věnována
především těmto procesům, organizace ale přistupují i k využívání nových přístupů v oblasti
personálního řízení a personální marketing a aplikace jeho nástrojů je jedním z nich. Mnohé
organizace řeší poptávku po pracovnících zaměřením se na skupinu mladých pracovníků
a nástroje personálního marketingu k oslovení této generace vhodně využívají. Studenti
budou již v horizontu několika let tvořit velkou část pracovního trhu. Z tohoto důvodu jsou
v současnosti diskutována očekávání a preference mladé generace, tzv. generace Y, ve
vztahu k práci. Nástroje personálního marketingu ovlivňují studenty při výběru jejich
budoucího zaměstnavatele. Studenti se s nástroji setkávají při hledání informací o organizaci
a během komunikace s personalisty. Ukazatele, podle kterých studenti nahlížejí na
organizaci, jsou ve velké míře spoluvytvářeny personálním marketingem. Znalost preferencí
cílové skupiny je při tvorbě fungujících nástrojů klíčová. Personální marketing lze vymezit
jako využití marketingového přístupů v oblasti lidských zdrojů. Využití marketingových
přístupů je někdy chybně chápáno jen jako způsob, jakým organizace získává pracovníky.
Personální marketing zahrnuje jak získávání nových pracovníků, tak péči o stávající
pracovníky a jejich stabilizaci v organizaci. Nástroji personálního marketingu jsou aktivity,
které napomáhají plnění personálních činností. Pomocí nástrojů personálního marketingu
organizace utváří svou zaměstnavatelskou pověst, jež posiluje značku zaměstnavatele na
pracovním trhu. Employer branding, neboli budování značky zaměstnavatele, je cílem,
kterého je dosahováno právě personálním marketingem a jeho nástroji.
V bakalářské práci se zabývám problematikou personálního marketingu a jeho nástrojů.
Cílem bakalářské práce je zjistit, jak posuzují nástroje personálního marketingu studenti
vysokých škol, které konkrétní nástroje preferují a jak ovlivňují jejich zájem o organizaci.
Součástí práce je empirické šetření, pomocí kterého zjišťuji, jaké nástroje personálního
marketingu studenti preferují a zaměřuji se na komparaci preferencí studentů ekonomických
věd Vysoké školy ekonomické v Praze a studentů společenských věd Univerzity Karlovy.
Potřeba znalosti preferencí cílové skupiny je při tvorbě fungujících nástrojů zásadní.
Zjišťoval jsem faktory ovlivňující hledání zaměstnavatele, ale i hlavní faktor volby
budoucího zaměstnavatele. Dále jsem zjišťoval, jaký druh informací o organizaci studenty
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vysokých škol zajímá a kde informace hledají. Zaměřil jsem se na zjištění názorů na
internetové kariérní stránky zaměstnavatele. Zkoumal jsem, zda studenti preferují online,
nebo offline způsoby prezentace organizace, jak nahlížejí na sociální sítě ve spojení
s hledáním zaměstnavatele a zda studenty ovlivňují externí nástroje personálního
marketingu více než obecné faktory volby zaměstnavatele.
Bakalářská práce je rozdělena do devíti kapitol. Ve své práci nejdříve formuluji koncepci
budování značky zaměstnavatele. Zaměřuji se na přínosy budování značky zaměstnavatele,
poukazuji na rozdíl mezi značkou zaměstnavatele a personálním marketingem a představuji
aktuální trendy budování značky zaměstnavatele v České republice. Dále se podrobněji
věnuji oblasti personálního marketingu. Ve čtvrté kapitole uvádím konkrétní nástroje
personálního marketingu a rozvíjím vybrané externí nástroje. Následující kapitola je
zaměřena na generaci Y a její specifika ve vztahu k práci. V této části práce aplikuji
personální marketing a jeho nástroje na generaci Y. Pátá kapitola je věnována empirickému
šetření. Práci reflektuji diskusí nad předloženými a zjištěnými poznatky.
Práce vychází z odborných zdrojů a dostupných výzkumů ke koncepci budování značky
zaměstnavatele (employer branding), k personálnímu marketingu a jeho nástrojům
a k problematice

současné

mladé

generace

pracovníků.

Stěžejními publikacemi,

představující teoretické ukotvení tématu, jsou díla Barrowa a Mosleyho, Michaela
Armstronga, Renaty Kocianové, Philipa Kotlera a Josefa Koubka. Pro bakalářskou práci
byly klíčové články od autorů Jody Ordioni, Olga Stariņeca, John Sullivan a Antohny
Moore. Výzkumy společnosti Universum, BrandBakers a ManpowerGroup byly základními
zdroji pro popis aktuálního stavu preferencí generace Y a praktického využívání nástrojů
personálního marketingu. Velmi přínosnými zdroji se ukázaly články Matěje Matolína,
Heleny Těšitelové a Tomáše Menšíka, kteří patří mezi odborníky v oblasti praxe
personálního řízení a reflektují nejaktuálnější trendy personálního marketingu.
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1 Budování značky zaměstnavatele
V angličtině je budování značky zaměstnavatele označováno výrazem employer branding.
Armstrong (2015, s. 299) zmiňuje, že značkou zaměstnavatele organizace vyjadřuje svou
hodnotovou nabídku pro zaměstnance. Obecně se dá říci, že se organizace snaží
komunikovat svou image, dostat ji do povědomí potenciálních a stávajících zaměstnanců
a prezentovat se na trhu práce jako dobrý zaměstnavatel. Podle Bursové je zaměstnavatelská
značka „… souhrnem atributů a kvalit (ve většině případů neuchopitelných), které dělají
organizaci odlišnou. Pro zaměstnance slibují jistá očekávání a působí na ty zaměstnance
a kandidáty, kterým bude nejvíce prospívat a v této kultuře budou nejvýkonnější. Značka je
tvořena protnutím tří prvků: vize (dlouhodobé aspirace společnosti), image (dojem
stakeholderů z organizace) a kultury (jak se věci v organizaci dělají).“ (Bursová, 2009, s. 14)
Stariņeca vysvětluje employer brand jako „… nástroj pro zaměstnavatele, který
v personálním řízení může pomoci realizovat různé procesy, zejména ty, které souvisejí
s interakcí organizace s vnějším prostředím.“ (Stariņeca, 2015, s. 59) Barrow a Mosley
definují employer brand jako „… soubor s organizací ztotožněných praktických,
ekonomických a psychologických výhod pramenících ze zaměstnání.“ (Barrow, Mosley,
2005, s. 16)
„Termín employer brand … se začal užívat na počátku devadesátých let minulého století
k označení pověsti firmy jako zaměstnavatele.“ (Těšitelová, 2013, s. 207) V následujících
letech pojem zazníval na konferencích a byl zmiňován v odborných časopisech. Týdeník
The Economist v roce 2003 na základě průzkumu uvedl, že o tomto termínu slyšelo 61 %
pracovníků personálních odděleních. Průzkum z roku 2001 ukázal, že ze 138
nejúspěšnějších organizací se jich 40 % aktivně podílí na budování značky zaměstnavatele.
Konference na téma značka zaměstnavatele se pořádají od roku 1996 (Barrow, Mosley,
2005, s. 16).
Barrow a Mosley byli jedni z prvních, kteří přišli s definicí značky zaměstnavatele.
K vytvoření definice je vedla absence přesného vymezení přístupu. Budování značky
zaměstnavatele se podle nich příliš často omezuje na interní komunikaci, která má podobu
náborových kampaní propagujících výhody zaměstnavatele jako skvělého místa pro práci.
Taková perspektiva však postrádá hloubku, kterou zaměstnancům, současným i budoucím,
přinese jakékoliv poznání skutečné praxe (Barrow, Mosley, 2005, s. 16).

8

1.1 Koncepce budování značky zaměstnavatele
Budování značky zaměstnavatele zahrnuje práci s organizační kulturou, rozvoj vztahu mezi
organizací a jejími stakeholdery a aktivity jako definování a implementaci organizačních
hodnot, poslání organizace, vize a cílů, kterých chce organizace dosáhnout (Stariņeca, 2015,
s. 58). „Hlavním úkolem značky zaměstnavatele je poskytnout koherentní rámec s cílem
zjednodušit řízení organizace a zaměřit se na priority organizace, zvýšit produktivitu
a zlepšit získávání, udržení a angažovanost pracovníků.“ (Barrow, Mosley, 2005, s. 16)
Značku zaměstnavatele budujeme prostřednictvím nástrojů personálního marketingu.
Menšík uvádí, že aby budování značky bylo úspěšné, musíme znát odpovědi na otázky proč
existujeme, jaký je smysl našeho podnikání, kam směřujeme a jaké lidi k tomu potřebujeme
(Menšík, 2015b).
Mnozí autoři pokládají employer branding a personální marketing jako jedno a to samé.
Mezi těmito činnostmi je však rozdíl. Menšík (2015b) popisuje personální marketing jako
činnosti, které firma dělá vůči zaměstnancům současným, minulým i budoucím. Pomocí
nástrojů personálního marketingu organizace komunikuje, kdo je, co dělá a koho hledá.
Jakmile chce organizace těmito nástroji budovat značku zaměstnavatele, musí přidat něco
navíc. Budování značky zaměstnavatele se spíše zaměřuje na vzájemné porozumění
(Menšík, 2015b). „Komunikujeme naši vizi a poslání, proč existujeme, co je smyslem naší
práce a kam jako organizace směřujeme. Co očekáváme od zaměstnanců a co jim za to
dáváme. V čem jsme jedineční oproti konkurenci, proč by se uchazeči měli rozhodnout právě
pro naši pracovní nabídku. Klademe důraz nejen na obsah, ale velmi často také na vizuální
stránku sdělení. Ke slovu přichází použití loga, barevná schémata, písma, styl fotografie
a další prvky dle pravidel korporátního designu. Součástí sdělení jsou také emoce. Kromě
toho CO a JAK sdělujeme hlavně PROČ.“ (Menšík, 2015b)
K vysvětlení podstaty přínosu budování značky zaměstnavatele se musíme vrátit o krok zpět.
Kandidáti jsou vystaveni vnějším vlivům, například reklamním sdělením a doporučením od
přátel a rodiny, předtím, než se o místo ucházejí. Velkou váhu u uchazečů o zaměstnání hrají
sociální sítě, které utvářejí povědomí o organizaci (Ordioni, 2017). „Právě utváření
povědomí přináší velkou pozornost k budování zaměstnavatelské značky. Organizace chtějí
mít větší kontrolu nad dojmem, který o sobě v mysli uchazečů zanechávají.“ (Ordioni, 2017)
Jedním z faktorů budování značky zaměstnavatele je její transparentnost. Zkušenost
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zaměstnanců a uchazečů o zaměstnaní se dá jednoduše sdílet, čímž je zaručena autentičnost
informací (Ordioni, 2017).
Dalšími důvody, proč se zaměřit na budování značky zaměstnavatele uvádí Sullivan (2008),
jenž pojem zmiňuje v souvislosti se získáváním pracovníků. „Získávání (vyhledávání)
a navazující výběr pracovníků jsou klíčovými personálními činnostmi, které zajišťují kvalitu
lidí vstupujících do organizace.“ (Kocianová, 2010, s. 79) „Získávání pracovníků je činnost,
která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství
odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu
(včas). Spočívá tedy v rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů,
informování o volných pracovních místech v organizaci, nabízení těchto volných pracovních
míst (a nezřídka i v přesvědčování vhodných jedinců o výhodnosti práce v organizaci)
…“ (Koubek, 2008, s. 126) Veškeré aktivity získávání pracovníků jsou naplánovány s cílem
krátkodobé návratnosti. Podle Sullivana (2008) je právě budování značky zaměstnavatele
jedinou dlouhodobou strategií. Navzdory tomu, že budování značky zaměstnavatele je dle
Sullivana (2008) jediná strategie, která konstantně a dlouhodobě (v řádu let) dopomáhá
přísunu kvalitních uchazečů o zaměstnání, většina manažerů tuto strategii nevyužívá.
Manažeři a personalisté často zmiňují nutnost strategického přístupu, ale těmito výroky
veškeré aktivity také končí. Vymýšlejí se a představují podrobné plány, jak budovat značku
zaměstnavatele, avšak ve skutečnosti je na budování značky vynaloženo málo úsilí
(Sullivan, 2008). Personalisté se paradoxně zaměřují jen na tvorbu inzerátů, účastní se
pracovních veletrhů a hledají kandidáty na sociálních sítích s ambicemi saturovat aktuální
požadavky po nových zaměstnancích. Nic z toho však není prováděno s cílem pozitivně
ovlivnit dlouhodobé výsledky získávání pracovníků (Sullivan, 2008). Sullivan (2008)
dokonce uvádí, že budování značky zaměstnavatele je jediná strategická činnost, která může
reálně vyřešit problém se získáváním talentů. Manažeři a personalisté nejenže nevynakládají
dostatečné úsilí na budování značky zaměstnavatele, oni ho nepodporují ani finančně.
Manažeři korporátních organizací investují z rozpočtu do budování značky zaměstnavatele
méně jak 5 % (Sullivan, 2008).
Organizace, které se rozhodly postupovat opačným směrem, tedy zaměřit se na budování
značky zaměstnavatele, nyní místo nedostatku vhodných kandidátů řeší jejich nadbytek
(Sullivan, 2008). Vybudování zaměstnavatelské značky organizaci pomůže být atraktivním
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zaměstnavatelem i pro ty nejlepší uchazeče o zaměstnání. Získávání zaměstnanců na klíčové
pozice se stane jednodušším než dříve (Ordioni, 2017).

1.2 Tvorba strategie budování značky zaměstnavatele
Jak se dlouhodobá strategická činnost tvoří? Ordioni (2017) předkládá několik rad, kterými
je třeba se řídit při budování značky zaměstnavatele. Na začátku budování značky
zaměstnavatele je důležité provést kvalitní průzkum trhu. Je potřebné nesetrvat u zjišťování
názorů jen od vlastních zaměstnanců, ale zaměřit se na informace od široké veřejnosti.
Podstatná je také identifikace konkurenčních organizací, se kterými pravděpodobně budeme
o kandidáty soutěžit. Jaké atraktivní prvky mají ve svých nabídkách? Na co bychom se měli
zaměřit? Takové informace jednoduše nalezneme na jejich webových stránkách nebo
sociálních sítích (Ordioni, 2017).
Armstrong (2015, s. 299) přistupuju k vytváření značky zaměstnavatele s ohledem na
preference uchazečů. Konkrétně píše o opatřeních: „Analyzovat, co nejlepší uchazeči
potřebují a chtějí, a toto vzít v úvahu při rozhodování o tom, co by se mělo nabízet a jak by
se to mělo nabízet.“ Armstrong (2015, s. 299) Z dlouhodobého hlediska nemusí být tento
přístup tím nejlepším možným řešením. Správnou cestou k úspěšnému budování značky
zaměstnavatele je vytváření unikátního obsahu, kterým se organizace prezentuje. Cílem by
měl být stav, kdy se organizaci odliší od ostatních konkurentů. V praxi na sebe nejznámější
organizace často upozorňují pomocí zprvu kontroverzních rozhodnutí a jedinečných praktik.
Výsledkem je situace, kdy jsou kroky organizace širokou veřejností nejdříve nazývány jako
špatné a až postupem času se ukáže, v čem spočívala jejich genialita. Nejúspěšnější
organizace se nepřizpůsobují svým uchazečům. Úspěšné je činí to, že jsou schopny
přesvědčit uchazeče o své jedinečnosti, o tom, že svou činnost dělají správně a nejlépe, a tak
dokáží nadchnout pro práci ve svých řadách.
Dalším opatřením, kterým se dle Armstronga (2015, s. 300) můžeme při vytváření značky
zaměstnavatele řídit je zjištění, jak hodně základní organizační hodnoty podporují tvorbu
atraktivní značky. Důležité je komunikovat ty hodnoty, které v organizaci opravdu
převládají než hodnoty, kterými se organizace chce prezentovat. Vhodná je i analýza značky
skrze oblasti, které ovlivňují vnímání lidí. Vnímání lidí ovlivňuje „… spravedlivé jednání,
možnosti rozvoje, rovnováha mezi pracovním a osobním životem, styl vedení, kvalita řízení,
11

úroveň spolupráce nebo úspěch organizace.“ (Armstronga, 2015, s. 300) I Armstrong (2015,
s. 300) doporučuje porovnání přístupů organizace s konkurencí. Ordioni (2017) navrhuje
zaměřit se na každý krok uchazeče v procesu rozhodování se o výběru zaměstnavatele. Je
třeba identifikovat veškeré prvky, které v rozhodování uchazeče můžeme ovlivnit ve svůj
prospěch a poté zajistit hladký průběh náborovým procesem (Ordioni, 2017). V dnešní době
se mezi personalisty hovoří o takzvaném candidate experience, neboli tím, jaký dojem na
uchazeče udělá náborový proces. Do budoucna se dá předpokládat, že proces získávání
pracovníků bude marketingově čím dál více důležitý. Jeden z nejdůležitějších aspektů
budování značky zaměstnavatele Ordioni (2017) vidí v uvědomění si, že každý člověk má
vliv na své okolí. Ať jsou to zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, lidé z akademické obce
nebo přátele a členové rodiny, všichni mohou šířit povědomí o organizaci. Je důležité citlivě
a důkladně promyslet strategii budování značky zaměstnavatele a témata, která dělají
organizaci a její kulturu unikátní. Zapomenout se nesmí na přání a potřeby lidí, které chceme
oslovit a způsoby, jakými sdělujeme poslání organizace a jak se toto poslání šíří společností
dál (Ordioni, 2017). Jednoduchá rada na závěr. Při vytváření značky zaměstnavatele je dobré
být vždy upřímný a realistický (Armstrong, 2015, s. 300).

1.3 Benefity budování značky zaměstnavatele
Vybudování dobré značky zaměstnavatele s sebou přináší řadu benefitů. Sullivan (2008) vidí
hlavní výhodou dobré zaměstnavatelské značky v tom, že značka zaručí dlouhotrvající
pozitivní přínos v několika oblastech. Za předpokladu, že je značka vybudována opravdu
kvalitně, můžeme počítat s přínosem v horizontu alespoň pěti let (Sullivan, 2008). Budování
značky zaměstnavatele s sebou dle Sullivana (2008) také přináší:
o Zvýšený počet uchazečů, kteří se o zaměstnání v organizaci uchází. Tento
nárůst může dosahovat až pětiset procent.
o Zvýšenou kvalitu uchazečů o zaměstnání. Díky dobře vybudované
zaměstnavatelské značce se do organizace budou hlásit kvalitní kandidáti,
kteří by o organizaci dříve ani nepřemýšleli.
o Výsledkem většího množství uchazečů a vyšší míry kvalitních uchazečů se
zvětší poměr přihlášených a přijatých.
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o Nárůst počtu doporučených kandidátů vlastními zaměstnanci. Tito kandidáti
budou často přijímáni, protože vlastní zaměstnanci budou schopni lépe
popsat výhody organizace, ve které pracují. Zaměstnanecká doporučení také
usnadňují práci personalistům v hledání nových kandidátů.
o Snížení míry fluktuace, protože vybudování dobré zaměstnavatelské značky
napomůže ke zvýšení identifikace člověka s prací.
o Díky zvýšení míry identifikace člověka s prací se zvýší motivace
zaměstnanců. Zároveň bude jednoduché dosáhnout vysoké míry této
motivace.
o Zvýšený počet studentů vysokých škol, kteří se budou ucházet o zaměstnání
v organizaci. Studenti vysokých škol pozitivně vnímají sílu značky.
Budování dobré zaměstnavatelské značky je zvláště efektivní pro skupinu
těchto uchazečů.
o Konkurenční výhodu. Vybudování značky zaměstnavatele je konkurenční
výhodou. Při srovnání s jinými organizacemi bude zřejmý a na první pohled
viditelný unikátní přístup k uchazečům a zaměstnancům.
o Zvýšení peněžité hodnoty organizace. Umístění v žebříčku nejlepších
zaměstnavatelů a zlepšené povědomí o organizaci může ovlivnit reálnou
peněžitou hodnotu organizace. Příkladem je společnost Google, která uvedla,
že lepší získávání pracovníků a snížení míry fluktuace hrálo důležitou roli při
jejím obchodním růstu (Sullivan, 2008).
Jedním z cílů budování značky zaměstnavatele je vytvoření silné organizační kultury.
Výsledkem by mělo být jakési poslání o tom, jaké to je v organizaci pracovat (Sullivan,
2008). Značka zaměstnavatele by měla přispět k vybudování dlouhodobých hodnot
organizace a posílení identifikace zaměstnanců s těmito hodnotami.
Budování značky zaměstnavatele není přechodným trendem, je to fundamentální přístup
a způsob, jakým jsou lidé řízeni a zapojeni do organizace (Barrow, Mosley, 2005, s. 16).
Značku zaměstnavatele je třeba vytvářet systematicky. Zabýváme se jí nejen kvůli
konkurenční výhodě a postavení na trhu, ale i kvůli aspektům řízení lidských zdrojů. Značka
zapojuje a motivuje zaměstnance k setrvání. Budování značky zaměstnavatele je koncept,
který vytváří loajalitu (Bursová, 2009, s. 15).
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1.4 Aktuální trendy budování značky zaměstnavatele v České republice
Na základě výzkumu společnosti BrandBakers (2017) z roku 2017 uvádím aktuální stav
budování značky zaměstnavatele a využívání nástrojů personálního marketingu v České
republice. Výzkum byl realizován prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření,
které obsahovalo 17 otázek. Data byla sbírána po dobu jednoho měsíce. Pro účely výzkumu
se podařilo nashromáždit odpovědi 100 personalistů, z nichž je 31 % personálních ředitelů,
24 % HR specialistů a 14 % HR business partnerů. Zbývající respondenti zastávají pozici
HR generalisty, HR recruitera a manažera personálního marketingu. Personální oddělení je
součástí nejvyššího vedení u 51 % respondentů, což je charakteristické pro organizace
s větším počtem pracovníků. Výzkum proběhl již 4. rokem.
Z dat výzkumu aktuálních trendů budování značky zaměstnavatele společnosti BrandBakers
vyplývá, že 39 % organizací nemá stanovenou strategii pro budování značky
zaměstnavatele. Organizace nemají představu o tom, jaký dojem mají vzbuzovat u kandidátů
a vlastních pracovníků (Hovorka, 2017). Takové zjištění je poměrně zásadní a ukazuje nám,
jaká je praxe uplatňování již představené teorie. Přestože z předložených informací je patrné,
že pouze strategické budování značky zaměstnavatele přináší prokazatelné výhody, více jak
třetina organizací toto pravidlo nedodržuje.
Další zajímavostí je, že 62 % organizací neměří výsledky aktivit personálního marketingu
a budování značky zaměstnavatele. Pokud organizace výsledky měří, dělají to na základě
kvality nových pracovníků, stanovenou mírou odchodů ve zkušební době či v prvním roce
zaměstnání (Hovorka, 2017). Ukazatel nemusí být přesný a nemusí mít velkou vypovídající
hodnotu o aktivitách personálního marketingu. Dle Hovorky (2017) je přínosem
personálního marketingu větší počet kandidátů na pozici. V této souvislosti mne napadá
otázka, jak organizace mohou strategicky plánovat a reflektovat aktivity personálního
marketingu, když neznají výsledky aktivit, které již provádějí. V tomto případě
o strategickém přístupu nemůžeme hovořit, protože jednoduše není nastavitelný. Pokud 39
% organizací nemá stanovenou strategii, 62 % organizací, které neměří výsledky aktivit
personálního marketingu, je na tom ve výsledku takřka podobně. Poměrně velká absence
strategií a měření výsledků může souviset s tím, že jen 36 % organizací zaměstnává
pracovníka, který se na plný úvazek zabývá budováním značky zaměstnavatele nebo
personálním

marketingem,

53

%

organizací

zájem (BrandBakers, 2017).
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Potvrzením teoretických poznatků je 62 % respondentů, kteří uvedli, že aktivity
personálního marketingu přináší větší počet uchazečů na pozici. 24 % respondentům aktivity
přispívají k větší efektivitě získávání nových pracovníků a 51 % respondentům přináší nižší
náklady na jednoho přijatého pracovníka. Důležitým a zajímavým číslem je, že 39 %
organizací aktivity pomáhají k vyšší angažovanosti pracovníků, paradoxně pouze 10 %
organizacím zaručují lepší umístění v rámci průzkumu atraktivity zaměstnavatele
(BrandBakers, 2017).
Podle Hovorky (2017) je největším trendem budování značky zaměstnavatele definování
ideální značky. K dalším trendům řadíme představení značky kandidátům a vybudování
přitažlivých a funkčních kariérních stránek. Kariérním stránkám se podrobně věnuji i ve
svém výzkumu. Pozitivní informací je, že více jak polovina organizací si všímá nabídek
konkurence a 49 % organizací zjišťuje kritéria volby budoucího zaměstnavatele. Naproti
tomu 32 % organizací nezjišťuje, jak je v roli zaměstnavatele vnímají kandidáti, kteří se
ucházejí přímo o pozici v organizaci (Hovorka, 2017).
Používaným a nejlépe fungujícím nástrojem personálního marketingu se stal „vlastní obsah
pro účely náborové kampaně“. Netradiční náborové inzeráty, oslovování kandidátů na
akcích (konference, přednášky ad.), komunikace firemních hodnot, atraktivní uvítací balíček
pro nové zaměstnance a náborový proces zaměřený na zážitek kandidátů jsou dalšími
používanými nástroji personálního marketingu (BrandBakers, 2017). „Mezi nejčastěji
používané prostředky [získávání pracovníků] patří pracovní portály, interní nábor
a doporučení stávajících zaměstnanců. … Využívání sociálních sítí při náboru je na
vzestupu.“ (BrandBakers, 2017)
Hovorka (2017) upozorňuje, že již čtvrtým rokem se zvyšují náklady na personální
marketing a budování značky zaměstnavatele. 48 % organizací investuje do budování
značky zaměstnavatele či personálního marketingu více peněz než v předchozím roce
(BrandBakers, 2017). Vidíme, že trend budování značky zaměstnavatele je rozšířený, avšak
největší překážkou k dosažení prokazatelnějších výsledků je absence strategie. Správně
nastavené aktivity na základě strategických cílů jsou klíčem k úspěšnému a dlouhotrvajícímu
konceptu budování značky zaměstnavatele.
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2 Personální marketing
V době všudypřítomných technologií zajišťujících neustálou komunikaci a sdílení informací
se světem rozhoduje o úspěchů a dobré pověsti organizace znalost a využití marketingových
přístupů. Jinak tomu není ani v oblasti personálního řízení. Nejprve se zastavme u pojmu
marketing. „Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož
prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby
a směny produktů a hodnot.“ (Kotler, 2007, s. 39) Kotler (2007, s. 38) upozorňuje, že
marketing nepředstavuje jen reklamu a prodej. Takové pojetí významu marketingu je staré
a obsahuje jen dvě marketingové funkce. V novém významu marketing chápeme jako „…
uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji dochází až poté, co je produkt vyroben. Naopak
marketing začíná dávno předtím, než má společnost produkt k prodeji. … Marketing
pokračuje po celou dobu životnosti produktu, snaží se přilákat nové zákazníky a udržet i ty
stávající tím, že vylepší vzhled a výkon produktu, učí se z výsledků prodeje a snaží se úspěch
zopakovat.“ (Kotler, 2007, s. 38) Stejně tomu je i u personálního řízení. Přístup „teď a tady“
je příliš krátkozraký. Je velmi důležité, zamyslet se nad důsledky našich dnešních rozhodnutí
a

nad

naším

přístupem

k potřebám

zákazníka,

tedy pracovníka.

Zde

vidím

paralelu Kotlerovy definice obecného marketingu s marketingem personálním.
První zmínky o marketingu v personálním řízení pocházejí z německé literatury z období
šedesátých let. Personálním marketingem se označoval způsob náboru pracovníků zaměřený
na potřeby kandidátů. Pojem se dále rozšířil do anglosaského prostředí, ve kterém poprvé
zazněla myšlenka, že na zaměstnance lze nahlížet jako na zákazníky (Těšitelová, 2013, s.
191). Tento úhel pohledu dal vzniknout základům dnešního pojetí personálního marketingu.
„Pokud by zaměstnanci byli skutečně zákazníci – konzumenti –, jak by měla firma vytvořit
a zabalit produkt tak, aby byl atraktivní? A co je vlastně produktem? Jaké prodejní nebo
marketingové strategie by se měly zavést?“ (Těšitelová, 2013, s. 191–192) Na otázky se
snaží odpovědět směr personálního marketingu dodnes.
„Měnící se poměry na trhu práce nutí personální oddělení firem přehodnocovat stávající
postupy a postoje i v dnešní době. Tento trend je patrný zejména na trhu specialistů a talentů,
kde panuje převaha poptávky nad nabídkou. Osvícené společnosti jsou si vědomy, že mozky
těch nejlepších nelze vyvážit ani zlatem.“ (Těšitelová, 2013, s. 192) Otázkou z mého
pohledu je, jaká bude situace v budoucnu, ale s ohledem na aktuální nízkou míru
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nezaměstnanosti je nesmírně důležité zaměřit se na péči o vlastní zaměstnance a vhodné
způsoby získávání nových pracovníků. „Konkurenční boj firem o přilákání, získání, a hlavně
udržení těch nejlepších se přiostřuje.“ (Těšitelová, 2013, s. 192) Na všech těchto činnostech
se právě personální marketing velkou částí podílí. Těšitelová (2013, s. 192) dále poukazuje
na druhou stranu vztahu organizace – pracovník. „Talentovaní jedinci si jsou vědomi své
ceny na trhu práce. … Ví, že konkurence není jen na straně kandidátů, kteří usilují o získání
konkrétní pozice. Jsou si vědomi toho, že i firmy bojují o vhodné uchazeče. Jdou za nejlepší
firmou, nejlepší rolí, nejlepší nabídkou. Vědí, co chtějí, a jsou nároční.“ (Těšitelová, 2013,
s. 192) Za poslední roky se situace ještě vystupňovala. Svoji cenu neznají jen ti nejlepší
a talentovaní, jsou si ji vědomi všichni. Výjimkou nejsou ani studenti vysokých škol, kteří
jsou mnohdy bez praxe. Pečlivě si vybírají již svého prvního zaměstnavatele. Zjišťují si
informace a hledají soulad s vlastními hodnotami. Těšitelová (2013, 192) také upozorňuje
na menší loajalitu zaměstnanců a nové nástroje, které personalisté mají k oslovování talentů
k dispozici. Ano, myslí tím sociální sítě. „Firmy musí na změny na trhu práce reflektovat.
Postupně začínají pracovat s nabídkou zaměstnání podobně jako s produktem, který je na
trhu práce na prodej. Nejvíce viditelné jsou právě aktivity spjaté s náborem. To nás ale svádí
příliš často uvažovat o personálním marketingu zejména jako o podpoře získávání
pracovníků a příliš málo o možnosti jeho další aplikace.“ (Těšitelová, 2013, s. 192) Koubek
(2007, s. 160) dokonce zmiňuje, že se personální marketing používá jako nový termín pro
získávání pracovníků, za předpokladu, že využíváme marketingové metody.
Získávání pracovníků je pouhá část personálních činností, kde marketing můžeme uplatit.
Nutno říci, že je to činnost, u které jsou jakékoliv aktivity na první pohled nejvíce vidět.
Pokud přičteme již zmiňovanou aktuální situaci na trhu, můžeme si přeci s nadšením říci, že
propojení náborových aktivit s marketingovými přístupy je trefa do černého. Pravdu máme
ale jen částečně. Vykonávání pouze prvoplánových aktivit může pomoci obsadit aktuálně
hledanou pozici, z dlouhodobého hlediska ale nebude přidaná hodnota dostatečná
a vynaložené úsilí zapadne mezi činnosti konkurence. Jestliže takové aktivity postrádají
hlubší strategii, nepřispívají k naplnění dlouhodobému a největšímu cíli personálního
marketingu, tedy budování značky zaměstnavatele.
Dvořáková (2004, s. 71–72) rozděluje koncepci personálního marketingu na užší a širší
pojetí. Užší pojetí zahrnuje dlouhodobé získávání pracovníků pomocí dobré pověsti
zaměstnavatele. Širší pojetí se týká stabilizace stávajících pracovníků. Takové dělení však
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není vhodné. Získávání a stabilizace pracovníků jsou činnosti, které stojí na stejné úrovni.
Koncepce personálního marketingu musí zahrnovat obě dvě činnosti, protože hlavním
principem úspěšného personálního marketingu je komplexnost, pomocí které můžeme
dosáhnout vybudování dobré zaměstnavatelské značky.
Koubkova (2007, s. 160) definice personálního marketingu zní následovně: „Personální
marketing představuje použití marketingového přístupu v personální oblasti, zejména v úsilí
o zformulování a udržení potřebné pracovní síly organizace, které se opírá o vytváření dobré
zaměstnavatelské pověsti organizace a výzkum trhu práce. Jde tedy o upoutání pozornosti
na zaměstnavatelské kvality.“ Tato definice správně vystihuje komplexní přístup
k personálnímu marketingu, avšak úsilí se o vytváření dobré zaměstnavatelské značky
neopírá, úsilí k vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti směřuje. Je to cíl, který stojí nad
všemi konkrétnějšími aktivitami. Výzkum trhu práce považuji za jeden z nástrojů, který
napomáhá definování strategií a efektivních aktivit personálního marketingu.
Kocianová (2010, s. 89) upozorňuje na potřebu koncepčního charakteru. Oproti Koubkovi
rozšiřuje záběr aktivit personálního marketingu na veškeré jednání vytvářející dobrou
zaměstnavatelskou pověst. „Významný vliv má prezentace organizace na trhu práce, jež
zahrnuje sponzoring, mediální politiku, způsoby získávání pracovníků, tj. především
inzerce, spolupráce se školami, personálními agenturami, profesními organizacemi ad.
I úroveň výběru pracovníků, zejména způsob jednání s uchazeči.“ (Kocianová, 2010, s. 89)
Vliv na dobré jméno zaměstnavatele má i personální politika, systém odměňování spolu
s benefity a celková péče o pracovníky, v nejširším pohledu také přístup nadřízeného a styl
vedení (Kocianová, 2010, s. 89).
Koubek (2007, s 157–159) se dále zamýšlí nad povahou komplexních aktivit personálního
marketingu. Pomineme-li aktivity týkající se získávání nových pracovníků a zaměříme se na
stabilitu pracovníků stávajících, jedná se hlavně o péči. Ta může nabývat podob péče
o pracovní prostředí, sociální rozvoj pracovníků a zlepšování hygienických podmínek práce,
zlepšení mezilidských vztahů a sociálního klimatu organizace, personální rozvoj a péče
o vzdělávání pracovníků. Zmíněné aktivity vytvářejí pověst organizace, a ta je účinným
nástrojem získávání a stabilizace pracovníků.
Mičková vhodně shrnuje výše zmíněné a definuje personální marketing jako „soubor aktivit
zaměřený na potenciální i stávající zaměstna[n]ce, usilující o získání a udržení pověsti firmy
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jako kvalitního zaměstnavatele (v jazyce klasického marketingu o budování dobrého jména
značky).“ (Mičková, 2008, s. 11)
Cíle personálního marketingu vhodně formuluje Koubek. Dle něj personální marketing
slouží k „vyhledávání a získávání kvalitních lidí, jejich stabilizaci v organizaci
a posilování jejich sounáležitosti s ní. … Klíčovým úkolem personálního marketingu je
vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace.“ (Koubek, 2007, s. 160).
Naplnění těchto cílů realizujeme pomocí nástrojů personálního marketingu. Nástroje se dělí
na externí a interní. Externí nástroje personálního marketingu napomáhají přímému
získávání pracovníků a prezentaci společnosti (úkolem je vytváření dobrého obrazu
organizace v očích veřejnosti). Interní nástroje zajišťují péči a stabilizaci stávajících
zaměstnanců. Právě konkrétní nástroje převádějí do praxe strategie budování značky
zaměstnavatele a personálního marketingu. Jsou to aktivity, kterými komunikujeme naše
vize, hodnoty a záměry v této oblasti.
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3 Nástroje personálního marketingu
Dělení nástrojů personálního marketingu na interní a externí je spíše teoretické a popisné.
V praxi pevné hranice mezi nástroji neexistují a jejich vytváření by nemělo žádný význam.
Nástroje personálního marketingu často ovlivňují jak interní, tak externí prostředí a výsledky
aktivit přesahují do nejrůznějších oblastí organizace.

3.1

Interní nástroje personálního marketingu

Cílem interních nástrojů personálního marketingu je péče o vlastní pracovníky a jejich
stabilizace v organizaci. Nástroje jsou prostředkem pro zlepšení komunikace napříč
organizací a zvýšení výkonnosti a loajality pracovníků. Důležitým aspektem při plánování
jakýchkoliv aktivit je uvědomění si cílové skupiny.
Na úvod si dovolím vhlédnout do problematiky očima marketingu. Kotler (2003, s. 168)
ilustruje přístup vůči stávajícím pracovníkům na titulu knihy od Hala Rosenblutha, majitele
cestovní kanceláře, který zní: Zákazník je až na druhém místě. První místo patří
pracovníkům. Ať chceme nebo ne, povědomí o organizaci je zásadní veličinou úspěchu, na
tom stojí celý marketing, a tudíž i jeho nástroje. Zakladatelka firmy Body Shop uvádí
následující: „Naši lidé (zaměstnanci) pro mě představují první linii zákazníků.“ (Kotler,
2003, s. 168) „Nikdy nevytvoříte skvělé vztahy se zákazníky, pokud nejprve nezajistíte dobré
vztahy se zaměstnanci.“ (Kotler, 2003, s. 168) Takový názor měl Walt Disney. Uvědomění
si kladného přístupu k pracovníkům nás přivede k nutnosti poznání jejich potřeb. Potřeby
zjistíme pomocí průzkumů.
Základním nástrojem interního personálního marketingu je zvyšování pracovní
spokojenosti. Pokud Koubek (2007, s. 159) zmiňuje v souvislosti s nástroji získávání
pracovníků slovo slušnost, u vlastních pracovníků platí zásada slušnosti dvojnásob. „To, do
jaké míry organizace už při získávání pracovníků, ale i při jiných svých aktivitách, dodržuje
pravidla slušnosti, spoluvytváří její pověst.“ (Koubek, 2007, s. 159) V rámci přístupu
k vlastním pracovníkům se potřeba „slušnosti“ objevuje u všech personálních činností.
Taková slova se mohou zdát samozřejmá, avšak domnívám se, že jde o elementární nástroj
interního personálního marketingu a je nutné ho zmínit. Tento nástroj teprve otevírá dveře
k dalším aktivitám.
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Nástroje personálního marketingu se aplikují na činnosti přijímání a adaptace pracovníků
a souvisejí s řízením pracovního výkonu a hodnocení pracovníků. Důležitou činností, kde
nástroje můžeme využít, je odměňování pracovníků. Podstatnou součástí péče a stabilizace
pracovníků je podpora vzdělávání a plánování osobního rozvoje. Poskytované pracovní
podmínky a způsoby uvolňování pracovníků jsou činnosti, které mohou, pokud nejsou
prováděny správně, organizaci velmi uškodit jak v očích veřejnosti, tak v očích vlastních
pracovníků (Koubek, 2007, s. 159–162).
Koubek (2007, s. 161) se podrobněji zabývá některými činnostmi. „Přijímání a orientace
pracovníků poskytuje opět příležitost dát vybranému pracovníkovi najevo, že si jej
organizace váží a že si váží jeho rozhodnutí pro ni pracovat.“ (Koubek, 2007, s. 161)
Například, v souvislosti s výzkumem společnosti BrandBakers, zmíněný atraktivní uvítací
balíček pro nové zaměstnance může být projevem poděkování hned v prvním dnu.
K odměňování a zaměstnaneckým benefitům Koubek (2007, s. 162) uvádí, že jsou „pro
pověst organizace mimořádně důležité. Odměna by měla být přísně zásluhovou záležitostí
a neměly by se do ní promítat dobré či špatné vztahy mezi pracovníkem a jeho nadřízeným.“
Poskytování atraktivních benefitů se mezi organizacemi stalo soutěží. Každý chce přijít
s něčím novým. Zajímavým příkladem je každoroční vyhlašování soutěže o nejlepší
kancelář roku. Kategorii Zasedačka roku za rok 2016 ovládla společnost BlueLink, která
poskytuje služby v oblasti call center. V kategorii Chytrá kancelář zvítězila technologická
firma STRV, o které je v praxi hodně slyšet (Forbes, 2017). STRV má propracovaný
marketing a mezi organizacemi zabývajícími se IT technologiemi udává, na poli
personálního řízení, trendy. Mimo nevšedního přístupu personalistů nabízí svým
pracovníkům pozoruhodné pracovní prostředí. V kancelářích naleznete posilovnu, kulečník
odpočinkový bar, kde se můžete obsloužit i pivní pípou, a vířivku umístěnou na terase
budovy. „Chceme se bavit, mít super tým lidí a dělat s nimi super věci, a na to potřebujete
správné prostředí,“ vysvětluje Lubo Smid, jeden ze zakladatelů STRV. (Forbes, 2017)
Další důležitou činností dle Koubka (2007, s. 162) je vzdělávání a rozvoj pracovníků.
„Organizace nabízející systematické vzdělávání a rozvoj pracovníků získávají konkurenční
výhodu na trhu práce.“ (Koubek, 2007, s. 162) Organizace vynakládají nemalé finanční
prostředky na podporu vzdělávání vlastních pracovníků. Problém nastává ve chvíli, kdy se
organizaci přestane finančně dařit. Vzdělávání patří mezi první činnosti, jejichž finanční
podpora se výrazně omezí. Na závěr nutno zdůraznit, že interní nástroje personálního
21

marketingu nepřinášejí nové postupy, jde jen o to, jakým způsobem provádíme aktivity
stávající.

3.2

Externí nástroje personálního marketingu

Mezi externí nástroje personálního marketingu řadíme veškeré činnosti, které pomáhají šířit
pověst organizace jako dobrého zaměstnavatele a ve výsledku tím podporují získávání
pracovníků. Cílem je vnuknout kandidátům myšlenku, že organizace je tím nejlepším
místem, kde mohou pracovat.
Externích nástrojů personálního marketingu je celá řada. Kocianová (2010, s. 85) zmiňuje
inzerování v médiích, internetovou inzerci, spolupráci se vzdělávacími institucemi, vývěsky
ad. Diskutovanou metodou získávání pracovníků je online recruitment. Novými trendy jsou
sociální sítě, náborová videa, blogy zaměstnanců. Už tradičními nástroji jsou webové
kariérní stránky, pracovní portály, účast na pracovních veletrzích a pořádání akcí pro
veřejnost.
Online recruitment je trendem získávání pracovníků již nějakou dobu a zatím nic
nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl v budoucnu změnit. Podstatou je využití
internetu k inzerci volných pracovních míst, poskytnutí informací o organizaci a umožnění
online komunikace mezi personalistou a kandidátem (Armstrong, 2015, s. 276). Výhodou je
přímé zaslání životopisů. „Online recruitment je rychlejší a levnější než tradiční inzerování,
poskytuje podrobnější informace o pracovních místech a organizaci umožňuje elektronické
vyřizování žádostí o zaměstnání a životopisů.“ (Armstrong, 2015, s. 277) Testování
uchazečů může také probíhat online a ušetřit čas oběma stranám. Vždy je důležité promyslet,
na jakou skupinu chceme cílit. Dle cílové skupiny se rozhodneme, jaké externí nástroje
personálního marketingu je vhodné použít.

3.2.1 Inzerce pracovních míst
Prvním velmi diskutovaným nástrojem je inzerce pracovních míst. Inzerce může být online
nebo offline. Internetová inzerce se stala nepostradatelným nástrojem získávání pracovníků
i z důvodu nástupu generace Y.
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Armstrong (2015, s 279) uvádí, že inzerování je stále nejběžnějším nástrojem oslovování
pracovníků. Inzerát by měl být uveden správným titulkem a měl by obsahovat informace o:
organizaci, pracovním místě, požadavcích na kandidáta, mzdě, místě výkonu práce
a pokynech, co kandidát v rámci výběrového řízení musí učinit.
Myslím si, že takto vypadá tradiční podoba inzerátu, která se ovšem v posledních letech
začíná měnit. Děje se tak z důvodu, že inzerátů je obrovské množství a k zaujetí uchazeče je
nezbytné být v něčem odlišný. Cílem je vybočit z davu. Otázkou také je, zda je vhodné
uvádět mzdu. Domnívám se, že jsou pracovní pozice, které cílí na různé skupiny uchazečů
a záleží na konkrétní cílové skupině, kdy to vhodné je a kdy naopak není. S Armstrongem
(2015, s. 279) souhlasím, že prvním a často rozhodujícím prvkem úspěšného inzerátu je jeho
titulek. A jak takový netradiční inzerát vypadá? Zaujala mne například podoba inzerátu na
pozici v oblasti IT od ředitelky personálního oddělení ve společnosti Slevomat. Její popis
části přípravy na jednu z konferencí ilustruje podobu dnešního personálního marketingu.
Příprava probíhala následovně: „Vědomě jsem na konferenci nechtěla vytvářet a tahat
klasické propagační materiály a předměty. Stejně to nikdo z programátorů nečte. Pro ně je
nejdůležitější to, co je na internetu. Takže jsem jen vytiskla inzerát s QR kódem a nachystala
vizitky.“ (Neonová HR, 2017) Pravdou je, že tento postup byl jen malou částí její jinak
komplexní přípravy. Oblast IT je navíc opravdu specifickým prostředím.
Další známá osobnost z praxe moderního personálního marketingu uvádí rady, jak napsat
pracovní inzerát. Matolín přibližuje problematiku pracovních inzerátů slovy: „Pracovní
inzerát je reklamní text a napsat reklamní text, který správně zafunguje na zákazníky nebo
kandidáty je umění. Musí přinést maximum informací na minimu prostoru, je svižný, čtivý,
přirozený, mluví jazykem zákazníků a hlavně, reklamní text vyvolá emoce. Emoce ovlivňují
většinu našich rozhodnutí a o tom je psychologie prodeje, reklama a koneckonců i
recruitment.“ (Matolín, 2017b) Názor Matolína vhodně vystihuje princip aplikování nástrojů
personálního marketingu a koncepci personálního marketingu jako takovou. Matolín
(2017b) upozorňuje, že inzerát není popis pracovního místa, který popisuje náplň práce a
odpovědnosti, a který je interním dokumentem. Popis pracovního místa je pouze
informativní naproti tomu pracovní inzerát vzbuzuje zájem a láká kandidáty. Inzerát by měl
vysvětlovat, v čem je práce unikátní, s jakým zajímavým projektem se může kandidát setkat
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a proč by měl pozici přijmout (Matolín, 2017b). „Na zachycení prvotní pozornosti máte jen
pár sekund.“ (Matolín, 2017b)
Matolín dále popisuje: „Pracovní inzeráty jsou často psané úředničinou‘:
•

Neosobní, bez emocí (Vaše práce bude péče a vytváření vztahů s klienty)

•

Trpný rod (Přihláška na pozici XY byla přijata)

•

Fráze (Práce v přátelském pracovním prostředí)

•

Strohé věty a infinitivy (Náplň práce: sledovat výkazy, získávání klientů)“ (Matolín,
2017b)

Pozor bychom si měli dát také na příliš žoviální výrazy a používání adjektiv, která jsou často
jen prázdnými slovy. Inzerát by měl odpovídat firemní kultuře. Při tvorbě je důležité zjistit
informace o obsazované pozici, nejlépe si promluvit s manažerem a kolegou na již podobné
pracovní pozici (Matolín, 2017b).

3.2.2 Kariérní stránky organizace
Kariérní webové stránky jsou jeden z nejúčinnějších nástrojů externího personálního
marketingu. Menšík (2015a) přirovnává kariérní stránky k bráně do srdce organizace
a uvádí, že kariérní stránky mohou představovat první setkání kandidáta s organizací. Stalo
se zvyklostí, že internetové stránky organizace obsahují sekci zaměřenou na kandidáty
(Armstrong, 2017, s. 277). Na kariérních stránkách nalezneme veškeré informace
o organizaci a pracovních místech. Stránky prezentují organizaci uceleně na jednom místě.
Armstrong (2015, s. 277) uvádí základní složky kariérních stránek, jmenuje seznam volných
pracovních míst, kontaktní údaje na organizaci, informace o společnosti, požadavky na
kandidáty, zaměstnanecké benefity a podmínky, které musí uchazeč splnit pro účast ve
výběrovém řízení. K Armstrongovu výčtu bych několik informací doplnil. Je pravidlem, že
stránky neobsahují jen inzeráty volných pracovních míst a informace o organizaci. Běžně na
nich nalezneme také představení jednotlivých oddělení, zajímavé projekty, na kterých
pracovníci pracují nebo profesní příběhy zaměstnanců. K svědectví stávajících pracovníků
Erbenová dodává „Nejdůležitějšími kritérii pro uchazeče jsou firemní kultura, plat a vlastní
specifikace pracovního místa. Ukažte, kdo budou jeho kolegové! Jsou vizitkou společnosti,
neboť nový zaměstnanec s nimi bude pracovat denně. Navíc si již vaši společnost vybrali –
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proč je tedy nepožádat o svědectví o jejich rozhodnutí pracovat pro vaši organizaci a jejich
dosavadní zkušenosti? Nejnovější technologie představují klipy s osobními příběhy,
fotografické prezentace a podcasty zaměstnanců.“ (Erbenová, 2010, s. 26–27)
Výjimkou na kariérních stránkách není část určená pro studenty či absolventy vysokých
škol, ve které nalezneme možnosti spolupráce s organizací. Oblíbené je i vizuální
představení organizace, a proto jsou na stránky umístěny fotografie kanceláří organizace,
propracovanější stránky obsahují virtuální prohlídku organizací.
Erbenová dále nahlíží na jiné hledisko kariérních stránek. Upozorňuje, že „kariérní stránka
musí být dobře dostupná a rychle a snadno ovladatelná; rovněž musí být snadné se zde
zaregistrovat a reagovat na volné pozice. Dobře navržená stránka by se také měla zobrazovat
stejně v různých prohlížečích …“ (Erbenová, 2010, s. 26–27) K tomu bych dodal poznámku,
že by vývojáři kariérních webových stránek neměli zapomínat na optimalizaci stránek pro
mobilní zobrazení. „Více než tři pětiny zájemců o zaměstnání si prohlíží kariérní stránky
zaměstnavatelů ze svých mobilních zařízení.“ (Rossheim) Erbenová (2010, s. 26–27) si také
myslí, že kariérní stránky by měly mít stejnou image jako jiné stránky organizace a vyzývá
k využití kariérních stránek jako vizitky organizace.
Jak naznačovala už Erbenová, samozřejmostí je, že by na kariérních webových stránkách
neměl chybět online formulář, pomocí kterého kandidát odešle žádost o pracovní místo
(Armstrong, 2015, s. 277). Formulář je nejvhodnější umístit na konec každého inzerátu
pracovního místa.

3.2.3 Pořádání akcí a spolupráce se vzdělávacími institucemi
Dny otevřených dveří nebo účast na nejrůznějších akcích jsou mnohými organizacemi
využívané nástroje vyhledávání talentů (Kocianová, 2010, s. 87). Dle Peškové (2006): „Dny
otevřených dveří, firemní dny či firemní akce neslouží primárně k lákání nových
zaměstnanců, ale plní důležité vedlejší cíle: rozšiřovat povědomí o podniku (budovat image,
poskytovat ty správné informace), posilovat sounáležitost s podnikem, vytvářet k němu
určitý vztah, důvěru, prezentovat jej apod.“ Takové tvrzení se může zdát příliš nadnesené.
Přinejmenším si myslím, že akce k lákání kandidátů primárně slouží a správně řečené
„vedlejší“ cíle jsou skutečně cíli vedlejšími. Je to přidaná hodnota k pořádaným akcím. Jsem
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toho názoru, že organizace počítají s tím, že jim každá taková akce přinese kontakt na
talentovaného člověka.
Organizace poskytují nejrůznější druhy spolupráce. Studentům a absolventům nabízejí
exkurze, stáže a trainee programy. Některé organizace se podílejí na vedení
vysokoškolských předmětů (Kocianová, 2010, s. 87). Pro kandidáty z široké veřejnosti jsou
organizovány přednášky o odborných tématech, které jsou mnohdy nazývány výrazem
„meetup“. Organizace pozve účastníky a zajistí občerstvení pro posluchačstvo. Témata jsou
přednášená z řad vlastních pracovníků, po přednášce následuje volná neformální diskuse, při
které se navazují nové kontakty.
„Vzdělávací akce, kurzy, semináře konference nabízí prostor pro oslovení odborníků v dané
oblasti, tedy lidí, kteří mají zájem o svůj profesní růst, cíleně řídí svoji kariéru, eventuálně
vynakládají čas i peníze na svoje další odborné vzdělávání. Účastí zaměstnanců na různých
vzdělávacích akcích si firma buduje pověst zaměstnavatele, který do svých zaměstnanců
investuje.“ (Pešková, 2006)
Účast na pracovních veletrzích je často diskutované téma. Organizace si zaplatí pronájem
stánkových prostor a účastníkům představují jak volná pracovní místa, tak organizaci jako
takovou. K nalákání kandidátů využívají nejrůznější dárkové předměty. Cílem je získat od
kandidátů co nejvíce kontaktů, nebo rovnou životopisů. Kariérní dny jsou známé akce přímo
zaměřené na studenty a absolventy vysokých škol. Každoročně se pořádají na Vysoké škole
ekonomické v Praze, Univerzitě Karlově i na Českém vysokém učení technickém v Praze.

3.2.4 Sociální sítě
Armstrong vysvětluje, že sociální média využíváme „… za účelem vyhledávání uchazečů
a získávání informací o uchazečích online s využitím sociálních sítí, jako je LinkedIn nebo
Facebook. Potenciální uchazeči někdy využívají blogy stávajících zaměstnanců, kteří sdílejí
své zkušenosti z práce v organizaci.“ (Armstrong, 2015, s. 278) Sociální sítě slouží ale
i k dalším účelům. Sítě mohou být neformálním informačním kanálem o tom, co se
v organizaci děje, jak vypadá její běžné fungování a jaké zajímavé věci se v ní aktuálně dějí.
Krátké a neformální příspěvky ukazují veřejnosti fungování organizace zevnitř. Účinným
nástrojem jsou fotografie doplněny stručným textem. Úspěch přinášejí fotografie, které jsou
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autentické. Text by měl být neformální, blízký běžnému vyjadřování cílové skupiny, ale také
v souladu s firemní kulturou.
Informační kanál skrze sociální média poskytují informace o tom, jaká v organizaci panuje
firemní kultura, jaké hodnoty organizace vyznává a jaké převládá organizační prostředí. Jsou
to atributy, které vytvářejí onu značku zaměstnavatele. Sociální média šíří informace
rychlou, přirozenou a neformální cestou.
Tulgan (2006) vysvětluje, že generace Y vyhledává možnost jednoduchého a okamžitého
sdílení jakýchkoliv informací. Sociální média (blogy, obrazové záznamy ad.) mohou
personálnímu řízení pomoci budovat značku zaměstnavatele, hledat nové talentované lidi
a efektivně doplnit strategii získávání pracovníků. Obsah na sociálních sítích je tak dobrou
cestou, jak být v kontaktu s generací Y a vyhovět jejím potřebám (Tulgan, 2006).
Příkladem sociálních sítí je již zmíněný Facebook a LinkedIn. Dalšími sociálními sítěmi jsou
například Instagram, Twitter a YouTube. „Tyto sociální sítě poskytují mnohem více než
běžné pracovní servery, protože slouží jako nástroj komunikace s příznivci, uchazeči a lidmi,
kteří nemusí být nutně uchazeči, ale mohou znát lidi, kteří by mohli být vhodnými uchazeči.“
(Armstrong, 2015, s. 278) Sociálně sítě jsou nejlepším možným nástrojem, pomocí kterého
šíříme povědomí o značce zaměstnavatele. Aktuálně je to nejpřirozenější cesta, jak
s kandidátem, ale i obecně s veřejností, komunikovat.
Podzimek na základě své praxe popisuje: „Zjistili jsme, že na sociálních sítích se můžete
velmi dobře a efektivně pochlubit s vlastní firemní kulturou, s úspěchy vašich zaměstnanců,
nenásilně prezentovat nabízené firemní benefity a výhody, poukázat na dobré výsledky
firmy a tím vším budovat hrdost a zaujetí vašich nejdůležitějších - zaměstnanců. Pokud takto
necháte ,pod pokličku‘ nakouknout také zájemce z venku, budete mít velkou
pravděpodobnost, že se ti nejlepší podívají na pohovor právě do vaší firmy.“ (Podzimek,
2014) Domnívám se, že toto je způsob, jakým by mělo budování značky zaměstnavatele
vypadat v praxi. „Každá sociální síť je využívána odpovídajícím způsobem. Například
s využitím sociální sítě Facebook jeden z personalistů, odpovědných za získávání
zaměstnanců, jednou týdně odpovídá na otázky všech uživatelů, kteří by se rádi něco
dozvěděli, zatímco s využitím profesní sociální sítě LinkedIn probíhají mnohem odbornější
diskuse.“ (Armstrong, 2015, s. 278) Opět se vracíme k cílové skupině, kterou chceme
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oslovit. Uvědomění si cílové skupiny je základním a prvním krokem při tvorbě a využívání
jakýchkoliv nástrojů a metod.
Matolín (2017a) dává jako příklad sociální síť Instagram a její využití v personálním
marketingu. Instagram nelze opomenout v případě, že naší cílovou skupinou mají být tzv.
mileniálové. Podstata sociální sítě Instagram je ve sdílení fotek, které lze upravit filtry. Fotky
lze komentovat krátkým textem a hashtagy, pomocí kterých můžeme vyhledávat mezi
fotografiemi. „[Instagram] funguje podobně jako Facebook, tj. máte svůj účet, zveřejňujete
obsah, který ostatní komentují a lajkují a vybíráte si, koho chcete sledovat. Formáty obsahu
jsou fotky, videa, živé přenosy a Instastories … Velmi důležitá jsou klíčová slova, neboli
hashtagy, kterými obsah označujete a podle „hashtagů“ jej pak mohou vyhledat ostatní
uživatelé. Klíčová slova udávají, o čem fotka je, ale stejně tak to může být název firmy,
produktu, kampaně apod.“ (Matolín, 2017a) Matolín zmiňuje výrok Hardyna, který dodává:
„Z hlediska HR marketingu je důležité, že Instagram dokáže vizuálně komunikovat brand
firmy. Umí ukázat, jaké to je pracovat v konkrétní firmě a s konkrétním týmem lidí. To je
pro mileniály mimořádně důležité.“ (Matolín, 2017a)
Podíváme-li se na čísla, počet uživatelů Instagramu byl v České republice k červnu tohoto
roku 1 500 000, což je 14 % celkové populace. Ve srovnání s Facebookem je to mnohem
méně, počet uživatelů byl ke stejnému období 4 800 000 (45 % celkové populace), od
listopadu minulého roku však Instagram zaznamenal daleko větší nárůst uživatelů.
(365tipu.cz, 2017) Zajímavějším ukazatelem je věkové složení uživatelů Instagramu.
Hlavními uživateli jsou lidé do 24 let věku. V rámci internetové populace (lidé, využívající
internet) 16-24 let věku jich 75 % používá sociální síť Instagram. Pokles uživatelů dalších
věkových skupin je zásadní. Z internetové populace ve věku 25-34 let využívá Instagram jen
31 % lidí. (365tipu, 2017) Ke statistickým údajům využívání Instagramu musím dodat, že
mohou obsahovat nepřesnosti, protože počet uživatelů je těžké správně identifikovat (nejsou
zde rozlišeny soukromé a firemní účty ad.), i tak si myslím, že tato data mají alespoň obecnou
vypovídající hodnotu. Vzhledem k výše uvedeným údajům jsem se v rámci svého
empirického šetření rozhodl, zeptat se studentů na jejich preference využívání sociální sítě
Instagram ve vztahu k budoucímu zaměstnavateli.
Důkazem relevantnosti diskuse o sociálních sítích ve spojení s generací mladých lidí jsou
údaje Českého statistického úřadu (2017). Ve věkové skupině 16-24 let používalo v roce
2016 sociální sítě 91,4 % lidí. Ve věku 25-34 let využívalo v roce 2016 sociální sítě 77,8 %
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lidí. Z věkové skupině 35-44 let bylo uživatelů sociálních sítí „jen“ 53 %. Specifickou
skupinou jsou studenti ve věku 16 a více let. V této skupině populace využívalo v roce 2016
sociální sítě 94 % lidí (ČSÚ, 2017). Zajímavostí také je, že generace Y chce používat sociální
sítě ve své práci. Pro jednu třetinu této generace je možnost využívání sociálních sítí
důležitější než mzda (Landrum, 2016). Pokládám proto za velmi důležité, zahrnout otázky
ohledně sociálních sítí i do svého empirického šetření.
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4 Generace mladých pracovníků – generace Y
V současnosti jsou diskutována očekávání a preference mladé generace, tzv. generace Y, ve
vztahu k práci. Generace Y je také nazývaná jako mileniálové1. Abychom byli schopni
zjistit preference a očekávání této generace, musíme znát jejich hodnoty. Generace Y,
charakteristická určitými specifiky, nyní vstupuje na trh práce. Je to generace, která vyrůstá
ve světě moderních technologií. Mladí lidé jsou ovlivněni pracovním nasazením svých
rodičů, a proto reflektují všechny negativní zkušenosti předchozích generací a daleko více
se zamýšlejí nad samotným smyslem budoucího povolání.
Proč se generací Y podrobněji zabývat? Již kolem roku 2020 by tato generace měla tvořit
více než třetinu pracovní síly. Generace Y se brzy stane početnou skupinou, která bude
určovat dění na pracovním trhu (ManpowerGroup, 2016). „Většina zaměstnavatelů napříč
ekonomikou tvrdí, že nemůže najít dostatek lidí s vhodným profilem. Je nevyhnutelné, aby
zaměstnavatelé mnohem více naslouchali, co současná a budoucí generace na trhu práce
hledá. Firmy musí být mnohem více kreativní a nemohou si jednoduše dovolit nebýt pro
mileniály přitažlivými.“ (ManpowerGroup, 2016)
Studenti se již rozhodují při výběru zaměstnavatele s ohledem na to, jaké hodnoty organizace
zastává, zajímají se o firemní vizi a o to, jaký přínos má činnost organizace pro společnost.
Šmídová, Vávra, Čížek upozorňují, že hodnoty nastupující generace je potřebné sledovat
i z důvodu predikce budoucí hodnotové změny. Od devadesátých let proběl nárůst počtu
studentů vysokých škol (Šmídová, Vávra, Čížek, 2010, s. 2). „Vysokoškoláci tedy
představují čím dál větší část jednotlivých populačních ročníků.“ (Šmídová, Vávra, Čížek,
2010, s. 2) Autoři Šmídová, Vávra a Čížek (2010, s. 2) provedli výzkum hodnotové orientace
vysokoškolských studentů na třech typech fakult – ekonomických, pedagogických
a technických. Fakulty byly vybrány dle geografické odlišnosti, a to v Liberci, Brně, Ostravě
a Praze. Výzkum byl uskutečněn v akademickém roce 2002/2003 a v roce 2005. Výběrovým
souborem byli studenti prvních ročníků, čímž se autoři snažili eliminovat vliv studia oboru
na hodnotové orientace. Z výsledků výzkumu plyne, že největší rozdíly nalezneme mezi
fakultami technickými a pedagogickými. Studenti technických fakult dávají větší důraz na
materialistické hodnoty, studenti pedagogických fakult preferují hodnoty duchovní

1

„[L]idé, kteří se narodili v letech 1980-1995 a jsou první generací vyrůstající ve světě online
technologií, někdy také označovaná jako generace Y.“ (ManpowerGroup, 2016a)
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a hodnoty spojené se seberealizací. „Studenti fakult ekonomických jsou ve většině případů,
kde jsou mezi fakultami významné rozdíly „mezilehlí“, častěji blíže fakultám strojním než
pedagogickým.“ (Šmídová, Vávra, Čížek, 2010, s. 12)
Jaká očekávání má dnešní mladé generace ve vztahu k práci? Z výzkumu2 společnosti
ManpowerGroup (2016a) vyplývá, že mileniálové počítají s tím, že jejich kariéra bude
dlouhá, delší než u předchozích generací. Více než 50 % mileniálů očekává, že bude pracovat
po 65 letech věku. 27 % mileniálů se dokonce domnívá, že jejich pracovní život neskončí
ani po 70 letech. Ve spojitosti s touto generací se mluví o takzvaných kariérních vlnách.
Čerpat síly budou mileniálové pomocí delších pauz v jejich kariéře, 84 % z nich plánuje
pracovní pauzu delší než jeden měsíc. Hodlají ji využít k odpočinku a cestování. „Při výběru
toho, kde a jak budou pracovat, sledují mileniálové tři priority: peníze, jistotu a volný čas.
Chtějí být odměňování za své úsilí, chtějí mít v zaměstnání jistotu (kterou chápou odlišně,
než předchozí generace), a přitom stále mít volnost, aby mohli jednou za čas zastavit a dobít
baterie. Chtějí také pracovat se skvělými lidmi, užívat si dobu strávenou v práci, a to
s možností pracovat flexibilně a získávat nové dovednosti.“ (ManpowerGroup, 2016b,
s. 8) Pět nejdůležitějších priorit při hledání budoucího zaměstnavatele se umístilo
v následujícím pořadí: Peníze (92 %), Jistota (87 %), Dovolená a volný čas (86 %), Skvělí
lidé (80 %), Flexibilní práce (79 %). Z výzkumu dále plyne, že mileniálové mají zájem
o alternativní pracovní úvazky (ManpowerGroup, 2016b, s. 8–12). „I když dnes téměř tři
čtvrtiny mileniálů pracují na plný úvazek, více než polovina říká, že je otevřena novým
způsobům práce v budoucnu, jako je práce na volné noze, v krátkodobém angažmá nebo
s několika zaměstnáními zároveň. 34 % uvažuje o vlastním podnikání.“ (ManpowerGroup,
2016a) Velmi důležitým zjištěním je to, že 93 % mileniálů svůj čas, eventuálně peníze,

„Ve 25 zemích světa jsme se zeptali 19 000 mileniálů, a to včetně 8000 zaměstnanců společnosti
ManpowerGroup a více než 1500 našich vlastních náborových manažerů. Ptali jsme se jich na to, co
v zaměstnání hledají, jaké příležitosti rozvoje hledají a co by je přimělo k tomu, aby u svého
stávajícího zaměstnavatele setrvali. … Chtěli jsme si být jisti, že daný vzorek reprezentuje všechny
pracující mileniály, nejen horní procento těch, kteří se živí jako experti na moderní technologie,
zejména informační, ale i absolventy vysokých škol i ty, kteří absolventy nejsou, a to ve všech
odvětvích, příjmových skupinách a na všech úrovních vzdělání.“ (ManpowerGroup, 2016b, s. 3)
2
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klidně věnuje dalšímu vzdělávání. „Zpráva zdůrazňuje pozitivní korelaci mezi úspěchem lidí
v kariéře – být lépe vzdělán, lépe připraven na zaměstnání a lépe placen – a jejich
‚učenlivostí‘ nebo zájmu se učit.“ (ManpowerGroup, 2016a)
LinkedIn (Abbot, 2016) ve svém výzkumu na 600 absolventech vysokých škol zjistil
následující fakta. Ve svém rozhodování, zda v organizaci pracovat, či ne, potřebují
mileniálové znát tyto informace (řazeno dle důležitosti):
•

hodnoty a kulturu organizace

•

pohled zaměstnanců na organizaci

•

firemní přínos a její výhody

•

poslání organizace a její vize.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, který studenti uváděli, je pružná pracovní doba. 62 %
respondentů chtělo slyšet názor stávajících pracovníků na firemní kulturu. Mladé lidi
zajímají příběhy zaměstnanců. Nejčastější formou příběhů jsou tzv. „Employee stories“ –
profesní příběhy pracovníků. Nalézt je můžeme na sociálních sítí nebo webových stránkách
organizací. Autoři článku se zamýšlejí nad zásadní činností, kterou je komunikace vlastní
vize. Komunikace vize dopomáhá jak k získávání talentů, tak inspiruje vlastní pracovníky,
kteří si uvědomí, jaký význam přináší jejich práce. Důkazem jsou organizace, které jasně
formulovaly svůj cíl a účel činnosti. V posledních třech letech právě 58 % z těchto organizací
zaznamenalo ekonomický růst alespoň o 10 % (Abbot, 2016).
Moore (2016) uvádí jeden z faktorů motivace generace Y. Tato generace očekává
konzistentní zpětnou vazbu po celou dobu své práce, protože nárazová zpětná vazba není
zrovna to, co lidé této věkové skupiny očekávají. I Moore (2016) udává, že pro generaci Y
je charakteristická jistá míra flexibility. Potřeba nalezení smysluplné práce je samozřejmostí.
„Většina mileniálů, ať je to kdekoli, říká, že prioritou je smysl práce“ (ManpowerGroup,
2016b, s. 9) Moore (2016) přikládá důraz schopnosti učit se. Generace Y nemá při vstupu
na pracovní trh bohatý výčet zkušeností, nahrazuje to snahou učit se novým věcem. Mladší
pracovníci hledají uplatnění v organizace s plochou organizační strukturou, což jim přináší
možnost širokého zaměření a hodně příležitostí k růstu. Svůj kariérní růst neplánují jen
horizontálně, plánují ho i vertikálně. Lidé z generace Y často hledají možnosti růstu formou
zapojení do projektů, mezinárodní spoluprací nebo účasti v mentorských programech. Dle
Moora (2016) se mileniálové tolik nezajímají o peníze nebo prestiž, jde jim spíše o to, být
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součástí něčeho „velkého“. Mileniály láka pracovat v organizace, jejíž vize je změnit svět.
Mladí pracovníci chtějí mít dobrý pocit ze své práce a být hrdí na to, co dělají. Mileniálové
touží najít organizaci, která jim nabídne kvalitní mentorské programy a příležitost
k osobnímu rozvoji (Moore, 2016).
Někteří autoři mají odlišný pohled na specifika preferencí generace Y. Pfau (2016) rozporuje
všeobecné generalizovaní mileniálů jako sebevědomé, netrpělivé, sobecké a málo pracovité
zástupce pracovníků, kteří na druhou stranu hledají smysl práce a usilují o zpětnou vazbu.
Organizace jsou doslova posedlé hledáním pravdy o generaci Y. Rostoucí množství důkazů
naznačuje, že pracovníci různých věkových skupin jsou ve svých postojích a preferencích
stejní. Malé množství rozdílných postojů Phau (2016) přičítá obecným rozdílům mezi
mladšími a staršími pracovníky. Takové rozdíly existovaly v průběhu celé historie a nemají
nic společného s generací Y jako takovou. Phau (2016) zmiňuje výzkumy podporující jeho
tvrzení a dále se odkazuje na své pracovní zkušenosti v organizaci KPMG, kde mileniálové
tvoří většinu pracovníků. Dle průzkumu se v organizaci neobjevily významné rozdíly mezi
generací Y a dalšími generacemi. „Mileniálové z KPMG jsou stejní jako jejich starší
kolegové v oblasti měření celkové angažovanosti, v parametrech jako je hrdost na
společnost, optimismus ohledně firemní kultury, důvěra ve vedení a ochota s níž by KPMG
doporučili známému.“ (Phau, 2016) Phau také popisuje problematiku fluktuace generace Y
v organizaci KPMG. Změna zaměstnavatele je u mladé generace častější, avšak stejně tomu
bylo i u předchozích generací. „Ve skutečnosti jsou naši stávající pracovníci mladší 35 let
věku méně náchylní k odchodu z firmy, než jejich stejně staré protějšky v předchozích
letech. … Vzhledem ke všem těmto důkazům je pravděpodobné, že společnosti, které
prosazují strategie angažování pracovníků zaměřené speciálně pro mileniály, plýtvají časem,
koncentrací a penězi. Raději by se měli zaměřit na veškeré generace pracovníků.“ (Phau,
2016)
Phau (2016) dává mýty ohledně generace Y do souvislosti s výzkumy, kterým chybí
srovnání s kontrolními skupinami. Výzkumy přinášejí generalizované informace. Všechny
generace pracovníků hledají při volbě zaměstnavatele odpovědi na čtyři rozhodující otázky:
1. Je to úspěšná a čestná organizace, na kterou mohu být hrdý?
2. Mám možnost dosáhnout co nejlepšího pracovního výkonu?
3. Přistupuje organizace ke svým pracovníkům ekonomicky i společensky odpovědně?
4. Je pracovní náplň smysluplná?
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Organizace, které splňují zmíněné požadavky budou úspěšné při získávání jakýchkoliv
talentovaných pracovníků (Phau, 2016).
Kariérními preferencemi české generace Y se každoročně zabývá společnost Universum. Ze
studie společnosti Universum v roce 2016 mezi 14 462 vysokoškolských studentů a 4040
mladých pracujících lidí vyplývá, že nejdůležitější kariérní preferencí je přátelské pracovní
prostředí. Na druhém místě se u mužů umístila vysoká budoucí mzda. U žen bylo druhou
preferencí profesionální školení a rozvoj. Mzda byla pro ženy až pátou kariérní preferencí.
Třetí místo obsadilo shodně pro obě pohlaví kreativní a dynamické pracovní prostředí
(Rákosová, 2016b). Pro studenty ekonomických oborů je důležitým kritériem volby
budoucího zaměstnavatele úspěch organizace na trhu, studenti humanitních oborů toto
kritérium za důležité nepovažují. Zjištění vede k opodstatnění žebříčku nejatraktivnějších
zaměstnavatelů z pohledu studentů ekonomických oborů. Na prvních třech místech se
umístily organizace Google, Česká národní banka a Škoda Auto (Rákosová, 2016a).
V roce 2017 se průzkumu účastnilo 14 280 studentů. Nejdůležitějším kariérním cílem pro
studenty byl work-life balance. Výsledek je totožný s výsledkem v roce 2016. Společnost
Universum zahrnuje do pojmu work-life balance flexibilní pracovní podmínky, čas na
osobní zájmy a přátelské pracovní prostředí. Přátelské pracovní prostředí uvedlo 66 %
studentů jako důležité kritérium při výběru budoucího zaměstnavatele (Universum, 2017).
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5 Empirické

šetření:

Nástroje

personálního

marketingu

z pohledu studentů vysokých škol
Cílem šetření je zjistit, jaké nástroje personálního marketingu preferují studenti vysokých
škol. Studenti byli dotazováni na konkrétní nástroje personálního marketingu, faktory
ovlivňující hledání zaměstnavatele a hlavní faktor volby budoucího zaměstnavatele. Dále je
zjišťováno také to, jaký druh informací studenti vysokých škol při výběru zaměstnavatele
hledají. Podrobněji se zaměřuji na preferovaný obsah kariérních stránek. Součástí šetření je
komparace preferencí studentů ekonomických věd Vysoké školy ekonomické v Praze
a studentů společenských věd Univerzity Karlovy. Zjišťované jsou rozdíly jak na obecné
úrovni, tak podrobnější odlišnosti preferencí.

5.1 Metodika
Preference nástrojů personálního marketingu byly zjišťovány kvantitativním výzkumem
prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření. Metoda dotazníkového šetření je
vhodná pro větší základní soubor. Dotazník byl také zvolen z důvodu zajištění velkého
množství dat. Elektronická forma dotazníku byla pro cílovou skupinu respondentů
nejvhodnějším řešením. Tato verze dotazníku navíc zajišťovala povinné vyplnění vybraných
otázek. Nestalo se, že respondent vyplnil jen část dotazníku, a proto byl eliminován počet
vyřazených odpovědí. Dalším důvodem volby elektronické verze byla velikost dosahu
respondentů. Východiskem výzkumu byly znalosti představené v teoretické části bakalářské
práce. Na základě těchto znalostí jsem zformuloval hypotézy, které jsem následně testoval.
Sběr dat byl realizován kvantitativním elektronickým dotazníkem. Dotazník byl z velké části
šířen pomocí sociálních sítí.
Dotazník je tvořen 16 otázkami. V úvodu dotazníku je průvodní text, který obsahuje sdělení
o účelu šetření, prohlášení o anonymitě získaných dat a poděkování respondentům za jejich
spolupráci. Poté v dotazníku následují otázky týkající se nástrojů personálního marketingu.
Závěr dotazníku obsahuje demografické otázky.
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První tři otázky dotazníku obsahují několik3 možností odpovědi. Respondenti se při
vyplňování museli vyjádřit na čtyřbodové škále ke každé možnosti. Čtyřbodová škála byla
vybrána z důvodu vyloučení středové hodnoty. Sudou škálou byli respondenti nuceni
k vyjádření své preference. Tento postup byl zvolen kvůli tomu, že při odpovědi ke každé
možnosti a vyjádření pozitivní, nebo negativní preference je umožněno srovnání těchto
možností. Vyhodnocování získaných dat se proto může provádět ve dvojí rovině, u každé
možnosti samostatně a u možností mezi sebou. První otázka se týká způsobů zjišťování
informací o budoucím zaměstnavateli. Další otázka se zaměřuje na druh informací, který
respondenty zajímá. Třetí otázka zjišťuje faktory, které ovlivňují respondenty při hledání
budoucího zaměstnavatele. Následující dvě otázky vyžadují seřazení předložených možností
od nejdůležitějšího k nejméně důležitému. V pořadí dotazníku čtvrtá otázka zjišťuje seřazení
způsobů prezentace organizace. Respondenti mají k dispozici deset možností. Z deseti
možnosti se šest týká online způsobů prezentace a zbylé čtyři možnosti představují offline
prezentaci organizace. Další otázka zjišťuje seřazení kritérií volby budoucího
zaměstnavatele. K dispozici jsou obecná kritéria jako obor organizace a výše mzdy. Poslední
tři otázky, které se týkají nástrojů personálního marketingu, jsou podrobněji zaměřeny na
kariérní stránky. Otázky zjišťují, zda respondenti hodnotí zaměstnavatele na základě
kariérních stránek, jaké konkrétní informace respondenti na kariérních stránkách hledají
a jestli se kvalitou kariérních stránek nechají ovlivnit. Zbývající otázky dotazníku zjišťují
složení respondentů.
Většina otázek je uzavřených. Výjimkou jsou tři otevřené otázky zjišťující demografické
složení respondentů. U otázky týkající se hledaných informací na kariérních stránkách mají
respondenti, vedle předložených odpovědí, možnost doplnění vlastní odpovědi.

5.2 Charakteristika zkoumaného souboru
Chráska vysvětluje, že „[p]ojmem základní soubor rozumíme všechny prvky (osoby,
situace) patřící do skupiny, kterou zkoumáme.“ (Chráska, 2007, s. 20) Mým základním
souborem byli studenti všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze a studenti Filozofické
fakulty, Fakulty sociálních věd, Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy. Tento základní soubor jsem zvolil na základě formulovaného cíle

3

První a druhá otázka obsahují sedm možností odpovědi. Třetí otázka obsahuje odpovědí osmnáct.
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empirického šetření. K zaručení validního základního souboru sloužily otázky týkající se
studované vysoké školy a fakulty. „Výběrovým souborem (výběrem, vzorkem) rozumíme
určitou část prvků vybranou ze základního souboru, která základní soubor zastupuje
(reprezentuje).“ (Chráska, 2007, s. 20) Výběrovým souborem mého šetření byli studenti,
kteří se dotazník rozhodli vyplnit (vyplnění dotazníku bylo dobrovolné), a proto byl výběr
realizován zcela náhodně. Chráska (2007, s. 20) upozorňuje, že při výběru prvků do
výběrového souboru se musíme zaměřit na reprezentativnost vzorku. „Jde o to, aby
vlastnosti námi vybraného vzorku byly pokud možno stejné jako vlastnosti celé skupiny (lidí
nebo situací), kterou zkoumáme. Požaduje se, aby vzorek vybraných jedinců (situací) byl co
možná nejvíce reprezentativní.“ (Chráska, 2007, s. 20) Ve vědeckých výzkumech je tato
podmínka velmi důležitá.
Z důvodu zajištění reprezentativního výběrového souboru jsem se snažil zasáhnout co
nejširší škálu respondentů. Vhodným řešením bylo šíření dotazníku prostřednictvím skupin
na sociálních sítí. Každý ročník všech zmíněných fakult má založenou svou skupinu, ve
které se nacházejí studenti. Vlastní skupinu má i několik kateder. Do skupin jsem vložil
žádost o vyplnění dotazníku s přímým odkazem na dotazník vytvořený ve službě Survio.
Dále jsem požádal o vyplnění a šíření dotazníku konkrétní osoby. Sběr dat trval 25 dnů.
Celkem se mi podařilo zasáhnout 1840 studentů. Počet zobrazení dotazníku byl 1339.
Dotazník nedokončilo 219 studentů, 276 studentů dotazník dokončilo a 5 dotazníků jsem
vyřadil z důvodu chybného vyplnění. Celková úspěšnost vyplnění dotazníku je 15,0 %.
Návratnost dotazníků tedy byla poměrně veliká a výsledek pokládám za velmi dobrý. Dle
dat ČSÚ (2016a) studovalo na konci roku 2015 na vybraných fakultách Univerzity Karlovy
a všech fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze celkem 33 570 studentů. Na Univerzitě
Karlově studovalo 18 004 studentů, na Vysoké škole ekonomické v Praze studovalo 15 566
studentů.
Podrobná charakteristika vzorku je znázorněna v následujících tabulkách. Počet
respondentů, kteří odpověděli na otázky je nazýván jako absolutní (pozorovaná) četnost. Pro
lepší přehlednost je uváděna i relativní četnost, přičemž relativní četnost je absolutní četnost
vyjádřena v procentech (Chráska, 2007, s. 40–41). V první tabulce je zobrazeno rozložení
respondentů v rámci obou vysokých škol.
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Tabulka četností (vysoké školy)
Název školy

Absolutní

Relativní (%)

121

43,8

155

56,2

276

100,0

Univerzita Karlova
Vysoká škola ekonomická v
Praze
Součet:
Tabulka 1: Respondenti dle vysoké školy

Poměr studentů Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze se blíží polovině.
Vzhledem k tomu, že při zpracování dat budeme využívat skóre, není nutné mít respondenty
rozloženy přesně na polovinu. Další tabulka ukazuje rozložení dle studovaných fakult.
Tabulka četností (fakulty)
Název školy

Název fakulty
Filozofická fakulta
Fakulta sociálních
věd

Absolutní

Relativní (%)

40

33,0

43

35,6

20

16,5

18

14,9

121

100,0

24

15,5

26

16,8

41

26,4

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Fakulta humanitních
studií
Součet UK:
Fakulta financí a
účetnictví
Vysoká škola

Fakulta

ekonomická v Praze

mezinárodních vztahů
Fakulta
podnikohospodářská
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Fakulta informatiky a

13

8,4

24

15,5

27

17,4

155

100,0

statistiky
Národohospodářská
fakulta
Fakulta managementu
Součet VŠE:
Tabulka 2: Respondenti dle fakult

Rozložení studentů jednotlivých fakult je rovnoměrné. Dostatečně jsou zde zastoupeni
studenti všech sledovaných fakult.
Tabulka četností (pohlaví)
Absolutní

Relativní (%)

Žena

208

75,4

Muž

68

24,6

Součet:

276

100,0

Tabulka 3: Pohlaví respondentů
Dle dat ČSÚ (2016b) v roce 2015 studovalo na vysokých školách 55,8 % žen a 44,2 % mužů.
Pokud bereme v úvahu jen fakulty, které jsou zahrnuty v tomto kvantitativním šetření, z dat
ČSÚ (2016a) z konce roku 2015 zjistíme, že studentek bylo 61,5 % a studentů 38,5 %. Trend
převládajícího zastoupení žen se v mém šetření projevil o trochu výrazněji. Výsledek si
vysvětluji tím, že ženy mají větší ochotu k vyplnění dotazníkového šetření.
Tabulka četností (věk)
Absolutní

Relativní (%)

19-21

92

33,3

22-24

147

53,2

25-27

33

12,0

39

28-30
Součet:

4

1,5

276

100,0

Tabulka 4: Věk respondentů
Většina respondentů je mladší 25 let. V tomto věku si mladí lidé hledají první zaměstnání,
či přinejmenším reálně uvažují, jak budoucí zaměstnavatel má vypadat. Věkové složení
respondentů ve výběrovém vzorku je tedy vhodou reprezentací základního souboru.
Tabulka četností (druh studia)

Bakalářské studium
Navazující magisterské
studium
Součet:

Absolutní

Relativní (%)

178

64,5

98

35,5

276

100,0

Tabulka 5: Druh studia respondentů
Ve výběrovém vzorku jsou více zastoupeni studenti bakalářského studia. Rozložení
respondentů na základě druhu studia koresponduje s věkem respondentů a počtem studentů
v bakalářském a navazujícím magisterském studiu.

5.3 Zpracování dat
Z důvodu plného využití možností statistiky a jejích metod nesmíme zůstat u elementárních
postupů zpracování a interpretaci dat. Jedním z úkolu statistického testování je zjištění, zda
mezi jevy je či není vztah závislosti (Chráska, 2007, s. 19). Abych zjistil, zda mezi jevy
existuje nebo neexistuje vztah, formuloval jsem hypotézy. Hypotézy, které se zabývají
vztahy mezi proměnnými jevy se nazývají věcné hypotézy (Chráska, 2007, s. 69).
Pro účely šetření jsem stanovil následující věcné hypotézy.
H1: Studenti obou typů vysokých škol budou zjišťovat informace o organizaci ze stejných
zdrojů.
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H2: Studenty budou zajímat rozdílné typy informací o organizaci.
H3: Studenty obou typů vysokých škol budou při hledání zaměstnavatele ovlivňovat stejné
faktory.
H4: Studenti obou typů vysokých škol budou preferovat online způsoby prezentace
organizace.
H5: Studenti budou mít stejná kritéria volby budoucího zaměstnavatele.
H6: Studenti obou typů vysokých škol budou hodnotit zaměstnavatele dle kariérních stránek.
H7: Studenti obou typů vysokých škol budou na kariérních stránkách hledat nabídku volných
míst a nabídku spolupráce se studenty.

Při testování hypotéz rozhodujeme o jejich přijetí (Chráska, 2007, s. 19). „Aby bylo možné
věcné hypotézy ověřovat (testovat) pomocí statistických metod, převádějí se na tzv.
statistické hypotézy. … Statistickou hypotézu neověřujeme přímo (samu o sobě), nýbrž vždy
proti nějakému jinému tvrzení, obyčejně proti tzv. nulové hypotéze. Nulová hypotéza je
domněnka, která prostřednictvím statistických termínů tvrdí, že mezi proměnnými, které
zkoumáme, není vztah. … Pokud se při statistické analýze ukáže, že nulovou hypotézu je
možno odmítnout, přijímáme tzv. alternativní hypotézu.“ (Chráska, 2007, s. 69) Jak vyplývá
z textu, takový postup nastává, pokud závislost mezi jevy existuje. Při testování hypotéz
řešíme dva problémy. První je, zda spolu jevy souvisejí, a pokud ano, jakou těsnost vztahu
k sobě mají. Těsnost vztahu určujeme na základě statistických testů významnosti (Chráska,
2007, s. 69–70). Dále je nutné určit hladinu významnosti (viz. Chráska, 2007, s. 70). Ve
svém výzkumu jsem zvolil hladinu významnosti 0,05. Tato hodnota znamená, že přijímám
alternativní hypotézy s 95 % pravděpodobností.
K otestování významnosti jsem použil test dobré shody chí-kvadrát. Test ověřuje, jaký je
rozdíl mezi pozorovanými a teoretickými četnostmi. Teoretická četnost odpovídá nulové
hypotéze. Cílem testu je zjistit, zda je rozdíl statisticky významný (Chráska, 2007, s. 71–
72). Veškeré výpočty a testování statistických hypotéz jsem vypracoval v softwaru Excel.
Software obsahuje funkci chí-test, která vypočte hodnotu signifikance. Vstupní hodnoty
zadané funkce jsou umístěny v tabulkách pozorovaných a teoretických četností. K odmítnutí
nulové hypotézy a přijetí alternativní hypotézy bylo nutné, aby vypočítaná hodnota
signifikance byla menší nebo rovna zvolené hladiny významnosti 0,05. Pomocí testu chí41

kvadrát jsem postupoval při testování významnosti jednotlivých faktorů. Pro seřazení
faktorů mezi sebou jsem zvolil hodnotu b-skóre, kde čísla 1 až x odpovídají bodové škále,
přičemž 1 je nejnižší spokojenost a x nejvyšší. Hodnoty 𝑛𝑖 ; i=1,…x jsou počty
pozorovaných četností u jednotlivých faktorů. Výsledná hodnota odpovídá míře preference
studentů a je možné ji porovnat s mírou preference u ostatních faktorů.
Pro výpočet stupně závislosti mezi jevy jsem zvolil Pearsonův koeficient korelace.
„Koeficient může nabývat hodnot od 0 do ±1. Hodnota 0 vypovídá o tom, že mezi
srovnávanými jevy není žádný vztah. Čím více se vypočítaná hodnota koeficientu korelace
blíží hodnotě 1 (nebo -1), tím těsnější je vztah mezi jevy, které srovnáváme.“ (Chráska, 2007,
s. 104–105) Pearsonův koeficient korelace jsem využíval pro srovnání studentů Vysoké
školy ekonomické v Praze se studenty Univerzity Karlovy.
Postup byl tedy takový, že jsem zjišťoval závislost mezi studenty jedné vysoké školy a
konkrétními faktory, poté jsem faktory seřadil mezi sebou. Následně jsem posoudil stupeň
závislosti mezi studenty Vysoké školy ekonomické v Praze a studenty Univerzity Karlovy.
Výsledná hodnota mi umožnila srovnání seřazených preferencí obou vysokých škol.

5.4 Výsledky šetření a interpretace dat
Otázka č. 1: „Jaké způsoby zjišťování informací o svém budoucím zaměstnavateli
využijete?“
Hypotéza č. 1 se zabývala tím, zda studenti budou zjišťovat informace o organizaci ze
stejných zdrojů. Respondenti v otázce zaměřené na zjišťování informací o svém budoucím
zaměstnavateli volili využívání jednotlivých zdrojů. Studenti Univerzity Karlovy (dále UK)
vybrali jako nejpreferovanější zdroj získávání informací sociální sítě. Na druhém místě se
shodně umístili kariérní stránky a zaměstnanci organizace. Zdroje odkud studenti UK
nezjišťují informace o organizaci jsou pracovní veletrhy a blogy. Studenti Vysoké školy
ekonomické v Praze (dále VŠE) zvolili jako nejpreferovanější nástroj získávání informací
kariérní stránky. Na druhém místě se umístily sociální sítě. Stejně jako u studentů UK,
zdroje, ze kterých studenti VŠE nezjišťují informace o organizaci jsou pracovní veletrhy
a blogy. Studenti obou vysokých škol zjišťují informace i z pracovních portálů a článků
o organizaci, preference těchto zdrojů však ve srovnání s jinými není veliká. Přesné počty
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odpovědí a pořadí zdrojů jsou uvedeny v příloze B. Hypotéza byla otestována a byla zjištěna
míra závislosti mezi studenty VŠE a studenty UK, která je velmi vysoká. Hypotéza byla
potvrzena, studenti zjišťují informace ze stejných zdrojů. Ačkoliv trend je takový, že rozdíl
mezi studenty není, z výsledných dat lze vysledovat odchylky v preferencích. Patrná je
záměna nejpreferovanějšího a druhého nejpreferovanějšího zdroje. Domnívám se, že
studenti UK jsou zaměřeni na informace podávané méně formální a osobnější formou, která
je charakteristická pro sociální sítě a samozřejmě také pro informace od pracovníků.
I z tohoto důvodu upřednostňují jako zdroj zjišťování informací kontakt se zaměstnanci
organizace před pracovními portály. Studenti VŠE mají preference opačné. Myslím si, že
studenti VŠE se zaměřují na zjištění faktických informací, které naleznou právě na
kariérních stránkách a pracovních portálech. Výsledek lze vysvětlit sociálnější orientací
studentů UK, které plyne z oborového zaměření studovaných fakult. Studenti VŠE preferují
zdroje, ze kterých získají informace efektivním způsobem, tedy nalezení co nejvíce
informací na jednom místě za co nejkratší čas.
Otázka č. 2: „Jaké informace o organizaci Vás zajímají?
Druhá hypotéza se týkala zájmu o rozdílné typy informací o organizaci. Studenti měli určit,
jaké informace o organizaci je zajímají. Respondenti z obou typů vysokých škol zvolili
stejné pořadí informací, o které se budou zajímat. Na prvním místě se umístila mzda. Dále
následuje obor působení, pracovní prostředí, ekonomická situace organizace a názor
veřejnosti na organizaci. Poslední dva typy informací jsou podpora životního prostředí
a podpora neziskových organizací. Hypotéza byla otestována a byla zjištěna velmi vysoká
míra závislosti mezi studenty VŠE a studenty UK. Mezi studenty nejsou rozdíly v typech
informací, které je zajímají, a proto hypotéza nebyla potvrzena. Jedinou odlišností je to, že
studenty UK budou zajímat všechny typy informací včetně, na posledních místech umístěné,
podpory životního prostředí a podpory neziskových organizací. Studenty VŠE tyto
informace zajímat nebudou. Vzhledem k tomu, že vybrané fakulty z Univerzity Karlovy jsou
zástupci humanitních věd, dal se zájem o tyto informace předpokládat. Překvapením je, ve
srovnání s ostatními informacemi, nízký zájem o tyto typy informací. Charakter informací,
umístěných na prvních místech, patří mezi základní faktory volby zaměstnavatele, tudíž je
přirozené, že informace byly upřednostňovány před ostatními druhy informací. Mzda, obor
působení organizace a pracovní prostředí patří mezi osobní zájmy respondentů, které
v naprosté většině případů nepřesáhnou zájmy obecné. Myslím si, že respondenti jsou ve
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věku, kdy ve velké míře dochází k jejich osamostatnění a konfrontaci s nutností vlastního
finančního hospodaření, a proto je pro ně mzda velmi důležitá. Zájem o obor působení
organizace lze interpretovat plánovaným kariérním uplatněním.
Otázka č. 3: „Vyberte faktory, které Vás ovlivní při hledání svého budoucího
zaměstnavatele“
Třetí hypotéza se zabývala ovlivněním různými faktory při hledání budoucího
zaměstnavatele. Hypotéza byla otestována a byla zjištěna velmi vysoká míra závislosti mezi
studenty UK a studenty VŠE. Hypotéza byla potvrzena, studenty budou při hledání
zaměstnavatele ovlivňovat stejné faktory. Pořadí preferencí je uvedeno v příloze B.
Tendence je, že rozdíl v preferencích mezi studenty není, nicméně nepatrných rozdílů si
všimnout můžeme. Na prvních dvou místech se umístila možnost kariérního růstu a možnost
vzdělávání a rozvoje. Studenty UK bude nejvíce ovlivňovat možnost vzdělávání a rozvoje.
Studenty VŠE bude nejvíce ovlivňovat možnost kariérního růstu v organizaci. Na druhém
místě je pořadí opačné. Třetí místo shodně obsadil faktor budoucího nadřízeného. Čtvrté
místo u studentů UK obsadil faktor možnosti práce z domova, u studentů VŠE byl na čtvrtém
místě faktor zaměstnaneckých benefitů. Studenti UK umístili faktor zaměstnaneckých
benefitů na šesté místo. Výše uvedený mírný rozdíl v preferenci kariérního růstu odkazuje
na větší ambice kariérního postupu u studentů VŠE. Studenti UK preferují možnost
vzdělávání a rozvoje, což je základní hodnotou humanitně zaměřených fakult UK. Rozdíl
v umístění benefitů napovídá, že studenti VŠE jsou nepatrně více zaměřeni na
materialistické hodnoty. Důkazem je i umístění faktoru vzhledu a vybavení kanceláří o jednu
příčku výše oproti studentům UK. Studenti UK upřednostňovali styl interní komunikace (v
pořadí na 10. místě), který studenti VŠE preferovali až na 13. místě. Zjištění rozdílu je plně
v souladu se zaměřením obou typů vysokých škol a již zmiňovaným sociálním zaměřením
studentů UK. Celková orientace na vlastní rozvoj jak kariérní, tak vzdělávací dává zapravdu
důrazu na schopnosti učit se a osobnostního růstu. Studenti VŠE kladou větší důraz na obraz
organizace

v očích

veřejnosti.

Názor

veřejnosti

na

organizaci

a

umístění

v zaměstnavatelských žebříčcích se umístil vždy o jednu příčku výše než u studentů UK.
Studenti VŠE se rozhodují na základě prestiže jejich budoucího zaměstnavatele více než
studenti UK. Z předchozí otázky víme, že názor veřejnosti na organizaci studenti primárně
nehledají, avšak při hledání zaměstnavatele je názor ovlivňuje. Názor veřejnosti na
organizaci není proto nutné zjišťovat, jelikož je obecně známý. Podpora vysokých škol
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a podpora životního prostředí byli shodně na 14. a 15. místě. Rozdílné umístění faktoru
podpory neziskových organizací (UK 16. místo, VŠE 18. místo) můžeme vysvětlit větším
sociálním cítěním studentů. S ohledem na nabídku studovaných oborů na UK a VŠE je tato
skutečnost opodstatněná. Zajímavým zjištěním je umístění faktoru aktivity na sociálních sítí,
který byl na posledním a předposledním místě. Z předchozí interpretace jsme zjistili, že
studenti hledají informace o organizaci z tohoto zdroje, avšak studenti nebudou ovlivněni
aktivitou na sociálních sítí při hledání zaměstnavatele. Domnívám se, že studenti považují
sociální sítě pouze za informační kanál a nikterak podle nich nehodnotí organizační kulturu.
Ačkoliv jsem uvedl pořadí preferencí faktorů při hledání zaměstnavatele, neuvedl jsem,
které faktory studenty ovlivní a které už nikoliv, což je bezesporu důležitá informace.
Studenty UK a VŠE neovlivní faktory aktivita na sociálních sítí, pořádání akcí, podpora
neziskových organizací a podpora životního prostředí. Studenty VŠE neovlivní faktor
podpora vysokých škol. Zejména faktory podpory neziskových organizací a podpory
životního prostředí u studentů UK jsou překvapivé a potvrzují moji domněnku vyslovenou
u předchozí otázky. Studenti reflektují faktory, které přímo ovlivňují jejich osobu. Názor
studentů VŠE na podporu vysokých škol je v rozporu s uvedenou teorií i s tím, že organizace
Vysokou školu ekonomickou v Praze ve velké míře podporují. Studenti každoročně
navštěvují kariérní dny pořádané na půdě vysoké školy a využívají organizacemi nabízenou
spolupráci. Otázkou proto je, zda jejich zájem o organizace nepramení spíše z jednoduché
dostupnosti organizací než z ocenění aktivit vůči studentům. Na základě výsledku šetření se
domnívám, že tomu tak je.
Otázka č. 4: „Seřaďte podle Vašich preferencí způsoby prezentace organizace od
nejdůležitějšího k nejméně důležitému:“
Stanovená hypotéza zněla, že studenti vysokých škol budou preferovat online způsoby
prezentace organizace. Ve prospěch hypotézy napovídala předložená teorie. Hypotéza byla
otestována a byla zjištěna velmi vysoká míra závislosti mezi studenty VŠE a studenty UK.
Mezi studenty nejsou rozdíly v preferovaných způsobech prezentace organizace. Vzhledem
k tomu, že mezi prvními pěti způsoby prezentace jsou právě čtyři zástupci online způsobů,
hypotéza byla přijata. První dvě místa způsobu prezentace obsadil vzhled kariérních stránek
a množství informací na kariérních stránkách. Zajímavostí je, že studenti preferují vzhled
stránek před jejich obsahem. V oblasti informačních technologií a marketingových nástrojů
je rozhodující, jak se nám uživatele podaří zaujmout. Důležitých je prvních několik vteřin,
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ve kterých se uživatel rozhodne na stránce zůstat, nebo ji opustit. I kdyby stránka obsahovala
kvalitní informace, pokud nebude mít příjemný a přehledný vzhled, uživatel na ní nezůstane.
Tvůrci kariérních stránek by měli vzít preference studentů v úvahu. Na předních příčkách se
umístil profil organizace na sociální síti Facebook a na sociální síti LinkedIn. Výsledek
potvrzuje teorii a trendy v oblasti externích nástrojů personálního marketingu. Ačkoliv
profesní síť LinkedIn je přímo zaměřena na pracovní trh, studenti preferují nejpoužívanější
sociální síť Facebook. Personalisté by měli preferenci zahrnout do tvorby strategie
personálního marketingu. Zajímavým zjištěním je umístění na posledních dvou místech.
Předposlední preference prezentace organizace je sociální síť Instagram, poslední pak
vlastní YouTube kanál. Třebaže obliba sociální sítě Instagram mezi generací Y stoupá, z dat
vyplývá, že studenti způsob prezentace organizace na této síti nepreferují. Teoretické
poznatky Matolína (2017a) nejsou potvrzeny a otázkou je, zda se preference potvrdí
v budoucnu. Sociální sítě jsou bezesporu oblíbeným nástrojem prezentace organizace, avšak
musíme si dát pozor, na které z nich se budeme zaměřovat.
Otázka č. 5: „Seřaďte kritéria volby budoucího zaměstnavatele podle Vašich preferencí od
nejdůležitějšího k nejméně důležitému:“
Pátá hypotéza se zabývala tím, zda studenti budou mít stejná kritéria volby budoucího
zaměstnavatele. Hypotéza byla otestována a byla zjištěna velmi vysoká míra závislosti mezi
studenty UK a studenty VŠE. Trendem je, že mezi studenty není rozdíl v kritériích volby
zaměstnavatele, ale nepatrná odchylka zpozorovatelná je. Studenti VŠE preferují mzdu jako
kritérium volby budoucího zaměstnavatele více než studenti UK. Zjištění koresponduje s již
uvedeným materialistickým zaměřením studentů VŠE. Obor působení organizace se umístil
na druhém (VŠE) a prvním (UK) místě. Nutno říci, že pořadí prvních dvou kritérií je mezi
studenty opět prohozené, tudíž rozdíly nejsou nijak závratné. Zajímavé je, že studenti UK
při hledání informací nejvíce zajímá mzda, avšak rozhodují se dle oboru působení
organizace. Třetím kritériem je pracovní skupina. Jako čtvrté kritérium mají studenti UK
pracovní prostředí, které studenti VŠE zvolili na pátém místě. Zaměstnanecké benefity
umístili studenti VŠE na místo čtvrté, studenti UK na místo šesté, tedy poslední. Hodnocení
zaměstnaneckých benefitů je v souladu s interpretací v předchozích otázkách. Míra
preference benefitů studenty VŠE oproti studentům UK se tím dále potvrzuje.

46

Otázka č. 6: „Jsou pro Vás kariérní stránky obsahující dostatečné informace o organizaci
známkou dobrého zaměstnavatele?“ a otázka č. 8: „Ovlivní špatné kariérní stránky
negativně Váš zájem o organizaci?“
V pořadí šestá hypotéza se týká hodnocení zaměstnavatele dle kariérních stránek. Na otázku,
zda jsou pro studenty kariérní stránky známkou dobrého zaměstnavatele odpovědělo „ano“
95 studentů UK a 118 studentů VŠE. Odpověď „ne“ zvolilo pouze 26 studentů UK a 37
studentů VŠE. Na otázku „Ovlivní špatné kariérní stránky negativně Váš zájem
o organizaci?“ zvolilo odpověď „ovlivní“ a „spíše ovlivní“ celkem 95 studentů UK a 117
studentů VŠE. Odpověď „spíše neovlivní“ a „neovlivní“ zvolilo dohromady 26 studentů UK
a 38 studentů VŠE. Hypotéza byla otestována a následně potvrzena. Studenti obou typů
vysokých škol budou kladně hodnotit zaměstnavatele dle kvalitních kariérních stránek,
pokud kariérní stránky budou provedeny špatně, nechají se tím negativně ovlivnit. Důraz na
kariérní stránky představen v teoretické části bakalářské práce je opodstatněný. Výsledek je
v souladu s preferencemi způsobů zjišťování informací o organizaci a způsobů prezentace
organizace. Kariérní stránky jsou jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů.
Otázka č. 7: „Jaké informace hledáte na kariérních stránkách?“
Hypotéza, že studenti obou typů vysokých škol budou na kariérních stránkách hledat
nabídku volných míst a nabídku spolupráce se studenty byla testována na základě dat
získaných z otázky č. 7. U studentů UK nebyl statisticky významný vztah potvrzen
u benefitů, historie organizace, představení jednotlivých oddělení, organizační struktury,
projektů organizace, fotografií budov a kanceláří organizace a u programu společenské
odpovědnosti jako informací, které studenti hledají na kariérních stránkách. Nedá se proto
říci, jestli studenti informace hledají či nikoliv. U studentů VŠE nebyl statistický významný
vztah potvrzen u představení jednotlivých oddělení, organizační struktury, projektů
organizace a fotografií budov a kanceláří organizace. Informace, které studenti UK na
kariérních stránkách hledají jsou nabídka volných pracovních míst a nabídka spolupráce se
studenty. Ekonomickou situace organizace, pracovníky organizace, jejich profesní příběhy
a videa s jejich rozhovory studenti UK na kariérních stránkách nehledají. Studenti VŠE na
kariérních stránkách hledají nabídku volných pracovních míst, nabídku spolupráce se
studenty a nabídku zaměstnavatelských benefitů. Hypotéza proto byla potvrzena.
Ekonomickou situaci organizace, pracovníky, kteří v organizaci pracují, jejích profesní
příběhy a videa s rozhovory studenti VŠE na kariérních stránkách nehledají. Další informací,
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které studenti VŠE nehledají je historie organizace a program společenské odpovědnosti
organizace. Z výsledků je patrné, že studenti UK využívají kariérní stránky jen jako zdroj
informací o volných pracovních místech a není jisté, jestli zde hledají rozšiřující informace.
Studenti VŠE hledají volná pracovní místa a nabídku zaměstnavatelských benefitů, což opět
koresponduje s větším zaměřením na materialistické hodnoty studentů. Na základě
studijního oboru je překvapivé, že na stránkách nehledají ani ekonomickou situace
organizace. Otázkou je, zda ji získávají z jiných zdrojů či je ekonomická situace nezajímá.
Zjištěné informace nepotvrzují úlohu kariérních stránek jako „brány do srdce organizace“.
Kariérní stránky jsou využívány pro zjišťování informací o volných pracovních místech.
Další cíle kariérních stránek toto šetření nepotvrdilo.
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6 Diskuse
Znalost teoretického rámce personálního marketingu je stěžejním předpokladem
podrobnějšího zkoumání externích a interních nástrojů personálního marketingu. Využívání
nástrojů personálního marketingu bez znalostí širší perspektivy není strategické a má pouze
krátkodobý dopad na personální činnosti. Domnívám se, že vliv nestrategického užívání
nástrojů a celkové opomíjení strategického plánování v oblasti budování značky
zaměstnavatele, může mít z dlouhodobé perspektivy negativní vliv. Volba budoucího
zaměstnavatele je významným krokem, který uchazeč o zaměstnání jistě pečlivě zvažuje.
V tomto vidím zásadní rozdíl mezi marketingem obecným a využitím marketingu
v personálním řízení. Jakákoliv aktivita má dopad na vnímání organizace, a proto považuji
strategické plánování za velmi důležité.
Personální marketing, stejně jako budování značky zaměstnavatele, je již dlouhou dobu
jedna z nejvíce diskutovaných oblastí personálního řízení, a přesto podle výzkumu
BrandBakers (2017), více jak polovina organizací nemá pracovníka, který by se tématu
věnoval na plný úvazek. Na základě výzkumu společnosti LinkedIn (2017) mezi 4 000
vedoucích pracovníků v oblasti získávání talentů však víme, že pozice employer branding
specialisty je druhá v pořadí, o kterou by vedoucí personálních oddělení v tomto roce rádi
rozšířili svůj tým. Při srovnání dvou výzkumů nabývám dojmu, že employer branding
a personální marketing je v České republice opomíjenou oblastí. Vzhledem k tomu, že
mnozí autoři považují oblast budování značky zaměstnavatele za hlavní nástroj boje proti
nedostatku talentů, myslím si, že českým organizacím takříkajíc „ujíždí vlak“. Zajímavé také
je, že 80 % vedoucích pracovníků, jejichž hlavní úlohou je získávat talenty, souhlasí s tím,
že budování značky zaměstnavatele má významný dopad na schopnost získávání talentů
(LinkedIn, 2017).
V souladu s mým výzkumem je zjištění společnosti Universum (2016). Dle výzkumu
(Universum, 2016) studenti hledají informace o zaměstnavatelích z kariérních stránek
a sociálních sítí. Studenti využívají kombinaci různých zdrojů, na prvním místě se však
umístily kariérní stránky organizace, na druhém místě se umístily sociální sítě (Universum,
2016). Totožný výsledek vychází i z mého šetření. Pro nastupující generaci Y hrají kariérní
stránky klíčovou roli a zaměstnavatelé by jejich tvorbu neměli v žádném případe podcenit.
Výzkumníci společnosti LinkedIn (2017) se personalistů ptali na to, jaké jsou nejlepší
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informační kanály, pomocí kterých budují značku zaměstnavatele. Zajímavé zjištění je, že
personalisté uvedli na prvním místě kariérní stránky organizace, na druhém místě se umístila
sociální síť LinkedIn a na čtvrtém místě sociální síť Facebook. Personalisté si tedy
uvědomují, jaké preference ohledně zdrojů studenti mají. Podstatné však je, že se na
kariérních stránkách setkávají cíle obou stran. Studenti jdou na stránky primárně za účelem
zjištění volných pracovních míst a zároveň se zde dozvídají další informace o organizaci.
Budování značky zaměstnavatele prostřednictvím kariérních stránek a sociálních sítí je
velmi účinným nástrojem personálního marketingu. Z výsledků výzkumu společnosti
LinkedIn (Abbot, 2016) je patrné, že absolventi vysokých škol na kariérních stránkách
hledají profesní příběhy zaměstnanců, avšak pro studenty VŠE a UK takové zjištění neplatí.
Stejně tak se v mé práci nepotvrdilo zjištění, že nejdůležitějšími informacemi, které studenti
potřebují znát při rozhodování o budoucím zaměstnavateli, jsou hodnoty a kultura
organizace. Názor zaměstnanců na organizaci studenty UK a VŠE, stejně jako respondenty
průzkumu LinkedIn, již zajímá, ale nepřiřazují mu natolik zásadní důležitost. Osobně se
přikláním k výsledkům mého šetření, ze kterého plyne, že studenti dávají největší důraz
znalosti základních informací potřebných při volbě zaměstnavatele, tedy mzdě a oboru
působení organizace. Mzda je informace, která studenty nejvíce zajímá a ovlivňuje při volbě
budoucího zaměstnavatele. Výsledek mého šetření koresponduje s průzkumem společnosti
ManpowerGroup (2016b, s. 8), ve kterém byly největší prioritou při hledání zaměstnavatele
peníze pro většinu mileniálů. Naopak na základě mého šetření se nepotvrzuje nejdůležitější
kariérní preference dle výzkumu společnosti Universum (2016) – přátelské pracovní
prostředí. Jak již bylo zmíněno, studenti UK a VŠE upřednostňují mzdu při volbě
zaměstnavatele i před hodnotami organizace a její kulturou. Domnívám se, že pracovní
motivace studentů v prvé řadě vychází ze zajištění příjmů. Poslání organizace a komunikace
její vize je bezesporu zajímavé a důležité téma, nicméně při volbě zaměstnavatele nikdy
nebude mít větší váhu než výše mzdy. Studenty při volbě zaměstnavatele z uvedených
faktorů nejvíce ovlivňuje možnost vzdělávání a rozvoje a možnost kariérního růstu.
Preference faktorů potvrzuje zjištění ManpowerGroup (2016a), že většina mileniálů věnuje
svoje aktivity dalšímu vzdělávání. Motivace osobního a kariérního růstu vychází z ambice
úspěchu ve svém životě, která je pro vysokoškolsky vzdělané lidi příznačná. Výsledky
empirického šetření také potvrzují určitou důležitost názoru veřejnosti na organizaci. Ve
srovnání s výzkumem společnosti Universum (Rákosová, 2016a) potvrzuji úspěch
organizace na trhu jako kritérium volby budoucího zaměstnavatele ekonomických oborů.
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Generace Y vyžaduje určitá specifika v pracovním přístupu. Můj názor je však takový, že
specifika se ve velké míře týkají prostého příchodu informačních technologií a jejich využití
v každodenní praxi. Pokud se na preference podíváme podrobněji, nenajdeme v nich žádný
hlavní rozdíl, který by generaci Y odlišoval od dalších generací. Otázkou proto je, zda se
poznávání a hledání rozdílů generace Y nestalo spíše cílem než prostředkem aplikace aktivit
personálního marketingu. Zásadní rozdíly v preferencích nenalezneme ani při komparaci
dvou skupin generace Y. Z mého pohledu je správný postup využívání metod a nástrojů
personálního marketingu takový, který k pracovníkům a kandidátům přistupuje dle jejich
potřeb. Osobní přístup a snaha o zjištění individuálních motivačních faktorů je směr, kterým
by se měly aktivity personálního řízení ubírat. Hledání obecně platných pravidel nám může
urychlit práci a pomoci v oblasti personálního marketingu, avšak nemělo by vést k tvorbě
skupinových předsudků a jejich slepému uplatňování.
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7 Závěr
Jedním ze strategicky významných procesů personálního řízení by měla být koncepce
budování značky zaměstnavatele a využívání personálního marketingu v oblasti získávání
pracovníků a péče o stávající pracovníky. Podstatou personálního marketingu je využití
marketingového přístupů v oblasti lidských zdrojů. Personální marketing zahrnuje veškeré
činnosti vůči současným, budoucím i minulým pracovníkům organizace. Konkrétní nástroje
personálního marketingu slouží k budování značky zaměstnavatele. Značka zaměstnavatele
vyjadřuje hodnoty organizace, komunikuje vizi, cíle a poslání organizace. Cílem značky
zaměstnavatele a personálního marketingu je zaujetí kandidátů a prezentace organizace jako
dobrého zaměstnavatele, jinými slovy vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti. Značka
zaměstnavatele

pomáhá

vytvořit

silnou

organizační

kulturu.

Budování

značky

zaměstnavatele, personální marketing a jeho nástroje vyžadují strategické plánování a jsou
jedinou dlouhodobou strategií boje s nedostatkem pracovníků. Dalším přínosem značky
zaměstnavatele je zvýšený počet kvalitních uchazečů, snížení míry fluktuace a zesílení
loajality stávajících pracovníků.
Navzdory výše uvedenému, více jak třetina organizací v České republice nemá stanovenou
strategii budování značky zaměstnavatele. Organizace si nejsou vědomy toho, jak na
pracovním trhu chtějí působit a zároveň své aktivity personálního marketingu neměří.
Absence strategického přístupu je největším problémem využívání personálního marketingu
v praxi. Správně stanovené strategické cíle a aktivity jsou jedinou cestou k úspěchu. Důležité
je zamyšlení se nad důsledky činností a aktivit personálního marketingu. Ačkoliv nejvíce
viditelné jsou aktivity spojené se získáváním pracovníků, stejně důležitá je péče o stávající
pracovníky. Personální marketing není synonymem získávání pracovníků. Principem
personálního marketingu je jeho komplexnost. Cíle budování značky zaměstnavatele
a personálního marketingu se naplňují prostřednictvím nástrojů personálního marketingu.
Nástroje jsou interní a externí. Úkolem interních nástrojů je zajištění stabilizace pracovníků
prostřednictvím zvýšení pracovní spokojenosti. Externí nástroje mají za úkol získat nové
pracovníky a prezentovat organizaci veřejnosti. Mezi externí nástroje řadíme například
internetovou inzerci, webové kariérní stránky, spolupráci se vzdělávacími institucemi
a prezentaci organizace na sociálních sítích. Externích nástrojů personálního marketingu je
celá řada a jejich použití zvažujeme na základě cílové skupiny. Nejúčinnějším nástrojem se
však jeví kariérní webové stránky, na kterých nalezneme veškeré informace o organizaci
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a volných pracovních místech. Velmi diskutovaným nástrojem personálního marketingu
jsou sociální sítě. Sítě slouží jak k hledání nových pracovníků, tak jako neformální
komunikační kanál o organizaci.
Organizace se s nedostatkem pracovníků vypořádávají oslovením generace mladých
pracovníků, označované jako generace Y, která aktuálně vstupuje na trh práce a v horizontu
několika let by měla tvořit celou třetinu pracovního trhu. Právě vybudování
zaměstnavatelské značky napomáhá k oslovení mladých pracovníků. Zmíněná generace Y
je charakteristická určitými specifiky. Zaměření se na specifika generace Y ve vztahu k práci
a nástrojům personálního marketingu je důležité pro zjištění potřeb mladých lidí, avšak roste
počet názorů, že generace jsou ve svých pracovních preferencích a postojích stejné. Ve své
práci jsem zkoumal kariérní preference studentů, upřednostňované nástroje personálního
marketingu a kritéria volby budoucího zaměstnavatele. Komparoval jsem preference
studentů Univerzity Karlovy a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze. Generace Y
vyrůstá ve světě moderních technologií, které využívá ve svůj prospěch i v pracovním
životě. Kritériem výběrů budoucího zaměstnavatele je pro generaci Y mzda. Na základě
teoretických poznatků a zjištění z empirického šetření mohu říci, že studenty při hledání
budoucího zaměstnavatele nejvíce ovlivňuje možnost vzdělávání a rozvoje a možnost
kariérního růstu v organizace. Profesní kariéra studentů teprve začíná, a proto cítí potřebuju
vlastního rozvoje. Studenti jsou také motivování osobním a kariérním růstem, který vychází
z hodnotové orientace vysokoškolsky vzdělaných lidí. Studenty při hledání informací
o organizaci zajímá mzda pracovníků a obor působení organizace. Podle mzdy a oboru si
studenti svého budoucího zaměstnavatele také vybírají. Studenti preferují online způsoby
prezentace organizace, což je v době informačních technologií očekávatelné. Informace
o organizaci studenti nejvíce zjišťují ze sociálních sítí a z kariérních stránek organizace,
podle kterých zaměstnavatele také hodnotí. Mezi studenty Univerzity Karlovy a studenty
Vysoké školy ekonomické v Praze jsem nezjistil zásadní rozdíly v preferencích nástrojů
personálního marketingu. Míra zjištěných rozdílů byla nepatrná.
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