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Abstrakt 

Tato práce se věnuje etickým aspektům využití sociálních sítí v personálním řízení. 

Představuje vybrané internetové sociální sítě a jejich přínosy a limity využití v personálním 

řízení. Pozornost je věnována procesu získávání a výběru pracovníků se zaměřením na etické 

hledisko a možná rizika využití sociálních sítí. Práce se opírá o dosavadní poznatky zejména ze 

zahraničních odborných zdrojů a zabývá se pohledem personalistů na využití sociálních sítí 

v této oblasti. V rámci kvalitativního šetření je srovnáván přístup personalistů v organizacích 

a pracovníků zprostředkovatelských a poradenských společností k této problematice a je 

zkoumáno, zda se jejich stanoviska odlišují. 
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Abstract 

This thesis deals with ethical aspects of employing social networks in personnel 

management. Selected social networks with their benefits and limits in this field are presented. 

It is focused on the recruitment and selection processes from the ethical point of view and 

possible risks of using social networks. The thesis is based on previous findings mostly from 

foreign scientific sources. The attitude of human resources specialists to using social networks 

in the recruitment process is discussed. In a qualitative survey, the attitude of human resources 

specialists from organizations and from recruitment companies is compared to find out possible 

differences. 
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0 Úvod 

Fungování dnešní globalizované společnosti je založeno na dynamickém rozvoji 

informačních technologií. Se vznikem internetu došlo ke zrychlení toku informací a rozšíření 

života o jeho virtuální dimenzi. Internetové sociální sítě pak významně ovlivnily způsob 

komunikace mezi lidmi a staly se jedním ze symbolů generace Y. V současné chvíli však 

internetové sociální sítě nejsou pouhým komunikačním kanálem. Prostupují do stále více 

oblastí a jejich prostřednictvím dochází ke stírání hranic soukromého života. Uplatnění nalezly 

v komerční sféře, kde slouží jako významný nástroj marketingu a reklamy, komunikace se 

spotřebiteli a obchodními partnery či k účelům monitorování trhu. Svůj potenciál projevily 

internetové sociální sítě také v personálním řízení, zejména pak v oblasti získávání a výběru 

pracovníků. 

Zatímco v zahraničí jsou již internetové sociální sítě běžně užívaným nástrojem 

personalistů, v České republice se tento fenomén začíná teprve rozvíjet. Tuto skutečnost 

reflektuje rovněž množství odborných zdrojů zabývajících se danou problematikou, které jsou 

v současné chvíli k dispozici. V zahraničních pramenech je sociálním sítím věnována poměrně 

značná míra pozornosti a odborníci zde poukazují na přínosy i limity související s jejich 

využitím. V české odborné literatuře se toto téma vyskytuje minimálně. Média a odborné 

časopisy zaměřené na oblast řízení lidských zdrojů se o využití internetových sociálních sítí 

zmiňují, články mají však spíše popularizující charakter. Sociální sítě jsou v nich prezentovány 

jako aktuální trend personálního řízení, hlubší poznatky v této oblasti ale nepřináší.  

Využívání sociálních sítí v oblasti personálního řízení s sebou přináší celou řadu otázek 

z hlediska etiky. Jedná se o poměrně diskutabilní záležitost, v souvislosti s níž se v některých 

zahraničních odborných zdrojích objevují články, které hovoří o možných rizicích 

vyplývajících z jejich použití. Zároveň však upozorňují na nedostatek vědeckých poznatků 

v dané oblasti, která by tak měla být podrobena dalšímu zkoumání. V českém prostředí 

výzkumy tohoto druhu zcela chybí. 

Výše uvedené skutečnosti vedly k volbě tématu této diplomové práce. Jejím cílem je 

analyzovat využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků se zaměřením na 

etické hledisko a možná rizika s nimi spojená. Předmětem zkoumání je pohled personalistů na 

vybrané sociální sítě, jejich chování na sociálních sítích a vnímání etických limitů využití tohoto 

nástroje v procesu získávání a výběru pracovníků. V rámci empirického kvalitativního šetření 
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je srovnáván pohled personalistů pracujících v organizacích s pracovníky poradenských 

a zprostředkovatelských společností a je zkoumáno, zda se jejich stanoviska odlišují. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole, věnující se představení sociálních 

sítí, jsou charakterizovány vybrané z nich, s ohledem na míru či potenciál jejich využití v oblasti 

lidských zdrojů. Ve druhé kapitole jsou nejprve prezentovány přínosy a limity sociálních sítí 

v kontextu personálního řízení. Dále se kapitola zabývá možnými způsoby jejich využití jak 

v procesu získávání, tak výběru pracovníků. Třetí kapitola je zaměřena na etické hledisko této 

problematiky. V této souvislosti jsou uvedeny etické a právní aspekty používání sociálních sítí 

zejména v procesu výběru pracovníků, spolu s riziky, která z nich vyplývají. Ve druhé i třetí 

kapitole jsou rovněž předloženy výsledky aktuálních výzkumů a dosud realizovaných šetření 

týkajících se využití sociálních sítí v daných oblastech. Následující kapitoly jsou věnovány 

kvalitativnímu šetření zkoumajícímu pohled personalistů na využití sociálních sítí v procesu 

získávání a výběru pracovníků z hlediska etiky. Metodologie výzkumu je popsána ve čtvrté 

kapitole. Pátá kapitola předkládá získané výsledky, které jsou následně analyzovány v kapitole 

šest. 

Teoretické základy práce v oblasti personálního řízení vychází z publikací 

M. Armstronga, (2007), F. Hroníka (2007), J. Koubka (2008) a R. Kocianové (2010). Sociálním 

sítím v souvislosti s lidskými zdroji se česká odborná literatura věnuje v minimální míře. 

V posledních letech však vzniklo několik diplomových prací, které se danou problematikou 

zabývaly. Navázat lze především na D. Libertina (2013) a M. Kozmovou (2014). Vzhledem 

k tomu, že se jedná o relativně novou a rychle se vyvíjející oblast, jsou odborné poznatky 

k dispozici zejména ve formě článků publikovaných v zahraničních vědeckých časopisech či 

na odborných webech. Práce se opírá o texty H. Davisonové (2011), J. Madery (2012), 

W. Smithe (2010) a dalších, převážně amerických autorů. Kromě toho jsou využity poznatky 

aktuálních studií zaměřených na tuto problematiku (Deloitte, Jobvite, SHRM aj.); zdrojem jsou 

i samotné internetové sociální sítě. Metodologie kvalitativního šetření pak vychází z publikací 

J. Hendla (2008), A. Strausse (1999) a R. Reichla (2009). 
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1 Sociální sítě 

Sociální síť je v původním významu sociologickým termínem, který v roce 1954 použil 

J. A. Barnes pro pojmenování sociálních struktur propojených pomocí přátelství, společných 

zájmů, náboženské či rasové příslušnosti či jiných atributů. (Pavlíček, 2010, s. 126) V těchto 

uskupeních dochází k vzájemným interakcím jedinců, které umožňují efektivní dosažení 

individuálních i kolektivních cílů. Takto vytvářený sociální kapitál představuje „specifickou 

přidanou hodnotu vyplývající z kvality i kvantity sociálních interakcí založených na vzájemně 

akceptovaných pravidlech sociálních vztahů, důvěře v taková pravidla a instituce je zajišťující 

a ostatní aktéry sociální skupiny, sítě či společnosti. (…) Sociální kapitál je relační složkou 

integrující jednotlivé aktéry do sociálních skupin (od rodiny po společnost) a umožňující jim 

v různé a rozmanité míře využívat zdroje, jimiž disponují i další aktéři ve skupině.“ (Sýkora, 

2008, s. 2) 

V rámci sociálních sítí vznikají vazby různého charakteru, směru a síly. Zkoumáním 

relačních dat se zabývá analýza sociálních sítí, která vychází z teorie grafů. Tato analýza 

umožňuje na základě výpočtů údajů ze sociometrických matic či sociogramů, jež graficky 

znázorňují vztahy mezi jednotlivci, popsat síť pomocí jejích obecných charakteristik, souborů 

homologických pozic (klastrů) a významných bodů sítě (např. hvězda, most). Metody analýzy 

sociální sítě nachází široké uplatnění v oblasti sociologie, psychologie sociální antropologie či 

v personálním řízení. Základní principy fungování sociálních sítí lze pak vztáhnout i na podstatu 

fungování internetových sociálních sítí. Ty je navíc možné snáze zkoumat a analyzovat, neboť 

vztahy mezi jednotlivými uživateli jsou zde jasně zřetelné. (Kozmová, 2014, s. 11) 

1.1 Internetové sociální sítě 

V souvislosti s rozvojem informačních technologií a vznikem internetu došlo 

k vytvoření virtuálních sociálních sítí a současně k přenesení původního významu termínu 

sociální sítě, který je v dnešní době používán zejména v tomto kontextu. Internetová, nebo také 

online sociální síť, je „interaktivní webová služba, která umožňuje jedincům vytvářet veřejné 

či poloveřejné profily v rámci dané sítě a uskutečňovat viditelné spojení s ostatními uživateli 

sítě.“ (Tomášková, 2014, s. 30) Uživatelé zde vystupují pod vytvořenou identitou, zpravidla 

formou osobního profilu, mohou spolu navzájem komunikovat a sdílet informace různého 

obsahu, nejčastěji v podobě textu, obrázků, fotografií či audio a video nahrávek. Každý 

z uživatelů má možnost spravovat údaje na svém účtu a určovat jejich viditelnost v rámci sítě 
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prostřednictvím nastavení soukromí. Pojem sociální sítě (z angl. social network) bývá často 

zaměňován s termínem sociální média, který je však výrazem nadřazeným a kromě sociálních 

sítí spadají do této kategorie také blogy, mikroblogy, diskusní fóra aj. (Jindra, 2011, s. 38); ty 

však nebudou předmětem bližšího zkoumání. Tato práce se bude dále zabývat právě 

internetovými, resp. online sociálními sítěmi, ačkoli tyto přívlastky nebudou v textu uváděny. 

1.2 Charakteristika vybraných sociálních sítí 

Jednotlivé sociální sítě lze klasifikovat na základě různých parametrů. Podle šíře jejich 

dosahu jde o sociální sítě masové – všeobecné (Facebook) či profesní (LinkedIn) –, oborové 

sociální sítě spojující uživatele na základě společných zájmů (filmová databáze ČSFD) 

či sociální sítě s konkrétním typem obsahu (Youtube – video). (Libertin, 2013, s. 18) 

Tato subkapitola bude věnována představení vybraných sociálních sítí, které jsou 

nejvíce využívány, případně mají potenciál k využití v oblasti lidských zdrojů. Kritéria tohoto 

výběru vychází z odborných zdrojů, a to jak zahraničních (např. průzkumy společnosti Jobvite), 

tak českých (Libertin, 2013; Kozmová, 2014). V souvislosti s lidskými zdroji bývají rovněž 

využívány interní sociální sítě, které často slouží ke komunikaci a sdílení informací 

v organizacích, jimi se však tato práce vzhledem k vytčenému cíli podrobněji nezabývá. 

Facebook představuje světově nejznámější a nejrozšířenější internetovou sociální síť 

čítající 890 milionů registrovaných uživatelů, kteří svůj profil denně využívají. (Company Info, 

2015) Síť byla založena v roce 2004 Markem Zuckerbergem ve spolupráci s jeho spolužáky. 

Původně byla určena pouze studentům Harvardu, postupně se pak rozrůstala o studenty dalších 

prestižních univerzit. Tímto přístupem získal Facebook důvěryhodnou identitu a zároveň jistý 

punc exkluzivity. (Jindra, 2012, s. 39) Široké veřejnosti se síť otevřela teprve v druhé polovině 

roku 2006 a stala se tak celosvětovým fenoménem. V únoru 2015 oslavila jedenácté výročí své 

existence a nyní čítá téměř 1,4 miliardy aktivních uživatelů. (Company Info, 2015) 

Kromě své původní funkce zprostředkování kontaktu se spolužáky, známými a přáteli 

představuje Facebook moderní prostředí pro trávení volného času, které využívá stále větší 

počet lidí. Fakt, že se jedná o druhou nejvíce navštěvovanou stránku světa (Alexa, 2015), jejíž 

význam neustále roste, vyvolává zájem na straně organizací, které zde spatřují velký potenciál 

využití pro své potřeby. Facebook se tak stal jedním z předních nástrojů sloužících k obchodním 

a marketingovým účelům a zároveň otevírá velké možnosti v oblasti veřejných vztahů (public 

relations) či lidských zdrojů. 
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Principem fungování Facebooku je osobní profil uživatele umožňující zveřejňovat 

informace nejrůznějšími formami; uživatelé zde mohou sdílet fotky, videa, hudbu, obrázky, 

komentáře, odkazy či oblíbené stránky. Prostřednictvím žádosti o přátelství se lidé mohou 

propojit s ostatními uživateli této sítě, a sledovat tak jejich uveřejněné příspěvky. V rámci těchto 

přátelství spolu mohou komunikovat prostřednictvím chatu, přidávat komentáře nebo 

označovat ostatní uživatele na fotografiích či jiných příspěvcích. Kromě osobních vazeb se pak 

mohou lidé sdružovat ve skupinách podle okruhu svých zájmů.  

Největší předností Facebooku, kterou se odlišil od konkurenčních sítí, byla především 

jeho vazba na aktuálnost. Každý uživatel má v rámci svého profilu přehled o nejnovějších 

aktivitách, příspěvcích a událostech uživatelů, s nimiž je propojen. Přehled aktuálních 

příspěvků tak zásadně přispívá k tendenci vracet se na tyto stránky častěji a po vzoru Facebooku 

ho zavedly i další sociální sítě. (Jindra, 2012, s. 39) 

Kromě soukromého profilu nabízí Facebook možnost vytvoření stránky za účelem 

přímé komunikace s cílovou skupinou. Většinou bývá využívána jako nástroj propagace 

organizace, komunity, značky či samostatných produktů. Prostřednictvím stránek je také možné 

využít placených služeb reklamy, propagace vlastních příspěvků či webových stránek v širším 

okruhu uživatelů sítě. Jedná se o zpoplatněnou službu, která umožňuje přímo oslovit cílovou 

skupinu podle předem zvolených parametrů, jako jsou umístění, zájmy, věk či pohlaví 

uživatelů. (Centrum, 2015) 

LinkedIn je největší specializovaná, profesně zaměřená sociální síť, která slouží 

k tvorbě a udržování pracovních kontaktů. Založena byla v květnu roku 2003 a působí ve více 

než 200 zemích světa. V současnosti čítá na 332 milionů registrovaných uživatelů (About Us, 

2015), v České republice více než 790 tisíc. (HR, 2015) 

Podobně jako v případě Facebooku funguje síť na principu vzájemného potvrzení 

uživatelů. V rámci automaticky přednastaveného účtu typu Basic tak mohou mezi sebou 

komunikovat pomocí zpráv, zveřejňovat aktualizace či přidávat komentáře k příspěvkům 

ostatních uživatelů. Osobní účet připomíná svou strukturou online životopis obsahující 

informace o dosaženém vzdělání, pracovních zkušenostech a dovednostech jedince. Všechny 

tyto údaje mohou být formou krátkých slovních komentářů nebo potvrzení hodnoceny ostatními 

uživateli. 
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V rámci placené verze účet Premium nabízí LinkedIn rozšířené možnosti vyhledávání 

a získávání kontaktů oproti profilu Basic a bývá tak často využívána personalisty k účelům 

náboru. Uživatelé si mohou zvolit ze čtyř variant tzv. plánů, a sice Business Plus, Sales Plus, 

Job Seeker a Recruiter Lite. První dva zmíněné typy jsou určeny profesionálním prodejcům 

a obchodním uživatelům, z hlediska personálního řízení jsou pak spíše využívány zbývající dvě 

varianty. Plán Job Seeker poskytuje rozšířené možnosti aktivním zájemcům o pracovní místo, 

kteří se tímto dostávají na přední místa seznamů vyhledávaných kandidátů a zároveň získávají 

možnost srovnávání s ostatními uchazeči o danou pozici. Varianta Recruiter Lite představuje 

významný nástroj pro personalisty, který umožňuje pokročilé vyhledávání kandidátů na základě 

rozšířených filtrů, vytváření databází kontaktů, tzv. projektů, pro jednotlivé pozice 

či neomezený přístup k profilům v rámci celé sítě. (LinkedIn, 2015) Výhody placeného profilu 

však vzhledem k poměrně vysoké ceně poskytovaných služeb personalisté často užívají jen 

omezeným způsobem. Běžnou praxí je sdílení společného prémiového profilu mezi více 

personalisty či obcházení limitů bezplatného účtu, na němž postavil svůj úspěch autor knihy 

People as Merchandise Josef Kadlec, jeden z prvních LinkedIn headhunterů v Evropě. 

Nespornou předností využití této sítě za účelem získávání a výběru pracovníků je už její 

samotná podstata, tedy profesní zaměření, především je to ale možnost oslovení tzv. pasivních 

kandidátů, tedy lidí, kteří jsou v danou chvíli zaměstnáni a sami se aktivně nerozhlíží po jiných 

pracovních příležitostech. Tímto způsobem se personalistům jednak značně rozšiřují zdroje 

potenciálních uchazečů a zároveň se jedná o kandidáty zaměstnané, a tedy úspěšné na trhu 

práce. 

Twitter je mikroblogovou sociální sítí, která umožňuje svým uživatelům rychle sdílet 

informace prostřednictvím krátkých příspěvků, tzv. tweetů. Kromě textu v maximální délce 

140 znaků mohou lidé sdílet fotografie, videa či odkazy. Vzhledem ke svému omezenému 

rozsahu mívají příspěvky často podobu stručných upozornění na zajímavosti, články či weby, 

kde je možné dozvědět se detailnější informace. Uživatelé se prostřednictvím Twitteru 

vyjadřují k současnému dění ve světě a díky snadnému použití a dostupnosti této sítě se zde 

aktuální informace šíří mnohem rychleji než prostřednictvím jiných médií. 

Síť byla založena v roce 2006 a v současné době čítá na 288 milionů měsíčně aktivních 

uživatelů. (Twitter, 2015) Na rozdíl od výše zmíněných sociálních sítí nejsou vazby mezi 

jednotlivými profily nutně obousměrné a uživatelé, tzv. followers, mohou sledovat jakékoli 

příspěvky bez předchozího potvrzení ze strany autora. Na tyto příspěvky je možné reagovat 
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pomocí tzv. tagu označeného symbolem @, případně je dále sdílet, neboli retweetovat v rámci 

vlastního profilu. Pro lepší orientaci slouží tzv. hashtag symbolizovaný znakem #, pomocí 

kterého jsou jednotlivé příspěvky tříděny do tematických kategorií. Personalisté tak mohou 

snadno sledovat vybranou cílovou skupinu nebo oslovit potenciální uchazeče ve vybrané 

kategorii. 

V České republice dosahuje počet uživatelů Twitteru 200 tisíc (Lidovky.cz, 2014), což 

je ve srovnání s výše zmíněnými sítěmi výrazně méně; i zde je však možné pozorovat značný 

nárůst počtu založených profilů. Nižší počet uživatelů spolu s charakterem této sítě je pak 

pravděpodobně důvodem, proč není Twitter u nás personalisty obecně tolik využíván za účelem 

získávání a výběru pracovníků. 

Další z významných sociálních sítí, která vznikla teprve v červnu roku 2011 a za pouhé 

tři týdny své existence získala více než 20 milionů uživatelů (Knight, 2011), je Google+. Svým 

charakterem do značné míry připomíná Facebook, čímž si od samotného počátku vysloužila 

vlnu kritiky, nicméně svým uživatelům nabízí kromě obdobných funkcí také řadu vylepšení. 

Za dobu své existence prošla množstvím změn a ve své dnešní podobě ji lze považovat 

za možnou konkurenci této sítě.  

Google+ nabízí svým uživatelům kromě osobního profilu možnosti rozřazení přátel do 

tzv. kruhů pro snadnější sdílení informací relevantních pro danou skupinu. Funkcí, která 

představuje konkurenční výhodu proti ostatním sociálním sítím, jsou tzv. Hangouts, neboli 

Setkání, umožňující komunikovat prostřednictvím chatu nebo pořádat audio- či videohovory až 

pro 10 účastníků. Z dalších služeb, které Google+ nabízí, je to pak vytváření událostí s vazbou 

na sdílený kalendář, možnost úprav a sdílení fotografií či sdružování do komunit se společnými 

zájmy. (Google+, 2015) Hlavní myšlenkou, na níž je tato síť založena, je existence jednotící 

platformy Google, tedy její propojení se službami jako Gmail, Youtube, Maps, Chrome, aj. 

Zároveň je to pak vazba na operační systém Android, díky které se může tato síť chlubit dvěma 

miliardami registrovaných uživatelů. (Technet, 2015) Přestože toto číslo značně převyšuje 

počet uživatelů sítě Facebook, je nutné si uvědomit, že se v případě Google+ nejedná o skutečně 

aktivní uživatele a mnozí z nich využívají tuto síť jen zřídka nebo k dílčím činnostem. 

I když není pravděpodobné, že by Google+ způsobil odliv uživatelů sítě Facebook, lze 

jej považovat za jeden z možných významných zdrojů potenciálních uchazečů o zaměstnání, 

přestože v současnosti slouží v rámci některých organizací spíše než pro účely práce s lidskými 

zdroji jako interní komunikační síť. 
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Xing je další profesně zaměřenou sociální sítí, kterou lze považovat za německou 

obdobu LinkedInu. Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 2006 a v současnosti čítá na 15 milionů 

uživatelů, z toho více než polovinu tvoří obyvatelé německy hovořících zemí (Xing, 2015).  

Základní varianta účtu nabízí nástroje jako osobní profil, skupiny, diskusní fóra, události 

či možnosti vyhledávání a sdílení nabídek práce nebo informací o organizacích. Podobně jako 

v případě sítě LinkedIn existuje placená verze profilu, která svým uživatelům umožňuje zasílat 

zprávy i mimo síť vlastních kontaktů, nabízí pokročilé možnosti vyhledávání a poskytuje 

možnost rozšířit svůj profil o ukázky práce a certifikáty. V rámci prémiového účtu je navíc 

možné získávat reference ostatních uživatelů či sledovat, kteří uživatelé si profil zobrazili. 

Placená verze profilu má opět několik variant se zaměřením na obchod nebo získávání 

pracovníků a pro uveřejnění inzerátu mohou personalisté volit ze tří možností vzhledu: Text Ad, 

Logo Ad a Design Ad či případně využít služeb přímo na míru organizaci. (Majda, 2012) 

V České republice není tato síť příliš rozšířená; v zásadě lze říci, že je na našem území 

pro hledání pracovních nabídek využívána spíše mezi cizinci. Pro personalisty pak vzhledem 

k nízké saturaci českých uživatelů nepředstavuje v současnosti příliš efektivní nástroj získávání 

a výběru pracovníků; uplatnění nachází v některých personálních agenturách a mezi 

headhuntery, neboli specialisty na přímé vyhledávání (tzv. executive search), při obsazování 

pozic cizinci či v rámci spolupráce se zahraniční klientelou. 

Ze sociálních sítí, jež by mohly být potenciálně využity v personalistice, lze krátce 

zmínit ještě několik dalších. Jednou z nich je Viadeo, francouzská konkurence sítí LinkedIn 

a Xing. Tato síť je rozšířena ve Francii a francouzsky hovořících zemí, své zastoupení má však 

i v Číně prostřednictvím sítě Tianji. Založena byla v roce 2004 a v současnosti se chlubí 

65 miliony registrovaných uživatelů. (Viadeo, 2015) Její využití na českém trhu je však 

obdobné jako v případě jejího německého protějšku. Ze známějších sociálních sítí stojí 

za zmínku také Instagram, sloužící jako nástroj sdílení fotografií, či Pinterest, připomínající 

nástěnku, na kterou uživatelé umisťují zajímavé odkazy, obrázky, videa či tvůrčí návody 

a postupy. Obě tyto sítě jsou svým charakterem zaměřeny na volný čas a spíše než pro účely 

získávání a výběru pracovníků mohou sloužit jako alternativní prostředek budování vztahů 

s veřejností a marketingu organizací. Současným trendem je pak vznik stále nových sociálních 

sítí a služeb s profesním zaměřením, jako např. BeKnown společnosti Monster či firemní 

sociální síť TalentLink společnosti Invitera, které zmiňuje přední český specialista na sociální 



15 

 

sítě Josef Kadlec. Dodává ale, že speciálně v českých organizacích nemá příliš význam zabývat 

se jinými sítěmi, pokud personalisté nevyužívají síť LinkedIn na maximum. (Kadlec, 2013)  
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2 Sociální sítě v personálním řízení 

Sociální sítě se staly fenoménem života v moderní společnosti a v mnoha oblastech již 

představují jeho nedílnou součást. Výjimkou není ani oblast řízení lidských zdrojů, která zažívá 

díky tomuto jevu dynamický rozvoj a prochází řadou velkých změn. Způsob, jakým organizace 

přistupují k sociálním sítím, se velmi různí. Setkat se můžeme s konzervativním či stále 

poněkud nedůvěřivým postojem vůči jejich využití; na opačné straně stojí organizace denně 

využívající sociální sítě napříč personálními činnostmi, k marketingovým účelům a budování 

značky či jako nástroj interní komunikace mezi pracovníky. Ať už se ale organizace nachází 

kdekoli na této škále, většina z nich si uvědomuje potenciál, který pro ně využití sociálních sítí 

představuje a snaží se tomuto trendu přizpůsobit. (Kozmová, 2014, s. 18) 

Zatímco v zahraničí jsou sociální sítě v organizacích již běžně používaným nástrojem, 

v České republice je jejich využití v kontextu personálního řízení ve větší míře záležitostí až 

posledních několika let, jak vyplývá mimo jiné z výsledků šetření mezi personalisty uvedených 

v kapitole 5. Určitý náskok oproti organizacím mají zprostředkovatelské a poradenské 

společnosti, především ty, jež se specializují na přímé vyhledávání pracovníků (tzv. executive 

search). Mnohem větší využití je také zcela logicky spjato s oblastí IT a technickými obory, 

které mají svým založením k sociálním sítím velmi blízko. Přesto je už nyní zřejmé, že sociální 

sítě získají i u nás v této oblasti své místo a stanou se neodmyslitelnou součástí práce s lidskými 

zdroji. 

2.1 Přínosy a limity sociálních sítí v oblasti personálního řízení  

Využití sociálních sítí v oblasti personálního řízení otvírá organizacím zcela nové 

možnosti, které přináší spoustu výhod i rizik. Mezi nejčastěji zmiňované přednosti patří 

především možnost oslovit širší spektrum potenciálních uchazečů, a to zejména tzv. pasivních 

kandidátů, tedy lidí, kteří sami aktuálně nevyhledávají pracovní příležitosti. Tato skupina tvoří 

většinu pracovního trhu a navíc, jak uvádí Sullivan, zahrnuje 10 procent nejlepších pracovníků 

(tzv. top performers). Tito lidé ve většině případů již pro někoho pracují a dobré pracovní 

podmínky je nenutí poohlížet se po jiných příležitostech. (Sullivan, 2015) Snadný přístup 

k oslovení největších talentů prostřednictvím sociálních sítí pak může být zároveň kamenem 

úrazu pro jejich získání, protože ti nejlepší bývají pracovními nabídkami pravidelně zahrnováni 

a šance na úspěch tak není příliš vysoká. Stejný autor proto doporučuje zaměřit se na zbývající 

skupinu potenciálních kandidátů, kteří podávají nadprůměrné či průměrné pracovní výsledky, 
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protože jejich pracovní výkon je stále vyhovující, a zároveň tito lidé nebývají primárním cílem 

recruiterů. 

Velký význam mají sociální sítě i z marketingového a PR hlediska. Jejich 

prostřednictvím mohou organizace snadno zlepšovat svoji image, rozšiřovat povědomí o vlastní 

existenci, vymezit se vůči konkurenci a přilákat zajímavé kandidáty. Interaktivita a vysoká 

aktuálnost informací jsou důvodem, proč sociální sítě představují vhodný komunikační kanál 

pro oslovení generace Y, neboli jedinců narozených po roce 1976 (Kocianová, 2012, s. 108), 

pro niž je virtuální svět přirozenou součástí života. Mnohé firmy si již uvědomují jejich 

potenciál v této oblasti a často využívají možnosti zveřejňování aktuálních pracovních nabídek 

ani ne tak pro získání relevantních reakcí, jako spíše za účelem budování značky společnosti, 

neboli employer brandingu, jak vyplývá z šetření mezi personalisty v kapitole 5. 

V souvislosti se sociálními sítěmi se rovněž hovoří o úspoře času i nákladů, které mezi 

výhody řadí Libertin (2013, s. 22–23) či Tůmová (2014, s. 31–34). Za určitých podmínek lze 

s oběma autory souhlasit, avšak s maximální opatrností, neboť velmi záleží na způsobu, jakým 

je tento nástroj využíván. Velkou roli hrají jednak schopnosti a zkušenosti s použitím sociálních 

sítí; účinnost se dále odvíjí také od oblasti působení dané organizace či konkrétní obsazované 

pozice. Důležitým faktorem je také samotná role personalisty. Těm, kteří mají kromě získávání 

a výběru pracovníků na starosti i jiné oblasti řízení lidských zdrojů, nezbývá pro vyhledávání 

kandidátů prostřednictvím sociálních sítí příliš prostoru, což snižuje efektivitu využití tohoto 

nástroje. Je třeba také rozlišovat mezi jednotlivými sociálními sítěmi. Zatímco LinkedIn 

umožňuje velmi konkrétní zacílení, získávání pracovníků pomocí Facebooku je záležitostí spíše 

plošnou a může generovat velké množství uchazečů, často ale s nízkou mírou relevance k dané 

pozici. V neposlední řadě je třeba zmínit také vlastní přístup organizace. Jak uvádí Jiří 

Halbrštát, marketingový manažer společnosti Manpower, někteří zaměstnavatelé se obávají 

snížení produktivity tím, že pracovníci stráví na sociálních sítích mnoho času diskutováním 

s přáteli. Podobná situace se vyskytla v 90. letech v souvislosti se zaváděním internetu a obavou 

z nečinného surfování na webu. Je pravdou, že někteří pracovníci jsou tímto způsobem schopni 

promarnit mnoho času, na druhé straně se řada lidí naučila internet využívat k zefektivnění své 

práce. (KarieraWeb.cz, 2011) Zůstává otázkou, do jaké míry jsou omezení přístupu na web či 

sociální sítě v současnosti smysluplná, vzhledem k tomu, že prakticky každý člověk má 

možnost být nepřetržitě online prostřednictvím tzv. chytrého telefonu.  
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Pokud jde o finanční stránku, opět velmi záleží na způsobu využití sociálních sítí 

a možností, které nabízejí. Organizace mohou volit cestu bezplatných variant účtů se 

základními funkcemi, sítě však poskytují množství pokročilých verzí profilů s rozšířenými 

nástroji vyhledávání a oslovení kandidátů, umožňují cílenou propagaci organizace a nabízí řadu 

dalších služeb, které personalistům usnadňují práci. V tomto případě se již jedná o funkce 

placené a mnohdy poměrně nákladné, tudíž se o finanční úspoře opět nelze vyjadřovat paušálně. 

Zde se například názorově rozchází Libertin (2013) a Kozmová (2014). Zatímco Libertin hovoří 

v souvislosti se sociálními sítěmi pouze o snížení nákladů, Kozmová uvádí i hledisko opačné. 

V tomto směru se lze přiklánět spíše k druhému z autorů, neboť jak vyplývá z výsledků šetření 

uvedeného v kapitole 5, existuje řada způsobů, jakými se organizace snaží v rámci využití 

těchto služeb minimalizovat náklady. Běžnou praxí bývá například společný placený profil 

sdílený mezi více personalisty, o čemž o tom rovněž velký zájem o školení a přednášky Josefa 

Kadlece, v nichž seznamuje personalisty s metodami, jak získat data dostupná majitelům 

prémiových účtů prostřednictvím bezplatného profilu sítě LinkedIn. Současně lze však sledovat 

patrný trend postupného omezování možností ze strany sociálních sítí směrem k základním 

variantám uživatelských účtů, a je jen otázkou času, kdy pro komfortní a efektivní využití sítí 

pro účely získávání a výběru pracovníků nezbude personalistům nic jiného, než za službu 

zaplatit. 

Nepochybnou výhodou sociálních sítí je snadná dostupnost informací jak pro uchazeče, 

tak pro zaměstnavatele. Aniž by personalisté museli vynakládat velké úsilí při získávání 

kontaktů, mají možnost je jednoduše vyhledat na sociálních sítích, případně kandidáty oslovit 

přímo jejich prostřednictvím. Stejně tak snadno mohou zájemci o práci sledovat současné dění 

na trhu práce, dozvědět se o aktuálních pracovních nabídkách v konkrétních organizacích či se 

blíže seznámit s jejich firemní kulturou. Jak uvádí Hučková (2012) či Tůmová (2014, s. 34), 

sociální sítě umožňují personalistům získat komplexní pohled na uchazeče o práci, a to na 

základě profesních i osobnostních charakteristik. Díky tomu je možné si vytvořit částečnou 

představu o tom, jestli bude kandidát schopen zastávat danou pozici či zda zapadne do 

pracovního týmu. Touto cestou získané údaje sehrávají důležitou roli jednak v procesu výběru 

pracovníků, mohou být však také významným vstupním kritériem, podle něhož se personalista 

rozhodne, zda vůbec uchazeče oslovit a zařadit do výběrového řízení. 

Libertin (2013, s. 22–23) ve své práci mezi přínosy sociálních sítí uvádí také tzv. virální 

efekt, neboli samovolné šíření informace prostřednictvím jejího sdílení mezi uživateli dané sítě 

a možnost personalizovaného oslovení konkrétního uchazeče. V prvním případě jde o výhodu 
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především z marketingového hlediska spolu s úsporou nákladů, na druhé straně může být takto 

cílená kampaň zdrojem velkého množství nerelevantních reakcí uchazečů. Pokud jde 

o personalizované oslovení vybraného kandidáta, iniciativa vychází ze strany organizace 

a riziko zahlcení nevyhovujícími reakcemi odpadá. Personalista tak kontaktuje uchazeče, 

kterého si sám vybral na základě jeho profilu na sociální síti, a může ho oslovit s konkrétní 

pracovní nabídkou. Takto zvolený způsob komunikace s uchazečem působí profesionálním 

dojmem a může vyvolat zájem i u kandidátů, kteří sami aktuálně práci nehledají nebo by 

inzerovanou nabídku přešli bez povšimnutí. Obě výhody zmiňované Libertinem jsou však 

limitované podstatným faktorem, a sice dosahem sociálních sítí. Zdaleka ne všichni potenciální 

uchazeči se totiž na sociálních sítích vyskytují a není tedy možné je touto cestou oslovit. Jak 

uvádí Halbrštát: „Společnosti, respektive jejich personální manažeři, musejí vzít v úvahu fakt, 

že profil na sítích si budou dělat většinou lidé s vyšším vzděláním anebo mladší generace. Najít 

tedy na sociálních sítích řemeslníka či pracovníky vyššího věku do výroby je problém.“ 

(KarieraWeb.cz, 2011) Už zpočátku je tedy dobré uvažovat nad výběrem vhodných způsobů 

zveřejnění pracovní nabídky, aby byl proces maximálně efektivní a nedošlo a priori k vyloučení 

vhodných kandidátů. 

Podobně jako jsou informace na sociálních sítích snadno dostupné, je potřeba k nim 

přistupovat s určitou dávkou obezřetnosti, neboť mohou být neúplné a zkreslené. Jak rovněž 

vyplývá z odpovědí účastníků šetření realizovaného pro účely této práce, nezřídka obsahují 

profily kandidátů zavádějící údaje, ať už úmyslně či neúmyslně uvedené. Nevědomé zkreslení 

bývá například způsobeno nedbalostí uživatelů sítě, kteří mají svůj profil vyplněný pouze 

stručně a mnoho důležitých informací zde chybí. Může se tak snadno stát, že se takový kandidát 

nezobrazí personalistům jako vhodný adept podle zadaných vyhledávacích kritérií jednoduše 

proto, že jeho profil neobsahuje uvedená klíčová slova. Obdobná situace může nastat v případě 

profilů pasivních kandidátů, kteří momentálně o změně pracovního místa neuvažují, a proto 

jejich účet na sociální síti obsahuje informace neaktuální a zastaralé. Někteří uchazeči se 

vědomě snaží vylepšit svůj profil, aby se jevil v lepším světle než ve skutečnosti. Podobně jako 

v životopise pak prezentují zkušenosti či schopnosti, které ve skutečnosti nemají, aby působili 

jako vhodný uchazeč a byli zařazeni do výběrového řízení. (Davison, 2011, s. 155–157) Co se 

věrohodnosti informací ze sociálních sítí týče, postoje personalistů se z hlediska důvěry vůči 

nim různí, což dokládají výsledky šetření uvedeného v kapitole 5. Někteří z nich je považují za 

stejně věrohodné jako údaje uvedené v životopise, pro někoho představují zdroj dokonce 

důvěryhodnější, neboť informace na sociální síti jsou veřejně dostupné kontaktům daného 
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jedince, a je tedy obtížnější uvádět zde nepravdivé údaje oproti životopisu, který této sociální 

kontrole nepodléhá. Je třeba samozřejmě rozlišovat také mezi jednotlivými sociálními sítěmi; 

zatímco LinkedIn je vnímán jako poměrně spolehlivý zdroj informací, u ostatních sociálních 

sítí víra personalistů v pravdivost informací klesá. Ať už je ale míra jejich důvěry jakákoli, 

vesměs se shodují na tom, že veškeré údaje o kandidátech, včetně těch ze sociálních sítí, je třeba 

ověřit. 

Sociální sítě otevírají mnoho možností komunikace nejen navenek, ale i uvnitř samotné 

organizace. Hučková poukazuje na zvýšení efektivity komunikace touto cestou a uvádí, že 

v kombinaci například s firemním blogem může jít o mnohem interaktivnější formu kontaktu 

umožňující další komentování a sdílení na rozdíl od e-mailů či firemních tiskovin. Vytvoření 

vnitrofiremní stránky společnosti může být navíc výrazným tmelicím prvkem kultury 

společnosti. Jejím prostřednictvím lze budovat vztah se zaměstnanci a umožnit jim aktivně se 

zapojit do firemního života, který tak může získat na větší autenticitě. Prostřednictvím 

sociálních médií mohou pracovníci komunikovat v reálném čase či řešit problémy rychlejším 

a týmovějším způsobem. Sociální sítě pak mohou vytvářet prostor pro sdílení know-how či 

snazší implementaci nových nápadů. Projevením zájmu o inovativní myšlenky pracovníků ze 

strany zaměstnavatele dochází navíc ke zvýšení jejich motivovanosti a angažovanosti v rámci 

organizace. (Hučková, 2012) 

Současní zaměstnanci můžou být také významným prostředníkem v procesu získávání 

nových pracovníků, neboť mohou v rámci svých profilů zveřejňovat aktuální pracovní nabídky, 

a významně tak rozšířit zdroje potenciálních kandidátů. Kromě toho, jak uvádí Kozmová 

(2015), až 77 procent lidí bude mít tendenci zareagovat na pracovní nabídku, pokud se o ní 

dozvědí od člověka, jemuž věří. Podobně jako s potenciálními i současnými pracovníky může 

organizace komunikovat také s těmi bývalými. Halbrštát poukazuje na příklad společnosti 

H&M, která vytvořila v rámci sítě LinkedIn skupinu nesoucí název „Alumni“ za účelem 

sdružování jejích bývalých zaměstnanců. Společnosti to tak umožnilo nejen udržet si loajalitu 

bývalých pracovníků ke značce, ale zároveň omezit únik vědomostí, který po odchodu 

zaměstnance logicky následuje. Tato skupina navíc bývalému zaměstnavateli zajišťuje udržení 

přehledu o dalších pracovních aktivitách těchto lidí a zároveň vytváří možnost pro jejich 

případné znovuangažování. (KarieraWeb.cz, 2011) 

Zapojení pracovníků do aktivit na sociálních sítích může být z hlediska personálního 

marketingu a budování značky zaměstnavatele velmi přínosné, zároveň zde však vyvstává 
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značné riziko poškození jména organizace prostřednictvím nevhodného chování na sociálních 

sítích. Velkým problémem, který sociální sítě přináší, je stírání rozdílů mezi pracovním 

a osobním životem, a tak i událost ze soukromého života zveřejněná na osobním profilu 

pracovníka může mít značný dopad v pracovní oblasti. Pro zaměstnavatele představuje aktivita 

pracovníků na sociálních sítích velké reputační riziko, což si stále více z nich uvědomuje 

a podniká proti tomu nejrůznější opatření. Podle průzkumu společnosti Proofpoint, na který 

poukazuje Ostrow (2009), propustilo 8 % amerických firem své zaměstnance v souvislosti 

s jejich chováním na Facebooku, dvakrát více než v roce předchozím. Organizace také zavádějí 

nejrůznější bezpečnostní opatření a vytváří politiky vztahující se k využití sociálních sítí. Je 

však otázkou, do jaké míry mohou být tyto praktiky účinné, neboť v průzkumu společnosti 

Deloitte na otázku, zda by se pracovníci vyjádřili online, pokud by zaměstnavatel udělal něco, 

s čím by nesouhlasili, odpovědělo 15 % respondentů kladně. Stejný průzkum dále uvádí, 

že 49 % pracovníků by nezměnilo své chování na síti na základě politiky společnosti upravující 

tuto oblast. (Deloitte, 2009) 

Kromě zveřejnění informací s nevhodným obsahem musí organizace čelit dalšímu 

riziku v souvislosti se sociálními sítěmi, a sice úniku důvěrných informací jejich 

prostřednictvím. V několika minutách mohou citlivé údaje doslova obletět svět a přístup k nim 

díky sociálním sítím dokážou snadno získat miliony uživatelů, což může mít pro organizaci 

fatální následky. Zveřejnění těchto dat může být zapříčiněno opět ze strany pracovníků 

organizace, a to jak úmyslným publikováním, tak i jejich nedbalostí. Nezřídka kdy dochází 

k úniku dat i zvenčí v případě, že se organizace stane terčem útoku hackerů. Dle Libertina lze 

tomuto riziku čelit zavedením politiky využívání sociálních sítí a jejím důsledným 

dodržováním. Dalším opatřením může být také částečné omezení přístupu na sociální sítě 

podmíněné nastavením fungujícího antivirového softwaru a monitoringem přístupu k internetu. 

V organizacích, které disponují zvlášť citlivými údaji, jako např. banky nebo bezpečnostní 

služby, se pak nabízí možnost úplné restrikce přístupu na sociální sítě. (Libertin, 2013)  

Do výčtu rizik majících souvislost s využitím sociálních sítí v organizacích patří také 

etické hledisko. Vzhledem k tomu, že profily na sociálních sítích obsahují velké množství 

informací osobního charakteru, stává se jakákoli práce s nimi pohybem po velmi tenkém ledě. 

Pomineme-li extrémní případy, je velice obtížné najít přesné hranice, kde končí jednání morální 

a kde již začíná nemorální, neboť jde o záležitost související mimo jiné se subjektivním 

vnímáním jedince. Etické aspekty využití sociálních sítí v organizacích se mohou vztahovat 

k výše zmíněnému monitoringu chování stávajících pracovníků na sociálních sítích, větší 
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pozornost však bude věnována otázce využití sociálních sítí ve vztahu k potenciálním 

uchazečům o práci. Vzhledem k rozsahu tohoto tématu bude daná problematika uvedena 

ve zvláštní kapitole. 

S ohledem na zaměření této práce na využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru 

pracovníků se budou následující subkapitoly zabývat každým z těchto procesů zvlášť. Kromě 

vymezení terminologie a obecného charakterizování získávání a výběru pracovníků je 

pojednáno o sociálních sítích v kontextu obou těchto personálních činností. Zároveň jsou zde 

předloženy aktuální výsledky dosud realizovaných výzkumů zabývajících se touto 

problematikou. 

2.2 Získávání pracovníků 

Získávání pracovníků je jednou z klíčových personálních činností, která má spolu 

s následným výběrem pracovníků zásadní vliv na fungování a úspěšnost celé organizace. 

V odborných zdrojích se v souvislosti s tímto tématem můžeme setkat s různou terminologií 

i způsoby kategorizace, neboť jednotlivé personální činnosti jsou do velké míry vzájemně 

provázané a zvlášť v případě získávání a výběru pracovníků není snadné je jednoznačně 

vymezit. V anglické literatuře se objevuje pojem recruiting, resp. recruitment, který představuje 

zastřešující termín pro obě tyto činnosti. S tímto souhrnným pojetím se můžeme setkat 

například u Armstronga (2007) či Hroníka (2007); naproti tomu Koubek (2008) a Kocianová 

(2010) tyto činnosti rozdělují. Zároveň také vymezují pojem nábor, který je v českém prostředí 

poměrně rozšířený, na rozdíl od termínu získávání se však týká zpravidla získávání pracovníků 

pouze z vnějších zdrojů. Získávání nebo vyhledávání je tedy termín širší a implicitně 

orientovaný na rozvojový potenciál kandidáta z hlediska budoucí potřeby organizace. Získávání 

pracovníků odpovídá dlouhodobému horizontu pohledu na obsazení dané pracovní pozice 

a v rámci moderního pojetí řízení lidských zdrojů jej lze chápat jako strategickou činnost 

vycházející z personálního plánování v organizaci. Vzhledem k tomu, že je tato problematika 

poměrně rozsáhle analyzována v zahraniční i české literatuře, bude se jí tato práce zabývat spíše 

stručněji a větší prostor bude ponechán kontextu sociálních sítí. 

Proces získávání pracovníků má zajistit zájem optimálního množství uchazečů 

s předpoklady pro obsazované pracovní místo, z nichž bude poté vybrán pracovník nejlépe 

vyhovující stanoveným požadavkům. Tato kritéria je třeba upřesnit na základě popisu 

pracovního místa, kvalifikačního profilu a požadovaných schopností pracovníka na dané pozici 
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v předchozích fázích tohoto procesu. Zásadní roli v rámci získávání pracovníků sehrává rovněž 

otázka nákladů a času potřebného pro zajištění této procedury vzhledem k termínu potřeby 

obsazení daného pracovního místa. Je také třeba stanovit, zda bude pozice obsazena stávajícím 

pracovníkem, tedy z vnitřních zdrojů, nebo bude nutné hledat mimo danou organizaci a tomu 

pak přizpůsobit postup, jakým bude informace o pracovní pozici potenciálním zájemcům 

zveřejněna. Způsob komunikace s uchazeči je pak klíčovým faktorem získávání pracovníků, 

který má jednak zajistit optimální počet vyhovujících kandidátů, a jednak shromáždit 

dostatečné množství informací, na jejichž základě bude posouzena vhodnost uchazečů 

vzhledem k dané pracovní pozici v rámci procesu výběru (Kocianová, 2010, s. 79). S ohledem 

na strategické pojetí získávání pracovníků by pak v této fázi měla být sledována nejen 

způsobilost k zastávání pracovní pozice v rámci současných potřeb organizace, ale také 

rozvojový potenciál kandidátů pro možnost zajištění nároků budoucích. Neméně důležitým 

aspektem je pak soulad osobnostního nastavení kandidáta a jeho hodnot s kulturou a zájmy 

organizace; cílem získávání by tak neměl být jen dostatečně kvalifikovaný pracovník, nýbrž 

motivovaný a zaujatý jedinec s předpoklady pro schopnost identifikace s danou organizací. 

(Koubek, 2008, s. 126–127) 

Do procesu získávání pracovníků vstupuje řada faktorů, které mají zásadní vliv na celý 

jeho průběh. Tyto podmínky lze rozdělit na vnitřní a vnější, jinými slovy faktory na straně 

organizace (např. úspěšnost a prestiž dané organizace, úroveň odměňování, možnost vzdělávání 

a rozvoje aj.) spolu s podmínkami daného pracovního místa (postavení v hierarchii funkcí 

organizace, požadavky pracovního místa, rozsah povinností a odpovědností aj.) a vlivy působící 

zvnějšku organizace, které jsou obtížně ovlivnitelné (demografické, ekonomické či sociální 

podmínky aj.). Podrobně se těmito podmínkami zabývá Kocianová (2010, s. 80–81). 

Rozhodnutí o využití vnitřních nebo vnějších zdrojů má spolu s těmito podmínkami 

přímý vliv na volbu metod získávání pracovníků, kterých existuje celá řada a zpravidla dochází 

ke kombinace více možností, jež organizace v procesu získávání pracovníků využijí. (Koubek, 

2008, s. 135) Mezi metody získávání pracovníků patří inzerce v médiích, internetová inzerce, 

využití externích služeb zprostředkovatelských agentur zaměřených na získávání pracovníků, 

specializovaných na přímé vyhledávání pracovníků či agentur zprostředkovávajících dočasné 

zaměstnání, spolupráce se vzdělávacími institucemi, úřady práce, sdruženími odborníků, 

vědeckými společnostmi či odbory, doporučení uchazeče, přímé oslovení vyhlédnutého 

kandidáta, nabídka ze strany uchazečů, vývěsky či letáky. (Kocianová, 2010, s. 85) V oblasti 

metod dochází v souvislosti s technologickým pokrokem k rychlému vývoji, a tak je řada z nich, 
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které byly ještě před nedávnou dobou standardním nástrojem získávání pracovníků, 

považována nyní za metody okrajové a prakticky nevyužívané. V popředí tak dnes figurují 

především elektronické zdroje kandidátů, a to organizacemi již standardně využívaná inzerce 

prostřednictvím internetových pracovních portálů, stále větší význam však získávají také 

sociální sítě otevírající v oblasti získávání pracovníků zcela nové možnosti, jejichž potenciál 

není ještě zdaleka plně využit. Vzhledem ke zvolenému tématu práce nebudou jednotlivé 

(tradiční) metody získávání pracovníků dále podrobněji rozebírány a prostor v následující 

subkapitole bude věnován využití sociálních sítí právě v tomto kontextu. 

2.2.1 Sociální sítě v procesu získávání pracovníků 

Sociální sítě představují nejnovější nástroj získávání pracovníků, který zásadním 

způsobem ovlivnil dosavadní zavedené postupy v tomto procesu a k jehož využívání spěje stále 

více organizací. Pro využití internetu, resp. počítačových sítí k získávání pracovníků se vžil 

název e-recruitment či online recruitment, s nímž se můžeme běžně setkat i v české odborné 

literatuře (Armstrong, 2007, s. 355; Kocianová, 2010, s. 85 ad.). Tento pojem zastřešuje 

přilákání, třídění a klasifikaci uchazečů (předvýběr), výběr a nabídku zaměstnání či odmítnutí 

kandidátů prostřednictvím internetu (Armstrong, 2007, s. 355); výraz recruitment tedy 

představuje v kontextu personálních činností širší koncept oproti získávání v pojetí Koubka 

(2007) nebo Kocianové (2010). Online prostředí lze považovat za velmi dynamickou sféru 

podléhající rychlému vývoji, který se dále promítá i do oblasti e-recruitmentu, a tak i pár let 

staré informace je možné pokládat za neaktuální. Tento vývoj se názorně ukazuje 

v následujícím příkladu: zatímco Armstrong (2007) uvádí jako hlavní zdroje pro získávání 

pracovníků z internetu stránky pracovních míst, stránky zprostředkovatelských agentur 

a stránky médií, jež mohou obsahovat kopie inzerátů uveřejněných v tisku, Bárta (2014) mezi 

tyto tři hlavní zdroje řadí kariérní stránky organizací, pracovní portály a sociální sítě. Během 

sedmi let tak došlo ke kompletní proměně způsobu, jakým organizace získávají své pracovníky. 

Jak již bylo zmíněno výše, v zahraničí jsou sociální sítě již běžně používaným 

nástrojem, u nás však můžeme tento trend sledovat s určitým zpožděním. Jak dále vyplývá 

z odborných zdrojů ve shodě s odpověďmi většiny respondentů šetření uvedeného v kapitole 5, 

potenciál sociálních sítí nebyl v této oblasti ještě zdaleka plně využit. Přesto už nyní lze soudit, 

že sociální sítě získají v dohledné době mnohem větší význam na úkor jiných metod, a měla by 

jim proto být věnována patřičná míra pozornosti. 
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V zahraniční literatuře se v kontextu sociálních sítí běžně můžeme setkat s pojmem 

social recruiting (resp. social media recruiting nebo social hiring), který není jednoznačně 

vymezen, jedná se však o koncept propojující oblast získávání pracovníků a sociálních médií. 

V České republice se tento pojem zatím nevžil. (Kozmová, 2014, s. 32) Existuje mnoho 

způsobů, jakými lze sociální sítě z hlediska získávání pracovníků využít, přičemž záleží na tom, 

k jakým účelům má tento nástroj posloužit. Do hry zde vstupuje také řada dalších faktorů, 

od specifik obsazovaného pracovního místa a požadavků na kandidáta až po kulturu dané 

organizace, dostupné finanční prostředky nebo technologickou zdatnost personalistů. Sociální 

sítě mohou představovat významný nástroj propagace, slouží k oslovení širokého i specifického 

okruhu kandidátů či jako databáze vhodných uchazečů. Podle toho, jakou funkci mají plnit, volí 

personalisté také mezi užitím jednotlivých sociálních sítí (viz výsledky šetření uvedené 

v kapitole 5), neboť každá z nich má svá specifika. 

Obvykle slouží sociální sítě k upozornění na obsazované pracovní místo zpravidla 

formou odkazu na kariérní stránky organizace či pracovní portál, kde je inzerát vyvěšen. 

Velkým přínosem je především možnost oslovit široké spektrum uchazečů, a to i z řad pasivních 

kandidátů, tedy těch, kteří aktuálně práci nehledají. Organizace mohou rovněž v rámci 

jednotlivých sítí vytvářet firemní profily, kde mají prostor zveřejňovat kromě pracovních pozic 

také aktuální informace o svém působení. Často se můžeme setkat také s tím, že personalisté 

uveřejňují nabídku práce přímo na svém profilu, a to jak na účtu pracovním, zřízeném za tímto 

účelem, tak i prostřednictvím profilu soukromého. (Libertin, 2014, s. 47–55) 

Stejně tak jako umožňují sociální sítě oslovit velké množství potenciálních uchazečů, je 

možné jejich prostřednictvím zacílit na velmi konkrétně specifikovanou skupinu kandidátů. 

V rámci sociálních sítí lze vytvářet reklamní kampaně orientované na vybranou kategorii 

uživatelů, případně členů určité skupiny, a eliminovat tak počet nerelevantních odpovědí 

na danou pracovní nabídku. Na rozdíl od výše zmiňovaných možností upozornění na pracovní 

pozici se již jedná o variantu placenou a často také finančně velmi nákladnou, na druhou stranu 

může tato možnost představovat výraznou úsporu z hlediska časové náročnosti a úsilí spojeného 

s filtrováním množství doručených reakcí. (Kozmová, 2014, s. 32–36) 

Velmi významnou funkci, která zásadním způsobem proměňuje charakter práce 

personalistů, představuje možnost přímého vyhledávání kandidátů na sociálních sítích. Přímé 

vyhledávání, neboli executive search, bylo ještě před nedávnou dobou především doménou 

specializovaných zprostředkovatelských agentur, díky sociálním sítím se však organizacím 
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otevírá cesta k přímému oslovení vybraných jedinců, aniž by musely nutně využít externích 

služeb. Nelze samozřejmě tvrdit, že by již organizace od externí spolupráce zcela ustoupily, 

neboť mnoho z nich nemá pro tuto činnost dostatečné časové kapacity. Navíc řada personalistů 

stále neumí nástroje sociálních sítí efektivně využívat. Tyto argumenty dokládá například 

odpověď jednoho z respondentů, který se zúčastnil šetření uvedeného v kapitole 5: „…Já si 

myslím, že ještě pořád to moc nevyužívají, to je vlastně ten důvod, proč si headhuntery najímají. 

Myslím si, že kdyby to uměli líp, tak by si nás nemuseli platit…“ Na druhou stranu, jak vyplývá 

z šetření L. Böhmové realizovaného v roce 2012, možnost přímého vyhledávání v ČR již tehdy 

uvedlo téměř 31 % respondentů z řad personalistů. (Böhmová, 2013, s. 18) 

Významné uplatnění nachází sociální sítě i v oblasti personálního marketingu a slouží 

jako důležitý nástroj pro budování značky zaměstnavatele (angl. employer branding). 

Personální marketing představuje koncept prostupující napříč personálními činnostmi, jehož 

pojetí se v literatuře značně různí. Podle Hroníka (2007, s. 25) představuje personální marketing 

plánování pokrytí potřeby pracovníků; Kocianová (2010, s. 89) a Koubek (2008, s. 160) jej řadí 

do oblasti získávání pracovníků. V podání Libertina (2013, s. 45) je pak personální marketing 

spíše než personálním procesem integrujícím přístupem založeným na aplikaci obecných 

marketingových principů v řízení lidských zdrojů. Budeme-li vycházet z Koubkova pojetí, lze 

personální marketing definovat jako „…použití marketingového přístupu v personální oblasti, 

zejména v úsilí o zformování 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 organizace.“ (Koubek, 2008, s. 160) 

Mnoho organizací vnímá rostoucí význam personálního marketingu v dnešní době, 

a věnuje mu proto stále více pozornosti. Sociální sítě nabízí řadu nástrojů, díky nimž se v této 

oblasti otevírají zcela nové možnosti a představují efektivní kanál komunikace s potenciálními 

uchazeči. Jak zdůrazňuje Menšík (2015), řada organizací se zabývá personálním marketingem, 

pouze malá část z nich se však věnuje skutečnému employer brandingu, mezi nimiž je třeba 

rozlišovat. Personální marketing zahrnuje veškeré činnosti vztažené k budoucím, současným 

i bývalým pracovníkům, pomocí nichž je komunikováno „kdo jsme, co děláme a koho 

hledáme“. Pro budování značky zaměstnavatele je však třeba sdělovat také vizi, poslání a smysl 

existence organizace, kam směřuje a čím se odlišuje od konkurence, jaká jsou její očekávání 

vůči pracovníkům a co jim za to na oplátku nabízí. Budování značky zaměstnavatele zevnitř, 

s konzistentním obsahem a dostatečnou mírou autentičnosti, může být navíc velmi mocným 

nástrojem pro vytvoření vztahu a emocionální vazby se zaměstnanci, kterou může organizace 
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využít. (Bednář, 2013, s. 211) Sociální sítě jsou ideálním nástrojem employer brandingu, neboť 

umožňují diskusi a vzájemnou komunikaci. Podobně jako mohou personalisté jejich 

prostřednictvím snadno získat přístup k informacím o kandidátech, funguje tento princip 

i opačným směrem. Organizace tak mohou využít prostředí sociálních sítí ke sdílení aktuálních 

informací, prezentaci vlastních hodnot, aktivit či získaných ocenění. Pomocí fotografií mohou 

také seznámit veřejnost s podobou pracoviště či stávajícími pracovníky, a přiblížit tak firemní 

kulturu potenciálním zájemcům. Už samotné využití těchto sítí má navíc pozitivní vliv 

na značku zaměstnavatele, neboť může působit dojmem moderní, inovativní organizace 

sledující aktuální trendy a využívající nejnovější technologie. Efekt je ještě zesílen, jsou-li 

na sociálních sítích tímto způsobem aktivní i sami zaměstnanci. Navíc tím vyjadřují vlastní 

angažovanost a loajalitu vůči organizaci, což opět vytváří pozitivní image zaměstnavatele. 

(Kozmová, 2014, s. 37) 

Personální marketing a budování značky zaměstnavatele je záležitostí dlouhodobého 

a strategického charakteru, neboť způsob, jakým je organizace vnímána, může mít dopad nejen 

na její úspěšnost a prosperitu, ale i na počet potenciálních zájemců o zaměstnání. Jak navíc 

uvádí Hroník (2007, s. 103), získávání pracovníků a jejich výběr je aktivitou public relations 

a komunikaci s firemní i mimofiremní veřejností by měla být věnována patřičná pozornost. 

S ohledem na rozsah a rychlost šíření informací na sociálních sítích pak toto tvrzení platí 

dvojnásob. 

2.2.2 Realizované výzkumy ve využití sociálních sítí v procesu získávání pracovníků 

 Z odborných zdrojů i situace na pracovním trhu je patrné, že sociální sítě zaujímají 

v oblasti lidských zdrojů stále významnější postavení, a je proto nutné zabývat se jejich 

využitím z hlediska výzkumu. Přestože jde o poměrně nové téma, které zatím nemá příliš pevné 

zakotvení v literatuře rovněž vzhledem ke své proměnlivosti, již dnes se lze opřít o některé 

výzkumy a šetření věnované této problematice.  

Jak bylo řečeno výše, v odborných zdrojích se terminologie používaná v této oblasti 

různí. Aby nedošlo ke zkreslení dat, budou v souvislosti s výzkumnými výsledky v této 

i následujících kapitolách zachovány termíny, které jsou použity v uváděných zdrojích. 

Podle průzkumu americké společnosti Jobvite z roku 2014, kterého se zúčastnilo 1855 

respondentů z řad HR profesionálů napříč obory, využívá nebo plánuje využít sociální sítě 

k získávání pracovníků 93 % respondentů. Pracovníka přijalo prostřednictvím sociálních 
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sítí 73 % z nich. Stejné procento respondentů také plánuje v následujícím období investovat 

prostředky právě do této náborové metody. Pokud jde o využití jednotlivých sociálních sítí 

v této oblasti, jednoznačně dominuje síť LinkedIn, kterou využívá celých 94 % dotázaných, 

v jejímž závěsu figuruje Facebook s 66 % a Twitter s mírně nadpoloviční většinou (52 %) 

respondentů. Dalšími v pořadí s podobnými hodnotami následovaly sítě Google+ s 21 %, 

souborový formát RSS určený k odběru novinek využívaný z 20 % a síť YouTube uvedená 

v 15 % případů. (Social Recruiting Survey, 2014) 

Z výzkumu sociální sítě LinkedIn v roce 2013 lze vysledovat rostoucí význam 

sociálních sítí a jejich dopad na kvalitu náborového procesu. Oproti ostatním zdrojům získávání 

pracovníků došlo k nárůstu využití sociálních sítí v této oblasti o celých 11 % ve srovnání 

s rokem 2012. Se ztrátou pouhého jednoho procenta se tak sociální sítě staly druhým 

nejvyužívanějším zdrojem hned po pracovních portálech, které pokrývají 38 % náboru. (Global 

recruiting trends, 2013) 

Pokud jde o využití sociálních sítí v oblasti personálního marketingu a employer 

brandingu, 83 % respondentů tohoto výzkumu věří, že zaměstnavatelská značka má značný vliv 

na získání největších talentů. Profesionální sociální sítě (např. LinkedIn) se staly v roce 2013 

druhým nejvyužívanějším, a zároveň nejrychleji se rozvíjejícím nástrojem sloužícím pro účely 

budování značky zaměstnavatele, kdy oproti roku 2012 došlo k desetiprocentnímu nárůstu 

z hlediska jejich využití (tamtéž). Podle výše zmíněného průzkumu společnosti Jobvite 

předpokládá v roce 2015 větší konkurenční boj mezi organizacemi 69 % dotázaných 

personalistů, kteří si uvědomují, že je třeba vzbudit zájem kandidátů podobným způsobem, jako 

obchodníci lákají své zákazníky. Vzhledem k situaci na trhu a rostoucímu boji o talenty se pak 

73 % z nich snaží upoutat ty nejlepší právě zdůrazněním firemní kultury a značky 

zaměstnavatele. Zatímco LinkedIn jednoznačně dominuje jako nejrozšířenější a nejvíce 

využívaná síť pro vyhledávání a výběr pracovníků, v případě personálního marketingu 

a budování zaměstnavatelské značky je tomu jinak. K tomuto účelu je využíván nejvíce 

Facebook (59 %) a Twitter (44 %). (Social Recruiting Survey, 2014) S tímto zjištěním 

(s výjimkou Twitteru, který u nás není tak využíván) korelují také výsledky šetření této práce 

uvedené v kapitole 5. 

V České republice jsou údaje o využití sociálních sítí v oblasti lidských zdrojů 

k dispozici především prostřednictvím diplomových prací věnovaných této problematice. 

Výsledky online dotazníkového šetření L. Böhmové z roku 2012 zkoumajícího názor 
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a zkušenosti personalistů v oblasti náboru pomocí sociálních sítí v porovnání s klasickými 

způsoby poukazují na jasnou dominanci pracovních portálů v ČR (téměř 78 %). Zároveň však 

byl prokázán zřetelný vzestup využití sociálních sítí, jež za účelem zveřejnění pracovních 

nabídek využívá více než jedna čtvrtina respondentů. Aktivní vyhledávání a přímé oslovení 

kandidátů uvádí téměř 31 % personalistů. Podle výsledků šetření se tendence využívat sociální 

sítě pro účely recruitmentu objevuje zejména u respondentů ve věku do 34 let a zároveň 

u jedinců, kteří sociální sítě využívají i ve svém soukromém životě.  

Z výzkumu D. Libertina realizovaného v roce 2013 opět vyplývá vzrůstající tendence 

využívat sociální sítě v řízení lidských zdrojů, přičemž jednoznačně převládá oblast náboru, 

kterou uvedlo více než 80 % respondentů. Účely personálního marketingu pak zmínilo přes 

60 % dotázaných. Pokud jde o jednotlivé sociální sítě, zcela dominantní využití má LinkedIn 

s více než 97 %, s velkým odstupem figuruje na škále využití Facebook zmíněný nadpoloviční 

většinou respondentů. Necelých 20 % pak dosahují sítě YouTube a Google+ následované 

Twitterem s necelými 10 % podobně jako zbývající sociální sítě dohromady. Co se týče důvodu 

využití sociálních sítí za účelem náboru a personálního marketingu, téměř 85 % zúčastněných 

uvedlo možnost zacílit na uchazeče s úzce specializovanými dovednostmi, necelých 72 % 

zmiňuje možnost oslovit pasivní kandidáty, více než 65 % pak zacílení na specifický typ pozice. 

Pro vylepšení obrazu o organizaci a rozšíření povědomí o ní využívá sociální sítě více než 56 % 

dotázaných stejně jako za účelem ušetření finančních nákladů. Nadpoloviční většina tímto 

způsobem umožňuje potenciálním zájemcům oslovit danou organizaci. (Libertin, 2013, 

s. 85–88) 

M. Kozmová (2014) provedla v loňském roce kvalitativní šetření vzorku na 20 

organizací se zaměřením na využití sociálních sítí v personálním řízení. Otázky byly rozčleněny 

do oblasti získávání a výběru pracovníků, dalších personálních činností, zkoumáno bylo rovněž 

sledování chování pracovníků na sociálních sítích a budoucnost využití sociálních sítí 

v organizacích. Z hlediska získávání pracovníků byly zkoumány způsoby, jakým personalisté 

sítě využívají, které faktory využití ovlivňují a jaké jsou přínosy či limity těchto sítí. Všichni 

oslovení uvedli, že používají pro účely získávání LinkedIn, více než polovina Facebook, 

Twitter se objevil pouze v jednom případě, což opět koreluje s výše uvedenými výzkumy 

a zároveň s výsledky kvalitativního šetření L. Tůmové (2014) z téhož roku, zaměřeného na 

přínosy a limity sociálních sítí při náboru a výběru zaměstnanců. Z hlediska pozitiv a negativ, 

které v této oblasti sociální sítě přináší, se výsledky víceméně shodují s výčtem, jejž uvádí 

Libertin (2013, s. 22–24) a podobně jako u Kozmové (2014) jsou zde mimo jiné akcentovány 
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limity v podobě nedostatku času, případně omezený počet uživatelů sítí, neboť ne všechny typy 

uchazečů lze touto cestou najít a oslovit. 

2.3 Výběr pracovníků 

Výběr pracovníků představuje další klíčovou personální činnost, která může 

významným způsobem ovlivnit fungování celé organizace. Jejím úkolem je „…rozpoznat, který 

z uchazečů o zaměstnání shromážděných během procesu získávání pracovníků a prošlých 

předvýběrem bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného 

pracovního místa, ale přispěje k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině 

(týmu) i v organizaci, je schopen akceptovat hodnoty příslušné pracovní skupiny (týmu), útvaru 

a organizace a přispívat k vytváření žádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední řadě 

je dostatečně flexibilní a má rozvojový potenciál pro to, aby se přizpůsobil předpokládaným 

změnám na pracovním místě, v pracovní skupině (týmu) i v organizaci.“ (Koubek, 2008, s. 166) 

Výběr pracovníků je strategickou personální činností, které je třeba vzhledem k možným 

důsledkům věnovat dostatek pozornosti, času i prostředků. Cílem tohoto procesu je získat 

dostatek informací o kandidátovi, s jejichž pomocí bude možné předvídat chování a úroveň 

pracovního výkonu jedince na daném místě, jeho skutečnou motivaci, schopnost přizpůsobit se 

pracovnímu i sociálnímu prostředí organizace a rovněž, zda pracovní nabídka odpovídá 

představám a ambicím uchazeče. (Kocianová, 2010, s. 94) 

Aby bylo možné tyto faktory posoudit, je nutné předem specifikovat požadavky na 

pracovníka a stanovit kritéria, podle nichž budou kompetence uchazečů posuzovány. 

Armstrong uvádí dva tradiční modely, které lze k tomuto účelu využít. Rodgerův sedmibodový 

model zahrnuje: fyzické vlastnosti, vědomosti a dovednosti, všeobecnou inteligenci, zvláštní 

schopnosti (jako např. mechanické schopnosti, manuální zručnost, obratnost použití v slov nebo 

čísel), zájmy, dispozice (např. přizpůsobivost, vytrvalost, sklon k závislosti apod.) a okolnosti 

neboli zázemí. Munro-Frazerův model vychází z pěti bodů: vliv na ostatní (tělesná stavba, 

vzhled, mluva a způsoby), získaná kvalifikace, vrozené schopnosti, motivace a emocionální 

ustrojení (citová stabilita, odolnost vůči stresu, schopnost vycházet s lidmi). Zároveň ale 

dodává, že v dnešní době se používá více přístup založený na schopnostech jedince pro danou 

pozici. Tento přístup je orientován spíše na osobu než na práci a jeho východiskem je analýza 

vlastností, resp. kompetencí důležitých pro efektivní výkon člověka. (Armstrong, 2007, s. 346) 
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Jak již bylo zmíněno v předchozí subkapitole, získávání a výběr pracovníků není 

jednoznačně vymezen, neboť se jedná o provázané činnosti, které spolu úzce souvisí 

a v některých fázích dochází k jejich překryvu. V literatuře se proto můžeme setkat s různým 

členěním i nejednotnou terminologií vztahující se k této problematice. Pokud jde o jednotlivé 

kroky výběrového procesu, uvádí Koubek následující schéma: zkoumání dokumentů 

předložených uchazečem, předběžný pohovor, který má doplnit informace obsažené 

v dokumentech, testování uchazečů (test pracovní způsobilosti, assessment centre…), výběrový 

pohovor, zkoumání referencí, lékařské vyšetření (je-li třeba), rozhodnutí o výběru uchazeče 

a informování uchazečů o tomto rozhodnutí. (Koubek, 2008, s. 174) Samozřejmě se nejedná 

o jedinou možnou variantu průběhu tohoto procesu. V závislosti na mnoha okolnostech, jako 

jsou například specifika a charakter obsazované pozice, finanční a časové dispozice, specifické 

zvyklosti v dané organizaci či zdroje, z nichž bude pozice obsazována. Některé kroky tak 

mohou být zcela vynechány, případně se může lišit jejich pořadí. (Kocianová, 2010, s. 95) 

Výběrový proces probíhá zpravidla v několika kolech s použitím kombinace více výběrových 

metod, přičemž se průběžně zužuje okruh vhodných uchazečů. Jednotlivými metodami výběru 

se tato práce nebude dále zabývat a prostor bude ponechán konkrétnímu využití sociálních sítí 

v tomto procesu. 

2.3.1 Sociální sítě v procesu výběru pracovníků  

Využití sociálních sítí v rámci výběru pracovníků představuje nejnovější trend, který 

zásadním způsobem ovlivňuje podobu tohoto procesu. Jedná se o zdroj snadno dostupných 

údajů, pomocí nichž mohou personalisté získat komplexnější pohled na uchazeče a zvýšit tak 

pravděpodobnost volby vhodného jedince. Sociální sítě mohou sloužit jednak jako zdroj 

nových informací o kandidátech a zároveň je lze využít jako nástroj ověření informací již 

získaných. Do procesu výběru mohou vstupovat v různých fázích – v rámci předvýběru je 

možné s jejich pomocí vyselektovat vhodné uchazeče, v samotném výběrovém procesu k nim 

personalisté přistupují před pohovorem, aby si udělali o kandidátovi bližší představu, respektive 

po něm, aby si ověřili zjištěné údaje. Prostřednictvím sociálních sítí lze rovněž získat potřebné 

reference o daném jedinci. Co se týče terminologie, v literatuře se můžeme v tomto kontextu 

setkat s různými výrazy. V angličtině se využívá pojem screening, resp. pre-screening, pro nějž 

neexistuje v českém jazyce jednoslovný ekvivalent. (Tomášková, 2014, s. 20) Kromě toho se 

v odborných zdrojích objevuje termín background check. Libertin (2013) používá v rámci své 

práce pojem ověřování informací, avšak, jak podotýká Kozmová (2014, s. 39), tento výraz není 

dostačující, neboť postihuje pouze jeden aspekt využití sociálních sítí a možnost získat nové 
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informace nezahrnuje. S ohledem na tento argument bude v textu dále používán pojem 

screening. 

Sociální sítě mohou personalistům poskytnout mnohé informace, které není možné 

zjistit prostřednictvím tradičně využívaných výběrových metod. Touto cestou lze ověřit nejen 

některé schopnosti a dovednosti uchazečů, ale především získat řadu údajů vypovídajících 

o osobnostních charakteristikách daného jedince. Jedním z hlavních účelů screeningu je lepší 

odhad toho, jakým způsobem by uchazeč zapadl do organizace, resp. Týmu, a jak by mu 

vyhovovala organizační kultura (tzv. culture fit). Jsou-li pak tyto hodnoty a normy 

ve vzájemném souladu, zvyšuje se pravděpodobnost, že nový pracovník bude dobře vykonávat 

svou práci a nebude plánovat odchod z organizace. (Kozmová, 2014, s. 40) 

Významnou a stále nezodpovězenou otázkou však stále zůstává, jaká je validita 

a reliabilita využití sociálních sítí v kontextu výběrového procesu, neboť v této oblasti nebyly 

zatím realizovány téměř žádné výzkumy. Jak podotýká Davison (2011), je velkou neznámou, 

zda lze hodnotit osobnostní rysy či vlastnosti a schopnosti jedince jako např. kreativita, 

kognitivní schopnosti či výše zmiňovaný culture fit na základě příspěvků na sociálních sítích. 

Otázkou navíc zůstává, jaká je míra pravdivosti údajů zveřejněných na osobních profilech 

uchazečů. Existuje jistý předpoklad, že informace uvedené na sociálních sítích budou 

věrohodnější než ty, které uvádí kandidát v motivačním dopisu, životopisu či během pohovoru, 

neboť nepředpokládá, že by k nim měl zaměstnavatel přístup. Lze tedy očekávat větší míru 

přirozenosti ve srovnání s chováním během výběrového řízení. (Libertin, 2013, s. 63) Kromě 

toho lze očekávat jistou míru sociální kontroly, kterou sociální sítě poskytují, neboť (zejména 

v rámci profesních sítí typu LinkedIn) vazby na bývalé či současné kolegy určitým způsobem 

limitují možnost uvádět nepravdivé údaje. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že sociální 

sítě představují nástroj sebeprezentace a budování osobního PR. Virtuální prostředí pak 

uživatelům umožňuje cíleně zkreslovat uváděné informace, aby působili co nejlepším dojmem 

na své přátele, známé, rodinu, kolegy či potenciálního zaměstnavatele. (Davison, 2011, s. 156) 

Názory na důvěryhodnost sociálních sítí jakožto zdroje informací o kandidátech se velmi různí 

a v tomto ohledu jde nepochybně o oblast, která nabízí prostor pro další výzkum. Obecně lze 

však říci, že žádná z výběrových metod nedokáže se stoprocentní spolehlivostí určit 

nejvhodnějšího pracovníka a je třeba využít kombinace více metod, aby byla pravděpodobnost 

úspěšné volby co nejvyšší. Proto i sociální sítě mohou být považovány za významný zdroj 

informací o uchazečích, které je však nutné ověřit. 
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Využití sociálních sítí v procesu výběru pracovníků představuje poměrně kontroverzní 

téma, neboť se jedná o oblast zasahující do osobního života, a tudíž vyvstávají mnohé diskuse, 

do jaké míry jde o činnost oprávněnou. Profily na sociálních sítích obsahují velké množství 

citlivých údajů, což implikuje řadu otázek jednak právního charakteru, především pak ale 

z hlediska etického a morálního. Názory na screening uchazečů prostřednictvím sociálních sítí 

se různí, odlišné postoje lze spatřovat také v souvislosti s jednotlivými sociálními sítěmi. 

Zatímco LinkedIn, jakožto profesně orientovaná sociální síť, představuje podle většiny 

personalistů nástroj k tomuto přímo určený, použití Facebooku v tomto ohledu je mnohem více 

diskutabilní, což dokládají také výsledky šetření uvedené v kapitole 5. Problematika využití 

sociálních sítí v procesu výběru pracovníků z hlediska etiky je obsáhlou a poměrně nejasně 

vymezenou oblastí, která může mít ve svých důsledcích na organizaci významný dopad, a bude 

jí proto věnována zvláštní kapitola. 

2.3.2 Realizované výzkumy ve využití sociálních sítí v procesu výběru pracovníků 

Vzhledem k tomu, že sociální sítě jsou stále více využívány v oblasti lidských zdrojů, 

stávají se významným tématem také z hlediska výzkumu. Podobně jako v případě získávání 

pracovníků není zatím oblast jejich výběru v tomto kontextu podložena dostatečným 

množstvím odborných zdrojů, přesto již existuje řada výzkumů a šetření, z nichž lze vycházet. 

 Podle průzkumu CareerBuilder z roku 2009, realizovaného mezi více než 2600 

personálními manažery, využívá sociální sítě ke screeningu kandidátů 45 % z nich, což je o 

23 % více než v roce předcházejícím. Nejčastěji k těmto účelům využívají Facebook, následně 

pak LinkedIn a MySpace. (Haefner, 2009) 

Výraznou vzestupnou tendenci využití sociálních sítí v procesu výběru pracovníků lze 

pozorovat na výsledcích průzkumu společnosti Jobvite provedeného o pět let později mezi 1855 

respondenty z řad HR profesionálů. Jak vyplývá z odpovědí zúčastněných, celých 93 % 

potvrdilo, že se podívá na sociální profil kandidátů před tím, než provede rozhodnutí o výběru. 

V tomto případě dominuje síť LinkedIn, kterou pro screening uchazečů před pohovorem 

používají všichni výše uvedení, zatímco v případě Facebooku je to pouze 32 % z nich. Zároveň 

však informace na této síti z 35 % hledají po realizaci pohovoru. Stejným způsobem pak v 18 % 

případů postupují v rámci sítě Twitter. Prostřednictvím LinkedInu hledají personalisté 

nejčastěji údaje o profesních zkušenostech, délce kariéry a specifických tvrdých dovednostech. 

Na Facebooku si pak ověřují culture fit uchazeče, dívají se na jeho kontakty a sledují příspěvky 
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vztahující se k dané oblasti. Více než polovina respondentů tohoto průzkumu uvedla, že 

přehodnotila názor na kandidáta na základě jeho profilu na sociálních sítích, z čehož 61 % bylo 

negativním způsobem. Nejčastějšími důvody pro zamítnutí kandidáta byl obsah související 

s užíváním drog (83 %), příspěvky se sexuální tematikou (70 %), gramatické a pravopisné 

chyby (66 %), užití vulgarismů (63 %), příspěvky týkající se zbraní (51 %) či požívání alkoholu 

(44 %). (Social Recruiting Survey, 2014) 

Prvně zmíněný průzkum vykazuje obdobná zjištění. Negativní dopad na výsledek 

výběrového řízení z hlediska obsahu sociálních sítí uvedlo téměř dvojnásobné množství 

respondentů oproti pozitivním případům, kdy obsah sociálních sítí naopak podpořil rozhodnutí 

přijmout kandidáta. Personalisty nejčastěji odradily nevhodné či provokativní fotografie 

(53 %), příspěvky související s požíváním alkoholu a drog (44 %), pomluvy předcházejícího 

zaměstnavatele (35 %), nedostatečné komunikační schopnosti (29 %), projevy diskriminace 

(26 %), lživě uvedené informace o kvalifikaci kandidáta (24 %) či zveřejnění důvěrných 

informací o předchozím zaměstnavateli (20 %). Pozitivní vliv měl naopak profil potvrzující 

soulad uchazečovy osobnosti s organizační kulturou (50 %), údaje potvrzující jeho kvalifikaci 

(39 %), projevy kreativity (38 %), dobrých komunikačních dovedností (35 %) či vyzrálosti 

(33 %) jedince, případně též kladné reference (19 %) nebo získaná ocenění (15 %). (Haefner, 

2009) 

V českém prostředí není zatím míra využití sociálních sítí ke screeningu uchazečů tak 

vysoká. Podle výše zmíněného výzkumu Libertina (2013, s. 92–95) tyto účely uvedlo pouze 

46 % respondentů. Z hlediska jednotlivých sociálních sítí vítězí opět LinkedIn, který uvedlo 

98,8 % z nich, následuje Facebook s 65 %, Google + zmíněný ve 20 % případů a Twitter s 15 %. 

Nejčastějším důvodem pro využití sociálních sítí bylo získání většího množství informací 

(95 %), ověření informací (75 %), časová úspora vzhledem k množství získaných informací 

(42,5 %) a úspora nákladů vůči jiným metodám (32,5 %). Mezi dalšími odpověďmi figurovalo 

nahlížení do profilů kandidátů, kteří na ně uvádí odkaz v životopisech (27,5 %), možnost 

hodnotit uchazečovu výkonnost či vhodnost pro danou pozici, resp. organizaci (17,5 %) 

a získání kontaktů na reference (2,5 %). 

Böhmová (2012, s. 58–60) srovnává výsledky svého šetření rozdělením účastníků do 

dvou skupin podle toho, zda si prohlíží profil kandidátů na sociálních sítích. Z odpovědí 

účastníků vyplývá, že ti, kteří se na profil uchazeče dívají (52,8 %), zároveň bývají aktivními 

uživateli sociálních sítí také ve svém soukromém životě a pouhé 3 % z nich nemají zřízen 
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vlastní profil. Z této kategorie hodnotí 82 % personalistů sociální sítě jako cenný zdroj 

informací o kandidátech, ke kterému ve výběrovém procesu přihlíží. Kromě toho také 

zveřejňují častěji pozice na sociálních sítích a vidí větší potenciál využití sociálních sítí v oblasti 

náboru, než je tomu v případě respondentů, kteří se na profily uchazečů nedívají. 

Zajímavý experiment J. M. Lockhartové zmiňuje ve své práci Tomášková (2014, s. 38). 

Předmětem zkoumání bylo, zda budou mít personalisté tendenci diskriminovat kandidáta, který 

má relevantní zkušenosti pro danou pozici, avšak jeho profil na Facebooku obsahuje fotografie 

zobrazující konzumaci alkoholu. Záměrně byla pro tento účel vybrána oblast obchodu, 

s předpokladem, že konzumace alkoholu by mohla být pozitivně asociována s extrovertní 

charakteristikou kandidáta, kterou tato pozice do jisté míry vyžaduje. Přestože experiment byl 

proveden pouze na vzorku 20 účastníků, z výsledků vyplynulo, že větší váhu má pro 

personalisty relevantní vzdělání a praxe. V případě, že uchazeč splňoval tyto požadavky, nebyl 

pro ně profil zobrazující konzumaci alkoholu důvodem pro jeho zamítnutí. Tento postoj 

reflektují také odpovědi personalistů u Tůmové (2014) a vyplývá rovněž z výsledků šetření 

uvedeného v kapitole 5. 
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3 Etické aspekty využití sociálních sítí v personálním řízení 

Tato kapitola se bude zabývat etickými a právními souvislostmi využití sociálních sítí 

v kontextu lidských zdrojů se zaměřením na proces získávání, a zejména pak na proces výběru 

pracovníků, který v tomto ohledu implikuje celou řadu problematických aspektů. Cílem této 

práce není nalézt jednoznačnou odpověď na otázky týkající se dané oblasti, ale nastínit její 

spletitost a upozornit na možná rizika týkající se využití sociálních sítí v personálním řízení, 

na které by měly organizace, ale i uchazeči, brát zřetel. Pozornost bude věnována především 

LinkedInu a Facebooku, dvěma sítím nejčastěji využívaným k těmto účelům. Zejména pak 

využití sítě Facebook představuje, s ohledem na osobní charakter obsažených údajů, velmi 

ožehavé téma, s nímž souvisí nejvíce těchto rizik. Tuto skutečnost reflektuje řada odborných 

zdrojů zabývajících se touto problematikou a vyplývá zároveň z výsledků šetření uvedených 

v kapitole 5. 

 V úvodu kapitoly je třeba vymezit pojem etika. Výraz pochází z řeckého éthos, neboli mrav, 

zvyk, obyčej, a v současnosti se tento pojem nejčastěji využívá pro „…charakteristický ideál 

jednání v určité společenské skupině a pro její hodnotové principy.“ (Slavíček, 2013, s. 10) 

Podle tohoto autora se etika stává filozofickou disciplínou, jež se zabývá hodnocením dobrého 

a zlého, přičemž pohled na tuto vědu i její zkoumání se mění v průběhu času. Na základě 

jednoho z možných hledisek lze etiku rozdělit na deskriptivní, neboli empirickou, patřící spíše 

do speciálních věd, a preskriptivní, neboli normativní etiku, spadající do filozofie. „Deskriptivní 

(empirická) etika se zabývá popisem a objasňováním morálních názorů, postojů a jednání 

v jejich faktické podobě…“, zatímco preskriptivní (normativní) etika „…se pokouší podat 

kritéria pro to, za jakých podmínek je dovoleno, nutno či zakázáno jednat, popř. co je možno 

označit za morálně dobré či špatné.“ (Blecha, 1994, s. 137) 

Dalším významným pojmem, který je třeba specifikovat, je termín morálka. Původ 

slova je v latinském moralitas a znamená správné chování nebo mrav. Jde o „soubor pravidel 

chování, buď příznačných pro určitou dobu nebo kulturu, nebo považovaných za obecně 

platné.“ (Slavíček, 2013, s. 12) Na rozdíl od práva však není soudně vymahatelná a z jejího 

porušení nevyplývá trestní odpovědnost. Lze hovořit o tzv. morálních normách, jež by se „měly 

řídit obrazem dobra, dobrého jednání, které je utvářeno místní společností.“ (tamtéž) 

Z hlediska původu těchto norem lze pak rozlišovat morálku heteronomní, kdy jsou normy 

zaváděny zpravidla autoritativním zákonodárcem, a morálku autonomní, ukládá-li si normy 

člověk sám. (Blecha, 1994, s. 138) 
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Etika i morálka a jejich pojetí prošly dlouhým vývojovým procesem i zkoumáním 

odvíjejícím se od historického i kulturního kontextu a způsob jejich chápání byl jedním 

ze základních stavebních kamenů řady filozofických přístupů. Tato práce si neklade za cíl 

podrobně tuto problematiku analyzovat; hledisko etiky bude dále uváděno ve vztahu k využití 

sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků, které se dotýká především otázky 

narušení soukromí uchazečů. 

Problematickou záležitost v souvislosti využitím sociálních sítí v procesu získávání 

a výběru pracovníků představuje soukromí kandidátů, jež je však samo o sobě obecně velmi 

obtížně vymezitelné. „Pojem soukromí není jednoduché definovat. Jeho definici tak zpravidla 

nenajdeme ani v aktuální judikatuře českých či zahraničních soudů, ani v mezinárodních 

dokumentech nebo významných textech právní vědy (doktríny) či praxe. Jen výjimečně lze najít 

některé odpovědi v rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva, který obvykle váže tento 

pojem obecně na fyzickou i psychickou integritu osoby… Podobně jako je tomu u řady dalších 

pojmů (např. spravedlnost, důstojnost, svrchovanost, jistota atd.), ani v případě pojmu 

soukromí není taková definice patrně ani žádoucí, i zde totiž platí více než jinde stará 

římskoprávní regule omnis definitio (in iure) periculosa es (každá definice v právu je 

nebezpečná, pozn. autora)… Dále pak proto, že jde o pojem svou povahou značně subjektivní, 

který je podmíněn kulturními a historickými souvislostmi.“ (Matejka, 2013. s. 35–36) Tento 

fakt se pak projevuje i ve způsobech, jakými je oblast etiky v kontextu sociálních sítí vnímána 

a jak ji vůbec lze uchopit. 

Ačkoli problematika etiky využití sociálních sítí přesahuje i do dalších personálních 

činností, zejména pak v souvislosti s monitorováním chování pracovníků na sociálních sítích 

a jejich propouštění na základě údajů získaných z tohoto zdroje, nebude tato oblast s ohledem 

na vytčené téma předmětem bližšího zkoumání. 

3.1 Právní aspekty využití sociálních sítí v personálním řízení 

Problematika využití sociálních sítí v personálním řízení souvisí se širokým spektrem 

právních aspektů z hlediska práva na soukromí, ochrany osobních údajů či otázky diskriminace 

a rovného zacházení. Existuje celá řada legislativních opatření a dokumentů, jež se mohou k této 

oblasti vztahovat. V českém prostředí je to především zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů, jehož smyslem je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu 

občana před „neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života 
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a neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů.“ 

Tento zákon vymezuje, jakým způsobem lze s osobními a citlivými údaji nakládat a uchovávat 

je, přičemž musí být stanoven účel, prostředky a způsob jejich využití v nezbytném rozsahu 

a čase. Zákon se nevztahuje na využití těchto údajů pro osobní potřebu, ani na jejich nahodilé 

shromažďování, nejsou-li tato data dále zpracovávána.  

Z hlediska rovného zacházení a diskriminace jsou pro personalisty důležité rovněž 

antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb. a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. První 

z těchto zákonů ukládá zaměstnavateli podle § 5 povinnost zajišťovat rovné zacházení ve věcech 

práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti, pracovní a jiné závislé činnosti, včetně odměňování podle odstavce 2, tedy 

zabránit diskriminaci z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, 

věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Obdobným 

způsobem určuje § 4 zákona o zaměstnanosti povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi 

fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a zakazuje jakoukoli diskriminaci. 

V témže zákoně jsou zároveň ošetřena hlediska výběru zaměstnanců, jež musí dle § 12 

zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání. Zároveň nesmí 

zaměstnavatel ve výběrovém procesu vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového 

nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, 

filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním 

právním předpisem 80, informace, které odporují dobrým mravům a osobní údaje, které 

neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem.  

Využití sociálních sítí může být určitým způsobem v rozporu s výše uvedenými závazky, 

a to z několika hledisek. Problematicky se jeví jednak různé množství informací, které lze 

o jednotlivých uchazečích zjistit, ale především fakt, že profily na sociálních sítích zpravidla 

obsahují velké množství osobních dat, na něž se podle výše uvedených zákonů nesmí 

zaměstnavatel ptát, avšak na sociálních sítích mohou být tyto informace na první pohled patrné. 

Tímto způsobem lze získat přístup k údajům, které by mohly ústit v diskriminaci v rámci 

výběrového procesu; otázkou však zůstává, do jaké míry by bylo možné ji prokázat. Přesto by 

měly organizace učinit kroky, které by je v případě obvinění z nerovného zacházení 

a diskriminace chránily, a interními předpisy nastavit, jakým způsobem mohou pracovníci 

sociální sítě využívat, aby bylo riziko právních sporů minimalizováno. Jako vhodné se jeví 

propojit kvalifikační a kompetenční profily pracovníků na obsazovaných pozicích s indikátory 

pracovního výkonu vyhledávanými na sociálních sítích. Zároveň je v zájmu zaměstnavatele 
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opatřovat důkazní materiál v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

pokud informace získané na sítích vedou k rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí kandidáta. (Kozmová, 

2014, s. 46) 

3.2 Etické aspekty využití sociálních sítí v procesu výběru pracovníků 

Využití sociálních sítí v personálním řízení může představovat značně kontroverzní 

záležitost v některých personálních činnostech. Jednou z nich je především proces výběru 

pracovníků. Zatímco proces získávání pracovníků se v tomto ohledu nejeví příliš problematicky 

ani na straně uchazečů, ani na straně organizací, v případě jejich výběru už je tomu jinak, což 

potvrzují výsledky šetření uvedené v kapitole 5. V souvislosti se zjišťováním, respektive 

ověřováním informací o uchazečích dochází v mnoha ohledech ke střetu názorů ohledně etiky 

a legitimity takového jednání. Nejednoznačnost pohledů na tuto oblast je způsobena především 

velkou mírou subjektivity vnímání toho, co je morální a etické, stejně tak jako definování 

hranice, kde začíná a končí soukromí každého člověka. Toto vymezení je pak o mnoho více 

obtížné v online prostředí, neboť virtuální sféra, a zejména pak sociální sítě, jsou založeny právě 

na principu sdílení informací. Jak navíc uvádí Matejka (2013), v souvislosti se současnou praxí 

dochází v rámci internetu k postupnému snižování určitého existujícího standardu v očekávání 

ochrany soukromí. Podmínky vytvořené poskytovateli online služeb pak mohou vést např. 

k tomu, „… že uživatel, který uveřejní soukromou informaci na stránkách sociální sítě, 

automaticky může přicházet o jakoukoliv další kontrolu nad touto informací, a to zcela bez 

ohledu na to, jaká ‚pravidla‘ ochrany svého soukromí pro tuto informaci nastavil, neboť dal 

vědomě svůj materiál k dispozici společnosti tuto sociální síť provozující, jako třetí straně 

komunikace obsahu.“ (Matejka, 2013, s. 42) 

Tvrzení, že informace uveřejnil uchazeč na sociální sítě sám, dobrovolně, a tudíž musí 

počítat s tím, že se k nim zaměstnavatel může dostat, je poměrně častým argumentem 

personalistů. Je však třeba si uvědomit, že zejména v případě sítě Facebook nejsou informace 

určeny k profesionálním účelům, a tedy ani k sebeprezentaci potenciálnímu zaměstnavateli 

(na rozdíl od sítě LinkedIn), ale mají primárně sloužit ke komunikaci s přáteli a známými. Jak 

uvádí Kozmová (2014, s. 47), „… uživatelé sociálních sítí by měli mít možnost využívat sociální 

sítě pro rozvíjení sociálních vztahů bez obav z toho, že je takové využívání poškodí 

ve výběrových řízeních.“ Na druhou stranu by měli uchazeči vzít na vědomí riziko, které 

s uveřejněním informací na sociálních sítích souvisí, a zvažovat, které údaje o sobě sdělí. 

Uživatelé mohou rovněž v rámci svých účtů nastavit, kdo bude mít k jejich profilu přístup 
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a v jaké míře. Není to totiž jen samotný obsah, který může ve výběrovém procesu sehrát roli. 

Způsob, jakým kandidáti chrání své soukromí ve virtuálním prostředí, a míra uvědomění, s níž 

k vlastní sebeprezentaci přistupují, bývá pro personalisty často velmi důležitou informací, jež 

může rovněž ovlivnit jejich výsledné rozhodnutí (viz výsledky šetření uvedené v kapitole 5). 

Avšak ani sebevětší obezřetnost v rámci nastavení účtu nemůže zaručit, že se 

zaměstnavatel k zveřejněným informacím nedostane. Příkladem může být síť Facebook a její 

možnosti nastavení soukromí, které mohou v určitých situacích působit protichůdně. Uživatel 

může například zabránit zobrazení určité fotografie na svém účtu, avšak nezamezí-li přístupu 

k albu, z nějž fotografie pochází, mohou ji ostatní uživatelé stále spatřit, protože Facebook 

automaticky vychází z méně restriktivního opatření. (Chauhan, 2013) Stejně problematická je 

pak skutečnost, že možnost ochrany soukromí každého jedince je limitována chováním 

ostatních uživatelů sociální sítě. Umožní-li některý z okruhu kontaktů veřejný přístup k obsahu 

svého profilu, mohou se tato data stát snadno dostupnými, přestože v rámci vlastního účtu 

postupoval uchazeč s maximální opatrností. K zpřístupnění údajů může dojít také v situaci, je-

li kandidát členem stejné skupiny, nebo případně má-li společný okruh přátel jako personalista, 

manažer či některý ze stávajících pracovníků organizace. (Smith, 2010) 

Zcela nevhodnou, avšak přesto ne zcela ojedinělou, praktikou je vyžádání přístupových 

hesel k sociálním sítím jako součást výběrového řízení, případně požadavek na přihlášení 

k osobnímu profilu během výběrového pohovoru. (Brown, 2011; Davison, 2012a) Toto jednání 

je jednak v přímém rozporu s pravidly využití sociálních sítí (viz např. Prohlášení o právech 

a povinnostech sítě Facebook, Smlouva s uživatelem LinkedIn aj.), a zároveň ho lze považovat 

za jednoznačné narušení práva na soukromí, což by mohlo mít pro organizaci vážné důsledky. 

Kromě hrozby soudních sporů, která bude pravděpodobně vyšší v USA než v českém 

prostředí, může být především ohroženo dobré jméno organizace. Následkem nepatřičného 

postupu může dojít ke ztrátě vhodných kandidátů, kteří budou screening na sociálních sítích 

vnímat jako zásah do soukromí. Vyjádří-li se pak v tomto směru negativně na svém profilu, 

může prostřednictvím virálního efektu snadno dojít k odrazení velkého množství dalších 

potenciálních kandidátů a potažmo i klientů a zákazníků dané organizace. (Davison, 2012a, 

s. 7) Vnímání férovosti využití sociálních sítí ve výběrovém procesu bylo zkoumáno ve vědecké 

studii J. M. Madery (2012). Z výsledků vyplynulo, že uchazeči vnímají využití tohoto nástroje 

jako nespravedlivé, což má negativní vliv na jejich úsilí získat dané pracovní místo. Zároveň 

však byla zaznamenána pozitivní reakce uchazečů, poskytla-li organizace informace o tom, 



41 

 

jakým způsobem jsou data shromažďována a za jakým účelem budou využita. (Madera, 2012, 

s. 1276–1282) 

Výše uvedené zjištění souvisí s dalším kontroverzním tématem, a sice zda by měli být 

uchazeči o využití sociálních sítí ve výběrovém procesu informováni. Jedná se o poměrně 

problematickou záležitost, na niž neexistuje jednotný pohled. Z Prohlášení o právech 

a povinnostech sítě Facebook vyplývá následující závazek: „Při shromažďování informací od 

uživatelů jste povinni dodržovat následující pravidla: vyžádat si jejich souhlas, vysvětlit, 

že jejich informace shromažďujete vy (ne služba Facebook) a zveřejnit zásady ochrany 

osobních údajů, kde bude uvedeno, jaké informace shromažďujete a k jakému účelu budou 

použity.“ (Prohlášení, 2015) Podle tohoto bodu by měli personalisté uchazeče o využití 

sociálních sítí předem informovat, avšak realita bývá zpravidla odlišná, což potvrzují také 

výsledky šetření uvedené v kapitole 5. V tomto ohledu lze souhlasit s Kozmovou, podle níž 

nevěnují personalisté těmto právním nařízením velkou pozornost, protože jejich dodržování je 

téměř nevymahatelné. Navíc lze očekávat, že uchazeči zpravidla nezkoumají průběh 

výběrového řízení, resp. oprávněnost jednání na straně zaměstnavatele, a jsou-li si vědomi 

nesrovnalostí v tomto procesu, do právních sporů se zpravidla nepouští. (Kozmová, 2014, s. 48) 

Kromě vědomí nízkého rizika postihu může být důvodem pro neinformování uchazečů 

také skutečnost, že v organizacích obvykle chybí interní předpisy ošetřující postup při využití 

sociálních sítí, jak již bylo zmíněno v předchozí subkapitole. Rovněž je možné usuzovat, že 

personalisté neinformují kandidáty v obavě z jejich negativní reakce. Budeme-li však vycházet 

z poznatků J. M. Madery (2012), otevřenost vůči kandidátům by měla mít v tomto ohledu 

opačný efekt. Na druhou stranu, jak podotýká Davison (2011), informování uchazečů 

o zkoumání osobních profilů na sociálních sítích v rámci výběrového procesu může vést k tomu, 

že uchazeči odstraní údaje, které by mohly působit negativním dojmem, či zvýší míru 

zabezpečení svých účtů, aby zůstaly potenciálnímu zaměstnavateli skryty. Tato skutečnost by 

pak byla v přímém rozporu s jedním z důvodů, pro něž jsou sociální sítě využívány – a sice 

možnost přístupu k informacím, které by nebyly uchazečem zkresleny za účelem získání 

pracovního místa. (Davison, 2012a, s. 17) Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou informace 

na sociálních sítích věrohodné obecně, bez ohledu na (ne)informování uchazečů ve výběrovém 

procesu. Kromě toho lze očekávat, že míra povědomí o screeningu osobních profilů v rámci 

výběrového řízení bude mezi uchazeči stále větší, a tudíž vzroste počet uživatelů, kteří své účty 

této skutečnosti přizpůsobí. Bude-li tedy problematika nahlížena z uvedeného úhlu pohledu, 

mluví tento fakt ve prospěch informování kandidátů. 
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Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že oblast etiky využití 

sociálních sítí v procesu výběru pracovníků představuje jakousi šedou zónu, v níž chybí 

dostatek poznatků i opatření, která by možná vyplývající rizika eliminovala. Za obdobně 

problematický je možné pokládat stále častěji se objevující trend, kdy jsou propouštěni stávající 

pracovníci organizace na základě informací uveřejněných na sociálních sítích. Otázka, zda má 

zaměstnavatel právo prohlížet profily svých pracovníků, představuje další velmi kontroverzní 

téma z hlediska etiky a práva na soukromí v souvislosti se sociálními sítěmi, kterou nelze 

nezmínit, avšak vzhledem k vytčenému cíli se tato práce nebude touto oblastí blíže zabývat. 

3.3 Realizované výzkumy v oblasti etiky využití sociálních sítí v personálním 

řízení 

Otázka etiky využití sociálních sítí v personálním řízení představuje novou a zatím příliš 

neprozkoumanou oblast. Protože se však sociální sítě stávají neodmyslitelnou součástí života 

i v oblasti lidských zdrojů, je nutné se tímto tématem zabývat. Pokud jde o českou odbornou 

literaturu, k dispozici nejsou téměř žádné zdroje, z nichž by bylo možné vycházet, a většina 

dostupných údajů tak pochází ze zahraničních pramenů. 

Problematiku etiky a reputačního rizika zkoumala společnost Deloitte v roce 2009. Do 

výzkumu Deloitte LLP 2009 Ethics & Workplace Survey mezi pracujícími respondenty ve věku 

nad 18 let bylo zařazeno 1008 žen a 1000 mužů napříč USA. Jak vyplývá z výsledků tohoto 

průzkumu, více než polovina dotázaných odpověděla, že jejich zaměstnavateli „není nic do 

toho, co uvádí na svých profilech“. Pro 49 % zúčastněných by pak zavedení firemní politiky 

týkající se této oblasti nebylo důvodem pro změnu jejich chování na síti. Z odpovědí dále plyne, 

že 27 % respondentů nebere v úvahu etické souvislosti, které by mohly plynout z uveřejnění 

komentářů, fotek či videí na síti a necelých 40 % z nich nezvažuje, co by si v souvislosti se 

zveřejněným obsahem pomyslel nadřízený, kolegové či klienti organizace. (Deloitte, 2009) 

Otázka oprávněnosti screeningu profilů na sociálních sítích v rámci výběrového procesu 

z pohledu uchazeče byla předmětem zkoumání výše zmiňované vědecké studie J. M. Madery 

(2012). Účastníky průzkumu bylo 171 studentů z oblasti pohostinství ve věku okolo 23 let. 

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že organizace, které využívají sociální sítě (resp. síť 

Facebook) jako nástroj výběru, jsou vnímány jako méně férové vůči uchazečům, a v této 

souvislosti klesá zájem kandidátů získat pracovní místo u takového zaměstnavatele. Naproti 

tomu, jak uvádí studie, má informování uchazečů o způsobu využití informací ze sociálních sítí 
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v rámci výběrového procesu pozitivní vliv na reakci kandidátů. (Madera, 2012, s. 1276–1282) 

Zajímavé je rovněž zjištění, které zmiňuje Kennedy a Macko (2007). V uvedeném průzkumu 

označilo 42 % dotázaných studentů použití Facebooku v rámci výběrového procesu jako 

narušení soukromí, zatímco z řad zaměstnavatelů takto odpovědělo pouhých 21 % respondentů. 

(Kennedy, 2007) 

Pokud jde o pohled organizací na zavádění interních opatření týkajících se používání 

sociálních sítí, lze usuzovat, že většina zaměstnavatelů jim nepřikládá velký význam. Ve výše 

zmíněném průzkumu společnosti Deloitte potvrdilo její existenci v organizaci pouhých 22 % 

z 500 dotázaných výkonných ředitelů. (Deloitte, 2009) V průzkumu SHRM (Society for Human 

Resource Management) z roku 2008, do nějž byli zahrnuti náhodně vybraní personalisté 

z členské databáze, uvedlo 72 % respondentů, že organizace nemá nastavena žádná formální 

nebo neformální opatření vztahující se k využití sociálních sítí a 89 % organizací je neplánuje 

zavádět. Zajímavá zjištění přináší stejný průzkum zrealizovaný o 3 roky později. Ve srovnání 

s rokem 2008 došlo k výraznému poklesu počtu organizací, které nemají zavedena žádná tato 

opatření, ze 72 % na 56 %. K jejich implementaci je odhodláno 29 % organizací, což je více 

než dvojnásobný počet oproti roku 2008. V rámci tohoto průzkumu byly rovněž zkoumány 

důvody, proč organizace nepoužívají sociální sítě ke screeningu kandidátů. Obavu z právního 

rizika v souvislosti se získáním citlivých údajů uvedlo v roce 2011 66 % respondentů, což je 

o 12 % více než v předchozím průzkumu. Procentní nárůst byl rovněž zaznamenán v případech, 

kdy podle dotázaných není možné ověřit pravdivost uvedených informací (ze 43 % na 48 %) 

a také u tvrzení, že informace získané na sociálních sítích se nemusí vztahovat k výkonu či 

potenciálu uchazečů (z 36 % na 45 %). O 7 % více respondentů oproti původním 26 % dále 

zpochybnilo, zda je možné ze sociálních sítí získat informace vypovídající o tom, jakým 

způsobem uchazeč do organizace zapadne. Jediný pokles, k němuž došlo oproti roku 2008, se 

objevil u obavy personalistů z narušení soukromí uchazečů, a to z původních 40 % na 33 %. 

(SHRM Research Spotlight, 2011) 

V českých odborných pramenech není v současné době k dispozici téměř žádný 

výzkum, který by se problematice etiky využití sociálních sítí v souvislosti s personálním 

řízením blíže věnoval. Za zmínku však stojí diplomová práce Lucie Tůmové (2014) s názvem 

Příležitosti a limity ve využívání sociálních sítí při náboru a výběru zaměstnanců. Ve výzkumné 

části zrealizovala autorka kvalitativní šetření prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů 

s deseti personalisty působícími v organizacích zaměřených na oblast IT. Kromě významných 

poznatků týkajících se přínosů a limitů využití sociálních sítí v rámci získávání a výběru 
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pracovníků přináší výsledky šetření řadu odpovědí souvisejících s problematikou etiky. 

U respondentů převládá názor, že jim sociální sítě mohou poskytnout zajímavé informace 

formálního i osobního charakteru, u nichž lze do jisté míry počítat s jejich relevantností. 

Účastníci šetření obecně nevnímají údaje ze sociálních sítí jako diskriminační, avšak dodávají, 

že záleží na pohledu konkrétního jedince. Pokud jde konkrétně o síť Facebook, kterou 

personalisté používají podstatně méně než LinkedIn, slouží jim tato síť kromě inzerce 

a marketingových účelů také k verifikaci údajů o kandidátech a k doplnění poznatků osobního 

charakteru. K tomuto kroku však zpravidla přistupují v případě výskytu pochybností 

o uchazeči. V souvislosti s morálními aspekty vyjádřil jeden z respondentů jistou pochybnost 

ohledně etiky získávání informací o uchazečích touto cestou, neboť může dojít k jejich 

diskriminaci. Další z účastníků poukázal na nemožnost objektivního zhodnocení této 

problematiky, neboť etika je vždy subjektivní otázkou interpretace daného personalisty, 

a zatímco někdo vnímá informace jako eticky přijatelné, pro někoho mohou představovat 

morální dilema. Obecně však převládá u zúčastněných názor, že je využití sociálních sítí 

v procesu výběru etické, jelikož je na zvážení každého jedince, jaké informace o sobě uvede. 

Musí pak počítat s tím, že budou tyto údaje veřejně dostupné a že bude na jejich základě 

ostatními hodnocen. (Tůmová, 2014, s. 52–68) 
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4 Šetření v oblasti etických aspektů využití sociálních sítí 

v procesu získávání a výběru pracovníků  

 
V rámci předcházející kapitoly byly představeny teoretické i z empirických šetření 

vzešlé poznatky související s etikou využití sociálních sítí v procesu získávání, a zejména pak 

v procesu výběru pracovníků. Z důvodu nedostatku české odborné literatury postihující tuto 

problematiku byly čerpány převážně ze zahraničních pramenů. Malé množství zdrojů 

zabývajících se danou oblastí a současně vysoká aktuálnost tématu byly důvodem k realizaci 

šetření. 

Jak již bylo řečeno výše, v českém prostředí chybí dostatek odborných zdrojů, z nichž 

by bylo možné v tomto kontextu vycházet. V předchozích dvou letech, a zejména pak v roce 

loňském, vzniklo několik diplomových prací zabývajících se využitím sociálních sítí 

v souvislosti s oblastí lidských zdrojů. Částečně se tak lze opřít o poznatky Lucie Böhmové 

(2013), Daniela Libertina (2013), Marie Kozmové (2014), Magdalény Tomáškové (2014) 

a Lucie Tůmové (2014). Tyto práce však problematiku etiky zmiňují pouze okrajově a této 

oblasti není věnováno příliš pozornosti. Jako nejpřínosnější se v tomto ohledu jeví práce 

posledně zmíněné autorky. Tůmová v ní zrealizovala kvalitativní šetření na vzorku deseti 

personalistů působících v organizacích zaměřených na oblast IT. Prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů dospěla autorka rovněž k řadě poznatků týkajících se etiky 

využití sociálních sítí. Podrobněji se zjištěným výsledkům věnuje předchozí kapitola, 

za nejvýznamnější zjištění lze však považovat fakt, že ve většině případů považují personalisté 

využití sociálních sítí za etické, neboť záleží na každém jedinci, jaké informace o sobě uvede, 

a musí pak počítat s jejich veřejnou dostupností. 

Cílem šetření této diplomové práce bylo bližší porozumění problematice využití 

sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků z etického hlediska. Předmětem 

zkoumání byl pohled personalistů na využití sociálních sítí v souvislosti s těmito personálními 

činnostmi, jejich chování na sociálních sítích a vnímání etických limitů jejich využití v těchto 

procesech. V rámci šetření byl srovnán pohled personalistů pracujících v organizacích 

s pracovníky poradenských a zprostředkovatelských společností s účelem zjistit, zda se jejich 

stanoviska odlišují. 

Vzhledem k charakteru vybrané oblasti zkoumání, nedostatku vědeckých poznatků 

v této sféře a jisté citlivosti tématu byl zvolen kvalitativní přístup, který slouží k „… porozumění 
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tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho moc nevíme.“ (Strauss, 1999, s. 11) Tento přístup se 

snaží „… určitý fenomén (prvek, aspekt, proces apod.) nahlížet v pro něj autentickém prostředí 

a vytvářet jeho obraz v co možná nejkomplexnější podobě, včetně podob jeho vztahů s dalšími 

aspekty apod.“ (Reichel, 2009, s. 40) 

Aby bylo možné zachovat co největší míru autenticity prostředí, byla zvolena strategie 

utajení skutečného záměru realizovaného šetření. Z tohoto důvodu byla do výzkumných otázek 

začleněna řada dotazů týkajících se přístupu organizací k využití sociálních sítí obecně, způsobu 

jejich využití v procesech získávání a výběru pracovníků či budoucnosti využití sociálních sítí 

v této oblasti, které primárně neobsahovaly etický podtext. Šetření bylo koncipované tak, aby 

bylo zkoumáno, jakým způsobem respondenti sociální sítě skutečně používají, kde vnímají 

etické limity využití tohoto nástroje a které okolnosti vedou k jejich případnému překročení. 

Účelem tohoto postupu bylo získání informací v reálné rovině, která neposkytuje možnost 

stylizace odpovědí v takové míře, jako je tomu v případě roviny hypotetické. Širší zaměření 

výzkumných otázek navíc umožnilo zkoumat tuto problematiku komplexněji, a postihnout tak 

nejrůznější faktory, jež mohou přístup personalistů k využití sociálních sítí ovlivnit. 

V souvislosti s využitím sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků bylo 

v předchozích kapitolách pojednáno o etických a právních aspektech vyplývajících z dané 

problematiky. Zatímco oblast práva představuje jasně vymezenou oblast, kdy je zákony 

a právními předpisy stanoveno, co se smí a nesmí, z hlediska etiky je možné hovořit o tom, co 

by se mělo a nemělo, aniž by z překračování těchto pravidel vyplývala trestní odpovědnost. 

Oblast etiky tak lze považovat za jakousi šedou zónu ovlivněnou subjektivním vnímáním 

každého jedince i jeho vlastním hodnotovým systémem, v níž navíc v souvislosti s využitím 

sociálních sítí chybí dostatek poznatků. Toto šetření tak mělo získat informace, které by tyto 

nejasné hranice etiky pomohly blíže vymezit, a zjistit, které okolnosti mohou vést k porušení 

těchto limitů. Pro toto šetření byla vytvořena řada předpokladů vycházejících z dosavadních 

zjištění uvedených v předchozích kapitolách. 

Legislativní mez je zde chápána jako výchozí fixní bod, který z jedné strany vymezuje 

oblast etiky, jejíž limity se od něj dále odvíjí. Lze předpokládat, že právní rovina bude pro 

respondenty představovat pevnou hranici, kterou většina z nich vědomě nebude překračovat, 

případně nebude ochotna tuto skutečnost přiznat. Naproti tomu lze očekávat méně striktní 

přístup k překročení etických mezí, které budou respondenti za určitých okolností ochotni 

porušit. Tyto okolnosti by mohly být ovlivněny například věkem či pohlavím respondentů. 
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Dalším faktorem, který by mohl přístup respondentů ovlivnit, je charakter pozice, kterou 

zastávají. Pracovníci poradenských a zprostředkovatelských společností budou 

pravděpodobně využívat sociální sítě v procesu získávání a výběru pracovníků déle a ve větší 

míře než pracovníci v organizacích, a tudíž lze soudit, že budou mít k případnému překročení 

etických limitů v souvislosti s tímto nástrojem více příležitostí. U této skupiny respondentů, 

a zejména pak u pracovníků zaměřených na přímé vyhledávání kandidátů (tzv. headhunterů), 

lze rovněž očekávat větší tendenci k porušování morálních mezí, resp. šíře nastavené hranice 

vnímání toho, co je při využití sociálních sítí etické. K tomuto předpokladu vede skutečnost, že 

v rámci přímého vyhledávání (tzv. executive search) bývají mnohdy využívány nejrůznější 

praktiky, jež mohou být z morálního hlediska rovněž považovány za kontroverzní (např. využití 

falešné záminky za účelem získání kontaktu na potenciální kandidáty). Kromě toho jsou tito 

jedinci při obsazování jednotlivých pozic, na rozdíl od pracovníků v organizacích, přímo 

finančně motivováni. 

Přístup personalistů k využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků 

by mohl být také ovlivněn typem obsazované pozice, a to jak z hlediska oblasti, tak hierarchie. 

Lze očekávat, že čím významnější pozice bude a čím větší dopad by mohl mít chybný výběr 

pracovníka pro organizaci, tím důkladnější bude screening kandidáta na sociálních sítích ze 

strany personalistů. Mezi faktory, jež by mohly mít v této oblasti vliv, je možné zařadit také 

míru obtížnosti obsazení dané pozice, resp. dostupnost vhodných uchazečů na trhu či samotný 

průběh výběrového řízení. 

Pokud jde o využití jednotlivých sociálních sítí, pravděpodobně se odpovědi 

respondentů z obou zvolených skupin nebudou rozcházet s dosavadními výzkumy. Nejvíce 

využívanou bude síť LinkedIn následovaná sítí Facebook. V případě Facebooku lze rovněž 

předpokládat, že bude využíván zejména k účelům získávání a marketingu, výrazně méně pak 

v procesu výběru pracovníků, což se opět váže k etickým aspektům dané problematiky. Podle 

dosavadních zjištění lze též předjímat, že otázka etiky využití sociálních sítí bude vyvstávat 

především v oblasti výběru pracovníků, resp. v rámci screeningu uchazečů. Nejvíce těchto 

souvislostí se pak nejspíše bude objevovat, vzhledem k charakteru obsažených informací, právě 

v případě sítě Facebook. S ohledem na určitou citlivost této otázky i chybějící opatření, která 

by tuto oblast upravovala, nebudou uchazeči patrně o využití sociálních sítí v rámci výběrového 

procesu informováni. Organizace pak s velkou pravděpodobností nebudou mít explicitně 

stanovené postupy využití sociálních sítí a rozhodování o způsobu využití sociálních sítí bude 

přenecháno personalistům. 
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Do zkoumaného vzorku bylo zařazeno 20 personalistů, 10 pracujících v organizacích 

a 10 ze zprostředkovatelských a poradenských společností působících v Praze. Tato oblast byla 

vybrána na základě předpokladu, že sociální sítě zde budou organizacemi vzhledem 

k charakteru pracovního trhu ve srovnání s ostatními regiony nejvíce využívány. Výběr 

respondentů probíhal na základě osobních kontaktů s některými personalisty a dále metodou 

nabalování (snowball). Výsledný soubor tvořili účastníci ve věku 25–45 let s převážným 

zastoupením žen (šetření se zúčastnilo 16 žen a 4 muži). Většina zúčastněných zastávala pozici 

specialisty náboru (9 respondentů) nebo pozici konzultanta (6 respondentů). Kromě toho byli 

do šetření zahrnuti rovněž 3 personální manažeři, 1 researcher a 1 generalista.  

Respondenti pocházeli z organizací různé velikosti i zaměření. Rozdělíme-li organizace 

podle počtu pracovníků, šetření se zúčastnilo 11 respondentů z organizací do 1000 pracovníků, 

ze skupiny do 5000 pracovníků pocházelo 6 účastníků a zbývající 3 patřili do kategorie 

organizací nad 5000 pracovníků. Z hlediska oborů bylo do šetření zařazeno 10 organizací se 

zaměřením na zprostředkovatelské a poradenské služby (z toho 5 specializovaných na přímé 

vyhledávání pracovníků, neboli „headhunting“), a dále byly zastoupeny organizace z oblasti 

bankovnictví a finančních služeb (6 organizací), pojišťovnictví (1 organizace), telekomunikace 

(1 organizace), cestovní ruch (1 organizace) a IT (1 organizace). Účelem tohoto širokého 

spektra výběru respondentů z hlediska různé velikosti i zaměření organizací bylo zajištění co 

možná největší výpovědní hodnoty odpovědí, neboť, jak bylo uvedeno v předchozích 

kapitolách, způsob, jakým organizace, resp. personalisté k využití sociálních sítí přistupují, 

závisí na mnoha okolnostech. Tyto okolnosti by výběrem homogenní skupiny respondentů 

nebylo možné postihnout. 

 Ke sběru dat byla zvolena metoda dotazování prostřednictvím polostrukturovaného 

rozhovoru, neboli rozhovoru pomocí návodu, který vychází z předem připraveného souboru 

témat/otázek, aniž by bylo předem striktně stanoveno jejich pořadí. (Reichel, 2009, s. 111) 

„Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata…“, 

tazateli však zůstává „… volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace“. (Hendl, 2008, 

s. 174) Jednotlivé otázky, vytvořené podle výše zmíněných předpokladů, byly rozděleny do 

několika kategorií týkajících se přístupu organizací k využití sociálních sítí v procesu získávání 

a výběru pracovníků, dále se zaměřením na jednotlivé tyto procesy a rovněž oblasti budoucího 

vývoje využití sociálních sítí v tomto kontextu. V průběhu rozhovorů byl ponechán prostor pro 

eventuální vysvětlení otázek a současně k položení doplňujících dotazů respondentům v případě 

nejasností v jejich odpovědích. Veškeré změny formulací či pořadí otázek byly prováděny 
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s maximálním úsilím o udržení neutrálního postoje tazatele. S ohledem na charakter 

realizovaného šetření nebudou jeho výsledky generalizovány. 

V průběhu šetření došlo na základě prvních pěti realizovaných rozhovorů k určitým 

úpravám formulací či pořadí otázek. Např. původní formulace otázky „Jakým způsobem 

a u kterých pozic využíváte internetové sociální sítě v procesu získávání (resp. výběru) 

pracovníků?“ byla zjednodušena a způsob využití byl zkoumán dalšími otázkami. Během 

šetření se rovněž potvrdila nejednoznačnost vzájemného vymezení procesu získávání a výběru 

pracovníků, které se objevuje i v odborné literatuře, o čemž bylo pojednáno ve druhé kapitole. 

U této otázky respondenti rovněž velmi často uváděli stejné odpovědi v kategorii získávání 

i výběru pracovníků. Z toho důvodu byla tato otázka v rámci výběru pracovníků 

přeformulována na „Liší se nějakým způsobem od procesu získávání pracovníků, u kterých 

pozic v rámci výběru sociální sítě využíváte? Pokud ano, jak?“ Výsledná podoba seznamu 

otázek je uvedena v příloze A. 

Rozhovory byly realizovány v období od začátku února do konce března 2015 

v prostředí pracoviště respondentů (ve 12 případech) nebo v restauraci, resp. kavárně 

(v 8 případech). V rámci jednoho rozhovoru byli přítomni dva pracovníci organizace, ostatní 

rozhovory probíhaly individuálně. S předem získaným souhlasem účastníků byly pořízeny 

zvukové záznamy rozhovorů a současně byly jejich odpovědi zapisovány do připravených 

záznamových archů pro usnadnění jejich pozdějšího zpracování. Průměrná délka rozhovoru 

činila 49 minut. V průběhu procesu získávání dat byly záznamy opakovaně poslouchány 

a k jednotlivým otázkám byly v rámci záznamových archů přiřazeny časové údaje z nahrávky. 

Kombinací analýzy obou zdrojů byly odpovědi respondentů postupně tříděny a selektivní 

transkripcí zaznamenávány do tabulky podle jednotlivých kategorií otázek a současně 

na základě podobností či rozdílností získaných údajů. Veškeré zvukové i písemné 

materiály z šetření jsou uloženy v osobním archivu a slouží výhradně k účelům této diplomové 

práce.  

Účastníkům šetření bylo přislíbeno zachování anonymity, a z tohoto důvodu jsou dále 

označováni jako Respondent 1–20. Ze stejného důvodu jsou uvedené citace převedeny 

do mužského rodu, jinak je jejich znění zachováno v původní podobě. Před samotným 

rozhovorem byli účastníci seznámeni s účelem šetření i způsobem, jakým budou získané 

informace využity. Pro zachování maximální objektivity nebylo respondentům záměrně 

sděleno, že budou zkoumány právě etické aspekty, zmíněno bylo pouze využití sociálních sítí 
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v procesu získávání a výběru pracovníků. O této skutečnosti se účastníci dozvěděli v závěru 

rozhovoru.  
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5 Výsledky šetření etických aspektů využití sociálních sítí 

v procesu získávání a výběru pracovníků 

V rámci této kapitoly budou představeny výsledky šetření vzniklé na základě analýzy 

rozhovorů. Účelem tohoto rozboru je pochopení, jakým způsobem personalisté přistupují 

k využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků z etického hlediska, a zda se 

nějakým způsobem odlišují pohledy personalistů pracujících v organizacích a externích 

pracovníků zprostředkovatelských a poradenských společností. Jednotlivé odpovědi jsou 

rozřazeny do čtyř kategorií – přístup organizací k využití sociálních sítí v procesu získávání 

a výběru pracovníků, využití sociálních sítí v procesu získávání pracovníků, využití sociálních 

sítí v procesu výběru pracovníků a budoucnost využití sociálních sítí v procesu získávání 

a výběru pracovníků. 

5.1 Přístup organizací k využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru 

pracovníků 

Pokud jde o samotné důvody využití sociálních sítí k získávání a výběru pracovníků, 

nejčastěji je personalisté vnímají jako další možný zdroj kandidátů. Využívají je k oslovení 

kvalitních uchazečů, kteří mnohdy nejsou na trhu, a uvědomují si, že v souvislosti s rozvojem 

moderních technologií dochází k proměně způsobu, jakým jsou pracovní pozice obsazovány. 

V dnešní době tedy nestačí čekat na reakce kandidátů, ale je třeba jít jim naproti a aktivně je 

oslovovat s pracovními nabídkami. 

„Tak podle mě je to posun vůbec v té mentalitě lidí, kde hledat práci. Nejdřív jsme 

začínali někde u novinových inzerátů, potom přes takové ty klasické internetové inzeráty Jobs, 

Práce a podobně, kde ten inzerát pasivně vytvoříte a ty lidi se tam přihlásí. Ale ta doba a ten 

trh, jak je v téhle chvíli nastaven, tak není nachystaný na to, že ten kandidát si tu práci bude 

hledat, lidé chtějí být osloveni tou firmou...“ (Respondent 8) 

Prostřednictvím sociálních sítí mohou personalisté rychle a efektivně oslovit velké 

množství uchazečů či vybranou cílovou skupinu, zejména pak mladou generaci. Současně 

akcentují někteří respondenti možnost budovat zaměstnavatelskou značku, vytvářet 

prostřednictvím sociálních sítí vzájemný vztah s kandidáty a rovněž způsob, jak je zaujmout. 
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„… Mnohdy je k těm lidem potřeba si získat jiný přístup, nebo si i budovat vztah nejen 

na osobní bázi, ale i třeba z hlediska nějakého brand marketingu, a hledat cesty, jak je jako 

pobavit a zaujmout a získat.“ (Respondent 18) 

Přestože sociální sítě jsou personalisty stále více využívány, respondenti si současně 

uvědomují, že organizace v České republice jsou obecně v tomto ohledu oproti jiným zemím 

pozadu. Záleží však na původu organizace, její kultuře i oblasti jejího působení. Zejména 

v oblasti IT se podle nich jedná o standardně využívaný nástroj. Důvody, proč není potenciál 

sociálních sítí plně využit, souvisí rovněž s počtem uživatelů sociálních sítí u nás: 

„Já myslím, že se to hodně mění a spousta firem se snaží být na sociálních sítích a i přes 

ten nábor, že se snaží co nejvíce tam prosadit a být vidět… Myslím, že jsme pozadu jako Česká 

republika, ať už z marketingu nebo toho náboru, v zahraničí to využívají mnohem víc, než je to 

tady.“ (Respondent 9) 

„…Ono to zpoždění je způsobené nejen těma firmama, ale jako vůbec i těma 

kandidátama, že chvíli trvalo, než tam bylo odpovídající zastoupení, ještě pár let zpátky tam ty 

profily, nechci říct, že nebyly, ale rozhodně jich tam nebylo tolik.“ (Respondent 10) 

„… Záleží na oblasti, jak v které, třeba v oblasti IT je to velice rozšířené, velice 

populární už několik let, ale pak jsou oblasti, samozřejmě, kde to tak nefunguje… V zahraničí 

jsou lidé více zvyklí jednak mít ty profily na sociálních sítích, a jednak i třeba nějak aktivněji 

s tím pracovat. Tady často, co nacházím, tak třeba někdo si ten profil i vytvoří, ale už si tam 

nedoplní důležité věci, i když by třeba měl zájem být osloven.“ (Respondent 16) 

Z hlediska zdrojů využívaných v získávání a výběru pracovníků lze z odpovědí 

účastníků šetření vysledovat zajímavá zjištění. Všichni respondenti uvedli mezi zdroji sociální 

sítě, druhým nejčastěji zmiňovaným zdrojem byla inzerce na pracovních portálech 

(sedmnáct případů). Z pohledu jejich procentuálního využití však byla situace odlišná. Na 

základě těchto údajů se ukazuje rozdíl mezi oběma skupinami respondentů. Pro personalisty 

pracující v organizacích jsou jednoznačně dominujícím zdrojem pracovní portály (nejčastěji 

Jobs.cz) a sociální sítě představují často zdroj marginální. Tato skupina také mnohem častěji 

získává pracovníky na základě doporučení a pro těžko obsaditelné pozice volí využití externích 

služeb. Oproti tomu u většiny pracovníků zprostředkovatelských a poradenských společností 

hovoří čísla výrazněji ve prospěch sociální sítí. Respondenti v této skupině využívají rovněž 

inzerci na pracovních portálech a vychází také často z vlastních databází kandidátů. Vymezíme-
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li pak z této kategorie agentury zaměřené na přímé vyhledávání pracovníků, tvoří u nich sociální 

sítě jednoznačně nejvíce využívaný zdroj kandidátů, zatímco inzerci na pracovních portálech 

nevyužívají vůbec. 

V odpovědích respondentů se potvrzuje předpoklad, že sociální sítě jsou využívány ve 

větší míře, delší dobu a také co do počtu jednotlivých sociálních sítí v rámci 

zprostředkovatelských a poradenských společností. Nejvíce využívanou sítí je podle očekávání 

LinkedIn, který zmínilo všech dvacet dotázaných. Druhou v pořadí je síť Facebook, již využívá 

jedenáct z nich. Ve čtyřech případech zazněla síť Xing, Twitter uvedli tři respondenti. 

Zaměříme-li se na dobu využití dvou nejčastěji zmiňovaných sociálních sítí, LinkedIn 

respondenti používají k těmto účelům průměrně tři a půl roku. V případě sítě Facebook je to 

zhruba o rok méně. Míra využití sociálních sítí je rovněž ovlivněna časovými dispozicemi 

personalistů: 

„Firmy na to často samozřejmě nemají čas a taky z hlediska nějakýho employer 

brandingu a starání se o sociální sítě, tak není to vždycky jenom to kontaktování, i když 

samozřejmě z velký části, ale na druhý straně, když ta firma má firemní stránky, případně nějaký 

skupiny a podobně… Anebo obecně, to kontaktování, ty firmy na to často nejsou nastavený. Je 

tam nějakej HR manažer, má pod sebou nějaký recruitery, ti recruiteři řeší ještě zároveň mzdy 

a ‚Comp&Ben‘ a tak dále, a zbydou jim na recruitment 2 hodiny, tak s tím nic nezmůžou.“ 

(Respondent 20) 

„My jsme limitovaní objemem těch pozic, který nabíráme… My se pohybujeme od 850 

do 1000 nástupů. To je obrovský množství a tam nejde, aby si člověk před každým pohovorem 

lustroval ty kandidáty na sociálních sítích.“ (Respondent 10) 

Účastníci přikročí k využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků 

v různých situacích. Pouze šest dotázaných uvedlo odpověď vždy. K tomuto nástroji pak 

respondenti přikročí, selže-li inzerce na pracovních portálech (čtyři respondenti), 

u specializovaných (pět respondentů) a obtížně hledatelných (tři respondenti) pozic, případně 

očekávají-li přítomnost vhodných kandidátů na sociálních sítích (dva respondenti). 

5.2 Využití sociálních sítí v procesu získávání pracovníků 

Způsob, jak a u kterých pozic využívají personalisté sociální sítě v procesu získávání 

pracovníků, závisí do značné míry na oblasti, na niž se sami v rámci své pozice zaměřují. 
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Obecně však lze říci, že tento zdroj slouží k obsazování specializovaných pozic v oblasti IT, 

HR, marketingu, v případě technických a obchodních pozic nebo u pozic multilingválních. 

K tomuto účelu, stejně jako v případě vedoucích pozic od úrovně středního managementu, 

slouží obvykle síť LinkedIn. Jsou-li prostřednictvím sociálních sítí vůbec oslovováni kandidáti 

na pozice řadové či juniorní, pak zpravidla pomocí sítě Facebook. 

Z hlediska funkcí, které tyto sítě nabízí, jsou rovněž využívány odlišným způsobem. 

V případě sítě LinkedIn respondenti nejvíce využívají možnost přímého oslovení kandidátů 

(osmnáct respondentů), zveřejňují pozici prostřednictvím svých soukromých profilů (dvanáct 

respondentů), formou příspěvku upozorňují na inzerát umístěný na karierních stránkách či 

pracovních portálech (jedenáct respondentů), případně zveřejňují pozici cestou placené inzerce 

(pět respondentů). V rámci Facebooku uveřejňují pozice v konkrétních skupinách (sedm 

respondentů), zveřejňují pozici prostřednictvím svých soukromých profilů (šest respondentů), 

upozorňují na pozice formou sponzorovaných příspěvků (čtyři respondenti) nebo placené 

inzerce (dva respondenti), upozorňují na inzerát umístěný na karierních stránkách nebo 

pracovních portálech (dva respondenti) či kandidáty přímo oslovují (dva respondenti). 

V jednom případě zazněla možnost vyhledávání kandidátů a jedna z organizací využívá v rámci 

svého profilu speciální záložku „Kariéra“, v níž pozice uveřejňuje.  

V rámci odpovědí účastníků se podle předpokladů ukazuje, že společnosti nemají 

explicitně formulovaná pravidla pro využití sociálních sítí a záleží na každém personalistovi, 

jakým způsobem bude postupovat. Pouze dva respondenti zmínili určitý způsob regulace. 

V prvním z případů jsou nadřízeným schvalovány placené kampaně a ve druhém schvaluje 

nadřízený podobu inzerce uveřejňované na soukromém profilu personalisty.  

Pokud jde o způsob, jakým uchazeči vnímají organizaci, která využívá sociální sítě 

k získávání pracovníků, předpokládají respondenti spíše pozitivní reakce: 

„Myslím si, že je vnímaná jako akční, že nečeká, že je prostě inovativní a dynamická.“ 

(Respondent 1) 

„Já si myslím, že dneska jako dobře, v těch oblastech jako média, marketing, IT, tak tam 

je to standard a spíš naopak bych to viděla jako mínus té společnosti, že takovým způsobem 

nepracuje.“ (Respondent 3) 
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„Myslím si, že je to spíš pozitivní, protože to znamená, že ta společnost jde s dobou, 

že se jakoby rozvíjí a že ten kandidát má možnost se o té společnosti víc dozvědět.“ 

(Respondent 11) 

Očekávat lze i neutrální reakci kandidátů:  

„Asi je to další komunikační kanál, jako jakákoli jiná reklama nebo cokoli jinýho, firma 

je vidět, člověk ví, že existuje, nemyslím si jako, že by se k tomu pojilo něco víc, že by si 

(kandidát) řekl: ‚tyjo, oni jsou dobrý, oni používají tohle…‘ Ne, prostě jsou vidět.“ 

(Respondent 15) 

„… Ono, pokud už na té sociální síti jsem, tak si myslím, že všichni předpokládají, že 

jsem tam s tím záměrem, že můžu i dostat tu nabídku.“ (Respondent 10) 

Často je ale podle respondentů reakce uchazečů záležitostí individuální, která může 

souviset jak s osobním nastavením každého jedince, tak i s jeho pozicí a kariérním vývojem či 

věkovou kategorií, do níž spadá: 

„Asi je to o tom, kdo je na to jak zvyklej sám, myslím si, že to nejde až tak paušalizovat.“ 

(Respondent 4) 

„… To je co člověk, to názor, pro někoho je to fajn, když ho přes LinkedIn někdo osloví 

a někdo jako nechce bejt oslovenej, protože třeba v tom profilu to má napsáno, že nechce bejt 

oslovenej, tak v ten okamžik my to hrajeme na to, že se ho ptáme na doporučení, ale tak to je 

jen na lidech, jak to vnímají.“ (Respondent 13) 

„Záleží, jestli je to uchazeč, kterej byl oslovenej přes tu sociální síť, anebo nebyl. 

A určitě to taky závisí na tom, jestli to je člověk, kterej je jakoby zvyklej měnit tu práci, nebo 

má v tý svý kariéře nějaký změny, posuny, anebo jestli jsou to takový ty lidi, kteří jsou loajální 

a věrný jedný firmě dlouhodobě… Pak samozřejmě taky podle věkový kategorie, kam spadaj, 

čímž ale nechci říct, že čím starší, tím rigidnější a uzavřenější, to vůbec ne…ale asi se to dá 

spíš zobecnit, že čím starší člověk, tím spíš k tomu bude mít takovej jako distanc… Věřím, že 

některým lidem to může být nepříjemný, když se jim do těch soukromých věcí míchá něco 

pracovního…“ (Respondent 18) 

„Tak to záleží, jaká je to organizace a jaký je to uchazeč. Pokud je to manažer, nebo 

marketingový člověk, nebo obchodník, tak mu to přijde naprosto přirozené, v podstatě ti lidé se 
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na tom LinkedInu pohybují jak po businessové stránce, tak po stránce hledání zaměstnání, teď 

ten LinkedIn se stal převážně platformou pro uchazeče o práci… Berou to podle mě naprosto 

přirozeně a je to považováno za takové jakoby vyšší niveau hledání práce.“ (Respondent 19) 

5.3 Využití sociálních sítí v procesu výběru pracovníků 

Oblast výběru pracovníků prostřednictvím sociálních sítí představuje gró celého šetření 

z hlediska stanoveného cíle práce, neboť v souvislosti s procesem výběru pracovníků vyvstává 

nejvíce otázek etického charakteru. Dotazy byly v rámci této kategorie zaměřeny na zjištění, 

které informace zde personalisté hledají, za jakých okolností, jakým způsobem vnímají hranice 

soukromí uchazečů a zda pro ně v souvislosti s využitím sociálních sítí existuje nějaká mez, za 

niž by nešli. Prostřednictvím srovnání odpovědí obou skupin respondentů mělo být zjištěno, 

jestli existují rozdíly mezi přístupem personalistů v organizacích a přístupem pracovníků 

zprostředkovatelských a poradenských společností. 

Z hlediska fáze výběru pracovníků využívají personalisté sociální sítě pro účely 

prescreeningu, k ověření informací o uchazečích u vyšších pozic, či pro získání referencí o 

kandidátech před finální pracovní nabídkou. Někteří účastníci uvedli, že k využití sociálních 

sítí přikročí hned od počátku samotného procesu. Tato odpověď se objevovala výhradně ve 

druhé skupině respondentů. 

 Pokud jde o typ pozic, pro něž jsou sociální sítě v rámci výběru využívány, zpravidla 

se shodují s pozicemi uvedenými ve fázi získávání pracovníků. 

Nejvíce využívanou sítí v rámci výběru pracovníků je LinkedIn. Polovina dotázaných 

využívá profil Basic, v šesti případech sdílí respondenti účet Premium se svými kolegy, 

zbývající čtyři pak mají účet Recruiter Lite. Z funkcí, které tato síť nabízí, používají zejména 

přímé oslovení, pokročilé vyhledávání na základě klíčových slov, u placených variant profilů 

také možnost vytvářet a sdílet projekty u jednotlivých obsazovaných pozic. Vůči pokročilým 

možnostem vyhledávání se však někteří respondenti vymezují: 

„Mám pocit, že moc nefungujou, takže ne. Ze zkušenosti vím, že bylo lepší si těch profilů 

nechat vyběhnout víc a prochroustat se větším množstvím byť jakoby ‚odpadu‘, než ty filtry 

dávat sofistikovanějš a riskovat, že vypadne něco zajímavýho.“ (Respondent 15) 
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„Ale jako tam zase funguje ta filozofie, že příliš si to neohraničit na začátku, člověk musí 

tak nějak selským rozumem vyhodnotit, co z těch profesních zkušeností je relevantní.“ 

(Respondent 3)  

Druhou nejpoužívanější sítí je opět Facebook, avšak oproti procesu získávání 

pracovníků je v rámci výběru méně frekventovaným nástrojem a řada respondentů se od využití 

této sítě k výběru pracovníků v různé míře intenzity distancuje: 

„Já Facebook nepoužívám. Nepřijde mi to jako profesionální nástroj, alespoň podle 

mých zkušeností… Na Facebook může napsat každý, co chce, jak chce, je tam spousta fakeových 

profilů…“ (Respondent 19) 

„Nejsem moc zastánce toho, že bych si o tom kandidátovi zjišťoval informace 

na Facebooku, protože si myslím, že ta stránka osobní a pracovní může bejt dost jako rozdílná 

a že mi do toho vlastně jako nic není. Taky nechci, aby se mi na tom Facebooku někdo… já to 

mám jako soukromej nástroj a kdybych tam… Nevim, já bych s tím měl jako osobní problém 

asi.“ (Respondent 1) 

„… Já to vnímám jako neprofesionální, neetický, protože si myslím, že Facebook není 

primárně síť, která je k tomu určená, na druhou stranu každý má zodpovědnost za to, co na 

Facebook dá, co sdílí, je to sociální síť, která je veřejně dostupná, takže má mít asi kontrolu 

nad tím, jaké informace o sobě uvádí, ale já osobně nepovažuju za profesionální a řekl bych 

i etický používat Facebook jako nějaký nástroj prescreeningu. Nelíbí se mi to, nepoužívám to 

a určitě bych to nezaváděl jako nějakou metodu, která by měla fungovat.“ (Respondent 7) 

„… To je prostě strašný, už na ten Facebook zapomeňme…vůbec, vždyť to nemá žádný 

funkce! ... Jako jestli (konzultant) jde a podívá se mu do profilu… To prostě není výběrová 

metoda! Je prostě důležitější si s tím člověkem sednout, popovídat si, zjistit prostě 

behaviorálníma otázkama jako co vůbec dělal a jestli má ty kompetence, schopnosti… Jako na 

výběr, to prostě nejsou výběrový metody. To je náborová aktivita, jak ty lidi oslovit. To k výběru 

nikdo nepoužívá. Nebo možná jo, ale ty lidi, který to dělaj, tak nedělaj pořádně svoji práci“ 

(Respondent 13) 

Z dalších využívaných sociálních sítí zazněl také Twitter, avšak pouze ve dvou 

případech. Bývá využíván pro získání bližších informací a dojmu o kandidátovi, jeden 

z respondentů však profily uchazečů z této sítě prohlíží pouze v situaci, kdy kandidát uvede 

odkaz na svém osobním účtu sítě LinkedIn nebo v CV: 
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„Ten Twitter, když ho tam maj uvedenej, tak se na něj podívám. Ale že bych ‚googlil‘ 

Twitter nebo hledal na Twitteru, to ne… Pro výběr se dívám opravdu jenom na ty příspěvky, na 

míru inteligentnosti příspěvků. Mě spíš jako než by mě to nějak odradilo, tak mě to dokáže 

pozitivně zaujmout… Spíš jako takovej doplňující feeling, než že bych řekl: ‚Ty máš blbej profil, 

tebe nepozvu.‘….“ (Respondent 17) 

Ve třinácti případech zmínili účastníci šetření v kontextu získávání informací 

o kandidátech vyhledavač Google. Přestože se nejedná o sociální síť, je na místě vzhledem 

k četnosti výskytu této odpovědi a úzké souvislosti s tématem tyto údaje uvést. Nejčastěji 

k tomuto kroku přistupují respondenti v případě pochybností nebo na základě špatné reference 

o kandidátovi (osm respondentů), před udělením pracovní nabídky (tři respondenti), u vyšších 

pozic pak sledují někteří z personalistů viditelnost uchazeče v souvislosti s články nebo 

odbornými publikacemi (dva respondenti).  

Z informací, které účastníci šetření na sociálních sítích hledají, jsou to zejména pracovní 

zkušenosti, společnost, v níž dotyčný pracuje/pracoval, kariérní vývoj, vzdělání (dle typu 

pozice), schopnosti a dovednosti či popis pracovní pozice. Mezi údaji, jež personalisté 

nezohledňují, uvádí respondenti informace soukromého charakteru, diskuse nebo projekty 

(v rámci sítě LinkedIn). 

V případě referencí a skupin, které uchazeč sleduje, se odpovědi různí. Zatímco někteří 

je považují za důležité, pro některé z účastníků nepředstavují relevantní informace: 

„Dívám se i třeba na to, které firmy ten člověk sleduje, protože, může to být třeba jako 

osobní zájem, samozřejmě…ale většinou ty lidi sledují ty firmy toho oboru, který je zajímá. 

A protože nechtějí jakoby ztratit ten kontakt s tím oborem, takže i třeba tohle jsou jakoby 

zajímavé ukazatele.“ (Respondent 16) 

„… Který stránky sleduje, to je mi docela jedno, jo, to nevidím jako klíčovou věc.“ 

(Respondent 2) 

„Podívám se, jestli má relevantní zkušenosti, co uvádí, kde je zapojenej – v jakých 

skupinách, jaký má skilly, jestli má nějaký doporučení…“ (Respondent 4) 

„Úplně bych neřekl reference, protože i ty se tam dají jako zjistit, ale úplně otevřeně si 

přiznejme, ten člověk vždycky může schválit, jestli tam ta reference bude, nebo nebude, takže 
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kdyby mi tam někdo chtěl dát špatnou referenci, tak asi úplně si ji tam neschválím.“ 

(Respondent 8) 

„Já se na to dívám, jako, ale že by to mělo nějakou velkou váhu, to asi ne, ale to nemají 

v podstatě žádné reference…“ (Respondent 10) 

Informacím ze sociálních sítí přikládají respondenti různou míru důvěryhodnosti. 

Polovina respondentů bere tyto údaje s určitou rezervou a uvádí, že je nutné je ověřit: 

 „No, důvěřuj, prověřuj… Ten člověk si tam může vymýšlet, jako samozřejmě si ty 

informace ověřit, jestli to třeba dělal, poptat se ho na to na pohovoru… Ale tak to i do 

životopisu...“ (Respondent 2) 

„Jako podle mě sociální síť není samospásná a toho člověka si nevyberu podle sociální 

sítě, stejně se s ním musím potkat.“ (Respondent 8) 

Někteří z dotázaných pak považují informace ze sociálních sítí, resp. ze sítě LinkedIn, 

za poměrné důvěryhodné. 

„Já mám zatím veskrze dobrou zkušenost, aspoň zase když se vrátím k LinkedInu. K těm 

dalším, tam si netroufnu komentovat, protože s nimi nepracuju tak do hloubky a tak dobře.“ 

(Respondent 16) 

„Poměrně vysoká. Jako co se týče LinkedInu, tak vysoká (důvěryhodnost). Já jsem se 

nesetkal s tím, že by tam člověk lhal…V případě Facebooku, já říkám na rovinu, já nejsem velký 

fanoušek Facebooku, takže pro mě je to něco, co…každý si tam vytváří obraz, jaký chce, aby 

jeho okolí o něm mělo.“ (Respondent 3) 

Z hlediska váhy, kterou respondenti přikládají informacím ze sociálních sítí ve srovnání 

s životopisem, dává převážná většina dotázaných oba zdroje na stejnou úroveň. Tři účastníci 

vnímají významněji životopis a jeden respondent připisuje větší váhu sociálním sítím, neboť 

informace zde uvedené podléhají sociální kontrole ostatních uživatelů.  

„Jako ten životopis by mohl být jako míň pravdivej, protože přece jenom na tý sociální 

síti ten člověk jako to vidí, ten životopis může poslat jenom mně a nemusí se nikam… jako může, 

ale velmi pravděpodobně se nedostane nikam dál, kdežto na tý sociální síti to vidí všichni jeho 

známí, kolegové a tak dál, takže už je jako těžší si tam něco úplně vymyslet.“ (Respondent 1) 
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Nepravdivé informace nebo údaje rozcházející se s životopisem by byly pro sedmnáct 

respondentů důvodem ke konfrontaci v rámci pohovoru s uchazečem. Ostatní tři dotázaní by 

kandidáta přímo nekonfrontovali, ale vyřadili by jej z výběrového řízení. Důvodem pro 

zamítnutí uchazečů by pak pro respondenty byly nevhodné komentáře s rasistickým či 

agresivním podtextem, nemorální projevy, dehonestující fotografie, či jakékoli informace 

neslučitelné s firemní kulturou. Poměrně tolerantní postoj zastávají respondenti vůči 

fotografiím zobrazující konzumaci alkoholu. Devět respondentů uvedlo, že by takovou 

informaci bralo s rezervou. Podle třech dotázaných pak nejsou žádné informace ze sociálních 

sítí důvodem pro zamítnutí kandidáta a je nutné jej vidět osobně. Výrazně vyšší výskyt této 

odpovědi byl zaznamenán v případě důvodu přijetí uchazečů, tento názor sdílí devět účastníků 

šetření. Mezi uváděné důvody pro přijetí řadili personalisté doporučení od významného člověka 

či vhodnost kandidáta pro danou pozici (tzv. job fit), ale rovněž například relevantní komentáře 

uchazeče v diskusích, na jejichž základě jej ostatní uživatelé žádají o doporučení. 

V rámci etického hlediska byla důležitá otázka, zda existuje pro respondenty ve využití 

sociálních sítí při získávání a výběru pracovníků nějaká mez. Mezi nejčastěji se opakujícími 

odpověďmi se objevovala rovina soukromí a mimopracovní oblasti: 

„No já si myslím, že by to mělo zůstat v té pracovní rovině… Pro mě LinkedIn je taková 

jakoby náhrada profilu typu CV a to, že ten člověk má eventuálně zájem se o nějakých 

pracovních příležitostech bavit, takže tam já s tím nemám jako problém s tím pracovat, protože 

vím, že tím, že tam ten člověk ten profil dá, tak tím jakoby ukazuje, že tam je nějaká ochota 

k tomu, aby se bavil s někým o práci… Ale ta hranice, pro mě je to jakoby i procházení nějakých 

profilů, kde už člověk nerozliší, jestli se jedná o práci nebo o soukromí, tak mně určitě není 

příjemný vstupovat do nějaký takový oblasti, která už je jakoby tím soukromím.“ (Respondent 

4) 

„Určitě to je ten respekt vůči soukromí, fakt že prostě nevlezu ani na ten Google… Já 

se na to dívám negativně… Přijde mi fajn oddělovat osobní a firemní život a svět, což vlastně 

i dělám. Tím, že se podívám na ten Twitter, tak vlastně nezasahuju do toho soukromí, ale ten 

člověk si ho buď dá do životopisu nebo na LinkedIn, to je profesní síť. Jako nehledám, jestli ten 

člověk, když ho nemá uvedenej na tom Twitteru, ten profil má. Přijde mi, že by tam nějakej 

morální základní respekt vůči tomu soukromí měl bejt. Takže jestli to firmy dělaj, jestli ty lidi 

špehujou na tom Facebooku, tak mi to nepřijde fér.“ (Respondent 17) 
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„… Asi podle mě tam, kde to má souvislost s nějakou prací, což je u každý pozice jiný. 

Takže jako chodit tam, kde se to nevztahuje k práci, by se podle mě nemělo.“ (Respondent 17) 

Velkou roli rovněž sehrává to, jakým způsobem personalisté sami přistupují k sociálním 

sítím a soukromí ve svém osobním životě: 

„Tak tam na tom LinkedInu je to omezené samo o sobě, tam to úplně jako nejde a ten 

Facebook… Říkám, já to beru jako pasivní, takže tam já jako… Já nerad moc šťourám lidem 

v jejich soukromí, protože nechci, aby to dělal někdo mně, říkám, to musí být jako opravdu 

extrémní případ…“ (Respondent 14) 

„Většinou ten můj základní filtr je, že dělám maximálně to, co bych sám přijal, co 

samotný mně by bylo příjemný, ale tuhletu hranici má samozřejmě každej někde jinde…“ 

(Respondent 18) 

Další uvedenou hranicí je pro personalisty respekt vůči nezájmu ze strany kandidátů: 

„Já osobně vnímám mez, že sociální sítě jako může člověk využívat, ale zase ne toho 

člověka otravovat permanentně, jo, jako že on mi neodepíše, tak mu napíšu hnedka znova 

a budu ho spamovat mailama. To jako respektuju, že se mi neozval a třeba to zkusím, ale až po 

nějaké době, ne hned.“ (Respondent 2) 

„Snažím se třeba konkrétně přes ten Facebook, ale nakonec i přes ten LinkedIn… Jako 

není to tak, že bych se snažil ty lidi na tý druhý straně o něčem hrozně přesvědčit, k něčemu 

přemluvit, nebo jako na ně tlačit, ale spíš se snažím ty věci jim nabídnout tak, aby jenom tím, 

že si jich všimnou, tak je jako zaujaly a sami chtěli, nebo prostě ta aktivita byla na nich. Aby to 

byla taková jako hozená rukavice, kterou prostě zdvihne ten, kdo chce.“ (Respondent 18) 

Limitem využití sociálních sítí je rovněž vystupování pod falešnou identitou, čímž však 

dotázaní nemyslí s kolegy sdílený prémiový profil v rámci sítě LinkedIn. Tento postup jim 

z etického hlediska připadá v pořádku. Respondenti uvedli rovněž legislativní, finanční 

a technické meze, případně zachování dobrého jména organizace. 

Z hlediska situace, která by musela nastat, aby zmíněné limity překročili, uvedli 

personalisté v osmi případech, že žádná.  

„Nešel bych do toho, protože si myslím, že si ty lidi dokážu odhadnout už během toho 

setkání. Ne, nevidím důvod, proč to dělat.“ (Respondent 3) 
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„Žádná. Já nevidím důvod, proč bych to měl dělat. Pokud by tam ta pochybnost byla, 

tak bych se ji snažil ověřit jinou cestou a pokud by to pořád trvalo, tak prostě tomu člověku tu 

nabídku nedám. A nemělo by bejt asi argumentem to, že někde najdu nějaký… Já nevím, co by 

tam muselo bejt za fotky…“ (Respondent 4) 

„Asi žádná, z hlediska třeba nějakejch peněz, nebo tak, to za to asi jako nestojí…“ 

(Respondent 18) 

Dalším z důvodů pro překročení uvedených limitů by pro respondenty byly špatné 

reference nebo nesrovnalosti vzniklé během výběrového řízení: 

„Asi jenom v případě, kdybych tam měl nějaký podezření, pokud by byl nějakej problém, 

jinak ne. Že bych asi překračoval nějaký meze, který běžně jako… Jako fakt ten Facebook 

nechci moc používat tady pro ty účely nějaký lustrace a kdyby, tak jenom proto, že bych si chtěl 

potvrdit, nebo vyvrátit nějakou jako informaci spíš jako negativní pro něj.“ (Respondent 1) 

„No to třeba když ten kandidát, když jsme na něj dostali divný reference. On nám řekl 

referenční osobu, my jsme jí zavolali a ona nám řekla: ‚On nám dal na mě kontakt, jo, to se 

divím, my jsme spolu měli firmu a on mi utekl s penězma.‘…Tak to jsem si ho do toho Googlu 

pak zadal, ale to byla fakt jako jediná situace.“ (Respondent 17) 

Svou roli může sehrát i zvědavost personalistů: 

„Nevím, to už je jako velmi hypotetický… Kdybych byl zvědavej, možná… Jo jako, určitě 

to tak funguje prostě, že lidská zvědavost je jako velká…“ (Respondent 15) 

Pokud jde o obcházení opatření sociálních sítí za účelem získání informací 

o kandidátech, vnímají ho respondenti v převážné většině případů jako chybu nastavení sítí 

a nepředstavuje pro ně z etického ani právního hlediska problém: 

„To mi jako, možná proto, že jsem z agentury, nepřijde nijak hrozný… To, jestli to 

odkryje víc informací, když to je neplacený, tak to je nějaká mezera LinkedInu, to nemaj 

zabezpečený. Takže buďto, ať si to LinkedIn zabezpečí… Anebo když je tam ta možnost, tak 

proč bych ji jako nevyužil, když kdybych tu informaci získal, kdybych si to zaplatil. Takže to je 

spíš strana LinkedInu, než těch lidí, než jakoby nějaký morální věci.“ (Respondent 12) 

„Když to tam člověk vidí, tak to je pak chyba Facebooku, ne moje, že já na to narazím, 

to si má (kandidát) kdyžtak stěžovat u Facebooku, že to tam jde vidět.“ (Respondent 2) 
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„Tak to nejsou opatření bezpečnostní, to jsou opatření komerční. Tím, že to je placená 

služba, tak LinkedIn se snaží znesnadnit získávání informací zadarmo. Jsou na to nějaké 

techniky, občas jsem to použil, přes Google se to dá jakoby obejít, že se vám objeví profil třetího 

řádu, jo, vidíte to jméno a nějaké další údaje… Jsou lidé, kteří si na tom postavili svůj business, 

že radí, jak to obcházet… Není to trestné, je to jakoby komerční záležitost, on taky LinkedIn 

proti tomu postupuje, že to neustále mění…“ (Respondent 19) 

„To jako podle mě není vysloveně nějaký obcházení, nebo tak, nevidím za tím žádný 

jako prolamování, nebo něco takovýho. Já si myslím, že ten LinkedIn si je toho konec konců 

jako velmi dobře vědomej… Že kdyby LinkedIn chtěl, tak už s tím dávno něco dělal. A nemám 

pocit, že bych tím někoho vysloveně poškozoval, ani to nepovažuju za nějakou jako krádež dat.“ 

(Respondent 15) 

Někteří účastníci spatřují v těchto krocích technické překážky, neboť neví, jakým 

způsobem postupovat. Mezi respondenty se však objevili i jedinci, kteří se vůči tomuto kroku 

vymezují: 

„Ne, já si myslím, že na tohle nemám žaludek, takže já bych do toho nešel. Já bych si to 

prostě raději vyžádal od toho člověka, i za tu cenu, že bych to nezískal, jo, ale šel bych, jak se 

říká, legálně… Já o jednom fíglu vím, že se tam dá dostat na tu třetí úroveň, ale já ho 

nepoužívám. Já nevím, mně je to proti srsti.“ (Respondent 14) 

Na rozdíl od procesu získávání očekávají dotázaní personalisté rovněž výskyt 

negativních reakcí na straně uchazeče z hlediska vnímání organizace, která využívá sociální 

sítě v procesu výběru pracovníků. Tato odpověď zazněla v pěti případech. Podle pěti 

respondentů jde o individuální záležitost, přičemž dle dvou účastníků bude tuto skutečnost 

vnímat lépe mladší generace. Tři respondenti pak negativní reakci očekávají pouze v případě 

Facebooku. Všichni dotázaní pak sdílí názor, že každý člověk nese vlastní odpovědnost za 

údaje, jež na sociálních sítích sdílí, a tudíž musí počítat s možnými riziky, která s jejich 

zveřejněním souvisí. Tento postoj se promítá i ve skutečnosti, že personalisté kandidáty 

o využití sociálních sítí ve výběrovém procesu zpravidla neinformují. Opačnou odpověď uvedli 

pouze dva zúčastnění: 

„Většinou ano, já, když mi třeba někdo přijde na pohovor, hlavně u těch juniorštějších 

pozic, tak v rámci toho pohovoru si uděláme nějakou chvilku, kdy jdeme bod po bodu, běh 



64 

 

životopisu a potom jim doporučím, ať si udělají profil na sociálních sítích a tak dále, takže ano, 

informujeme je, jak to zhruba funguje“ (Respondent 16) 

„…Vím, že to tak vždy není, ale ano, měl by být informovaný. Měl by vědět, že tím, že se 

hlásí na nějakou pozici, na to, že dá ten základní souhlas, tak prostě musí počítat s tím, že bude 

prověřováno, co řekne.“ (Respondent 19) 

V otázce možné diskriminace kandidátů v souvislosti s využitím sociálních sítí se 

názory personalistů různí. Převládá však názor, že diskriminace je předmětem přístupu 

organizace, resp. personalisty, bez ohledu na to, zda jsou sociální sítě využívány, nebo ne. 

Někteří z respondentů však připouští, že s využitím sociálních sítí riziko diskriminace vzrůstá 

a využití sociálních sítí tak nemusí být v souladu s platnou legislativou: 

„Může to být diskriminační… Pokud tam uvidím fotku a z té fotky bude evidentní, že má 

třeba burku a já budu antiislamista, jo tak k tomu tam může dojít. I v životopise, ten člověk tam 

uvede věci, na které my třeba nemáme právo se ptát… Byť člověk nechce a nepátrá po tom, tak 

to do toho rozhodování může vstoupit… Čím víc informací tohohle charakteru, tím větší riziko, 

že ten kandidát může být diskriminovaný.“ (Respondent 5) 

Stejně tak se ale objevuje názor, že se o šanci na rovné příležitosti získání pracovního 

místa ochuzuje sám kandidát, nepohybuje-li se na sociálních sítích: 

„Ale samozřejmě ten člověk se diskriminuje sám, tím, že nemá ten LinkedIn profil, 

protože spíš nebude nalezen, že jo.“ (Respondent 20) 

5.4 Budoucnost využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků 

Z pohledu vývoje využití sociálních sítí v rámci získávacího a výběrového procesu 

do budoucna očekávají všichni dotázaní rostoucí trend a posun způsobu práce s lidskými zdroji 

tímto směrem. Větší míra jejich využití povede podle pěti účastníků k profesionalizaci 

zacházení s tímto nástrojem, a to jak na straně organizací, tak mezi uchazeči: 

„Hlavně si myslím, že je to o té propracovanosti využití sociálních sítí, protože pro nás 

tady, stejně jako pro kohokoli jiného, jako pro spoustu těch ostatních firem si myslím, že je to 

hodně metoda pokus – omyl, vyzkouším, uvidím, jestli to bude fungovat, nebude fungovat…“ 

(Respondent 8) 
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„Přijde mi, že to půjde dál, že v tom jsou velký peníze. Už se dá i obchodovat s tím, že 

‚uděláme geniální LinkedInovej profil‘…“ (Respondent 17) 

„Myslím si, že se to bude profesionalizovat, že teď je to takový laický i ze strany těch 

HR lidí, i ze strany uchazečů. Že budou profesionální poradci, jak mít takovej a takovej 

LinkedIn profil, že to možná bude ztrácet tu vypovídací hodnotu, kterou to dneska má tím, že je 

to takový… prostě jenom o tom uživateli, jak s tím umí nebo neumí zacházet…“ (Respondent 1) 

Ve třech případech se objevila domněnka, že může dojít k určitému přesycení v této 

oblasti, které způsobí pokles míry využití tohoto nástroje obecně či odliv počtu uživatelů 

některých sociálních sítí: 

„LinkedIn si myslím, že pojede pořád plus íinus stejně, nebo, těžko říct… Spíš si myslím, 

že půjde o rozvoj těch menších sítí jako Google+, Facebook a podobně, že tam třeba budou 

vznikat nový tooly nebo způsoby, jak je využít podobně jako ten LinkedIn… Já osobně si myslím, 

že třeba ten Facebook, dřív nebo později ta jeho obliba půjde dolů a že lidi spíš půjdou třeba 

na ten Google+ a na trošičku jiný média.“ (Respondent 14) 

„Těžko říct, kdy to jakoby dosáhne nějakýho vrcholu. Moje zkušenost je taková, že ty 

věci se dějou jakoby v nějakých cyklech, takže to, že je to teď takovej strašlivej boom, tak to je 

zase tady ta Praha a ten jakoby nějakej centrismus, okolo je to zatím míň, tam to teprve přijde 

pozdějc a myslím si, že potom se budou muset hledat jakoby jiný cesty, až bude všechno 

přesycený, jako jak to dělat.“ (Respondnt 18) 

Další tři respondenti očekávají posun získávacího a výběrového procesu směrem 

k mobilním technologiím. Dva dotázaní rovněž poukazují na využití analýzy dat: 

„Podle mě sociální sítě budou běžný stejně jako e-mail… A půjde to určitě směrem k těm 

mobilním technologiím, nejen do mobilů, ale i do dalších různejch smart, jak jsou takový ty 

wearables, takový ty hodinky, takže i ty technologie, teď myslím ten hardware, bude hrát roli. 

Z hlediska recruitmentu to půjde určitě, teď je to všude skloňovaný téma, ‚big data‘… takže 

analýza dat o těch lidech, abychom je našli rychleji…“ (Respondent 20) 

Jeden z účastníků rovněž upozorňuje na právní hlediska v kontextu rozvoje této 

oblasti: 
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„Určitě to půjde dopředu. Sociální sítě se budou využívat více, až narazí na meze 

nějakého zákona, třeba se to bude muset zákonem regulovat, do jaké míry může člověk co 

využívat… Mohlo by to narazit na nějaké ty antidiskriminační věci, že někdo zažaluje firmu, že, 

já nevím, si o něm zjišťovala informace, na které neměla právo, byť jsou zveřejněné, ale v jeho 

osobním profilu třeba… Ale kde není žalobce, není soudce…“ (Respondent 5) 

Velmi zajímavý pohled na možný posun práce s lidskými zdroji přináší odpověď 

jednoho ze specialistů na přímé vyhledávání pracovníků v souvislosti s pracovními nabídkami, 

s nimiž se osobně v poslední době opakovaně setkal: 

„Dříve tady s těma sociálníma sítěma pracovaly hodně právě ty externí personálky 

a headhunteři, ale teď ve velkých korporacích, v nadnárodních společnostech vznikají mini-

oddělení, vlastně takoví mini-headhunteři. A vím to, protože mě právě oslovujou a chtějí, abych 

tu samou práci šel dělat, ale jenom pro jednu firmu… Za poslední rok jsem těch nabídek, stát 

se interním headhunterem měl, já nevím, deset… Mně dává smysl, co ty firmy dělají, že vezmou 

někoho, kdo se to naučil, kdo to umí, dát ho dovnitř, dát mu o 5000 víc a říct mu: ‚nebudete 

dělat žádnej business, budete jen hledat lidi a pohovorovat je‘… to samý, co děláme v rámci tý 

personálky, akorát za víc peněz a za většího pohodlí.“ (Respondent 17) 

Pokud jde o otázku, zda sociální sítě zcela nahradí v procesu získávání a výběru 

pracovníků ostatní využívané metody, převládá mezi personalisty názor, že nikoli. Podle 

třinácti dotázaných bude mít v některých oblastech (ať už z hlediska regionů, typu pozic či 

jednotlivých odvětví) inzerce stále svoji váhu. Ve dvou případech tuto možnost personalisté 

připouští, zbývajících pět účastníků je o náhradě jiných současně využívaných metod 

sociálními sítěmi přesvědčena. 
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6 Analýza výsledků šetření v oblasti etických aspektů využití 

sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků 

Realizované šetření v oblasti etických aspektů využití sociálních sítí v procesu získávání 

a výběru pracovníků mělo objasnit, jakým způsobem personalisté přistupují k využití sociálních 

sítí v procesu získávání a výběru pracovníků z etického hlediska a zda se nějakým způsobem 

odlišují pohledy personalistů pracujících v organizacích a externích pracovníků 

zprostředkovatelských a poradenských společností. Výsledky šetření jsou rozčleněny do čtyř 

kategorií – přístup organizací k využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků, 

využití sociálních sítí v procesu získávání pracovníků, využití sociálních sítí v procesu výběru 

pracovníků a budoucnost využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků. 

Zároveň jsou zjištěné údaje zasazeny do kontextu dosavadních poznatků uvedených 

v předchozích kapitolách. Výsledky šetření jsou následně analyzovány z pohledu etiky 

a srovnány s výchozími předpoklady. Na základě jejich zhodnocení jsou dále identifikovány 

faktory, které mohou ovlivňovat vnímání etických aspektů využití sociálních sítí v této oblasti. 

Vzhledem k charakteru realizovaného šetření nelze jeho výsledky generalizovat.  

Z hlediska přístupu organizací k využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru 

pracovníků je na základě výsledků šetření patrné, že si organizace uvědomují jejich potenciál 

jakožto dalšího významného zdroje kandidátů, jimž je v dnešní době třeba jít aktivně naproti. 

Sociální sítě jim umožňují cíleně oslovit vybranou cílovou skupinu (zejména pak mladší 

generaci), vytvářet s kandidáty vztah a budovat zaměstnavatelskou značku. V České republice 

jsou sociální sítě podle předpokladu stále využívány v mnohem menší míře, než je tomu 

v zahraničí, což potvrzují dosud realizované výzkumy (např. Böhmová 2012, Libertin 2014, 

Kozmová 2014) i odpovědi respondentů v tomto šetření. Sami personalisté jsou si tohoto faktu 

vědomi. Důvodů, proč není potenciál sociálních sítí zcela využit, je řada. Svou roli sehrává 

mimo jiné počet uživatelů sociálních sítí, původ, kultura či zaměření organizace nebo časové 

dispozice personalistů. Primárním zdrojem kandidátů tak zůstávají pracovní portály. Jak ovšem 

vyplývá z výsledků šetření, pracovníci poradenských a zprostředkovatelských společností 

využívají sociální sítě dle očekávání ve větší míře a delší dobu, v případě respondentů 

zaměřených na přímé vyhledávání představují sociální sítě téměř výhradní nástroj získávání 

a výběru pracovníků. 

Z pohledu jednotlivých sociálních sítí je podle předpokladu nejvíce využívanou sociální 

sítí LinkedIn, druhou v pořadí pak Facebook. Na rozdíl od zahraničí představuje dle odpovědí 
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respondentů využití Twitteru spíše marginální záležitost, což koresponduje s výsledky 

výzkumu D. Libertina (2014). Síť Facebook je pak používána zejména v procesu získávání 

pracovníků a k marketingovým účelům. 

V rámci šetření se potvrdil předpoklad, že v organizacích neexistují explicitně 

formulovaná pravidla pro využití sociálních sítí a personalisté postupují na základě vlastního 

uvážení. K podobnému zjištění dospěla rovněž M. Kozmová (2014). Tento fakt představuje pro 

organizace určité riziko z hlediska možných právních sporů či ohrožení reputace. 

V zahraničních zdrojích představuje tato sféra již diskutované téma, v českém prostředí se jedná 

o zatím neprozkoumanou oblast, které by měla být věnována pozornost. 

Další kategorií realizovaného šetření bylo využití sociálních sítí v procesu získávání 

pracovníků. Podle zjištěných odpovědí zůstává zachováno výše uvedené pořadí, v němž jsou 

jednotlivé sociální sítě používány. Síť LinkedIn slouží zejména k obsazování specializovaných 

či výše postavených pozic. Personalisté zde nejčastěji přistupují k možnosti přímého oslovení 

kandidátů či uveřejnění pracovní pozice na svém soukromém profilu. Facebook bývá naopak 

zpravidla využíván pro oslovení juniorních uchazečů. Pozice jsou nejčastěji zveřejňovány 

v rámci specializovaných skupin či na soukromých profilech pracovníků, případně 

prostřednictvím placených nástrojů této sítě. Personalisté pak očekávají spíše pozitivní přístup 

uchazečů z hlediska vnímání organizace, která sociální sítě v procesu získávání využívá. Lze 

usuzovat, že to je jedním z důvodů, proč jsou sociální sítě využívány v rámci personálního 

marketingu a budování zaměstnavatelské značky. 

Nejvýznamnější kategorii v rámci šetření z hlediska etických aspektů představovalo 

využití sociálních sítí v procesu výběru pracovníků. V této oblasti se podle předpokladu 

objevilo nejvíce souvislostí s výzkumným tématem.  

Personalisté přistupují k využití sociálních sítí v různých fázích výběrového procesu – 

v rámci prescreeningu, k ověření informací o uchazečích či pro získání referencí o kandidátech 

před finální pracovní nabídkou, zejména pak u výše postavených pozic. Zde se opět ukazuje 

rozdíl mezi oběma kategoriemi respondentů, neboť hned od počátku procesu výběru využívají 

sociální sítě výhradně pracovníci zprostředkovatelských a poradenských společností.  

Nejvíce využívanou sítí je opět LinkedIn. Respondenti využívají nejvíce základní verzi 

profilu, velmi obvyklou praxí v organizacích je pak sdílení prémiového účtu s ostatními kolegy, 

což však z hlediska etiky nepovažují účastníci šetření za problematické. Někteří respondenti 
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mají k dispozici účet Recruiter Lite. Na rozdíl od procesu získávání představuje využití 

Facebooku v tomto procesu nejvíce kontroverzní oblast z hlediska etiky. Tomuto tématu začíná 

být věnována pozornost zejména v zahraničních zdrojích, stále se však jedná o málo 

prozkoumanou oblast vyžadující získání dalších poznatků. Podle očekávání se tak i mezi 

účastníky šetření objevují v souvislosti s využitím Facebooku negativní reakce v různé míře 

intenzity. Poměrně často získávají personalisté informace o uchazečích rovněž prostřednictvím 

vyhledavače Google, a to zejména v případě pochybností nebo na základě špatných referencí 

o kandidátech, což lze považovat v tomto kontextu za relevantní zjištění, přestože nejde 

o sociální síť. 

Nejednotný pohled se objevuje rovněž v souvislosti s důvěryhodností tohoto zdroje 

informací. Problematikou reliability a validity tohoto nástroje se zabývá např. Davison (2011), 

tato otázka však představuje prostor pro další výzkum. Sociální sítě jsou na jednu stranu 

nástrojem sebeprezentace a budování osobního PR, a tudíž lze očekávat riziko cíleného 

zkreslení informací za účelem vytváření dobrého dojmu, na druhou stranu podléhají tyto údaje 

jisté míře sociální kontroly v rámci navázaných kontaktů. Tuto nejednoznačnost reflektují 

rovněž výsledky šetření, personalisté se však v zásadě shodují, že je třeba tyto údaje ověřit, 

podobně jako údaje v životopisu, který v tomto ohledu staví většina respondentů na stejnou 

úroveň s profily na sociálních sítích. 

Informace ze sociálních sítí mohou výrazným způsobem ovlivnit výsledky výběrového 

řízení, především pak v negativním smyslu. Podle dosud realizovaných výzkumů bývá 

důvodem pro zamítnutí kandidátů nejčastěji obsah související s užíváním drog, příspěvky se 

sexuální tematikou, projevy agresivity či diskriminace, pomluvy předcházejícího 

zaměstnavatele, gramatické a pravopisné chyby či užití vulgarismů. S výše uvedeným zjištěním 

korespondují rovněž výsledky realizovaného šetření. Stejně tak se u respondentů projevila 

určitá míra tolerance vůči fotografiím zobrazujícím konzumaci alkoholu, na niž poukazuje např. 

L. Tůmová (2014) nebo M. Tomášková (2014). 

Poslední ze zkoumaných oblastí v rámci šetření je budoucnost využití sociálních sítí 

v procesu získávání a výběru pracovníků. Personalisté předpokládají růst jejich významu 

i míry využití, jež povede k profesionalizaci zacházení s tímto nástrojem na straně organizací 

i uchazečů. Někteří respondenti vyslovili domněnku, že v této sféře muže dojít k přesycení 

a následnému poklesu míry využití tohoto nástroje. Podle odpovědí kandidátů lze rovněž 
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očekávat přesun procesu získávání a výběru směrem k mobilním technologiím. Většina 

dotázaných pak nepředpokládá, že by sociální sítě zcela nahradily současně využívané metody. 

Z etického hlediska vyplývá z výsledků šetření řada důležitých poznatků. Aby bylo 

možné zjistit, kde jsou podle respondentů etické limity využití sociálních sítí, je za výchozí bod 

považována úroveň legislativy, která z jedné strany vymezuje oblast etiky, jejíž meze se od ní 

dále odvíjí. Právní rovina představuje podle očekávání pro respondenty hranici, kterou by 

nepřekročili, a sociální sítě využívají způsobem, který podle nich tato pravidla neporušuje. 

Většina respondentů soudí, že využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků 

je v souladu s platnou legislativou (např. s antidiskriminačním zákonem č. 198/2009 Sb. 

či zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a pokud tento rozpor připouští, dodávají, že sami 

jednají způsobem, který k porušování zákona nevede. Tato skutečnost se projevuje zejména 

v otázce možné diskriminace či rizika nerovného zacházení v rámci využití sociálních sítí. Mezi 

respondenty převládá přesvědčení, že diskriminace je předmětem přístupu organizace, resp. 

daného personalisty, bez ohledu na využití tohoto nástroje. Stejně tak nepovažují zpravidla 

účastníci šetření za porušení právních ani etických hranic, jsou-li obcházena pravidla sociálních 

sítí za účelem získání informací o kandidátech. Tuto skutečnost pak vnímají jako chybu dané 

sítě, která nemá přístup k informacím dostatečně zabezpečen, nikoli za nelegální či nemorální 

jednání. 

Získávání informací na sociálních sítích, a zejména pak v rámci sítě Facebook, 

představuje kontroverzní oblast z pohledu organizace i potenciálních uchazečů. Podle výsledků 

šetření očekávají personalisté, na rozdíl od procesu získávání, vetší mírů záporných reakcí 

kandidátů. Zároveň však zastávají názor korelující s výsledky šetření L. Tůmové (2014), že 

každý člověk nese vlastní odpovědnost za údaje, jež na sociálních sítích sdílí, a tudíž musí 

počítat s možnými riziky, která s jejich zveřejněním souvisí. Toto tvrzení se pak odráží ve 

skutečnosti, že uchazeč nebývá zpravidla o využití sociálních sítí v procesu výběru informován, 

což potvrzuje další z výchozích předpokladů. 

V rámci šetření byli personalisté konfrontováni s otázkou, zda pro ně existuje nějaká 

mez pro využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků, což v kontextu 

etických aspektů představuje klíčovou oblast zkoumání. Pro většinu dotázaných představuje 

tento limit oblast soukromí a mimopracovní stránka života uchazeče. Za mez dále považují 

respekt vůči nezájmu ze strany kandidátů, vystupování na sociálních sítích pod falešnou 

identitou, výše zmíněnou legislativní rovinu, finanční a technické meze či ohrožení dobrého 
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jména organizace. Tyto hranice by pak téměř polovina respondentů za žádných okolností 

nepřekročila. Důvodem pro porušení těchto mezí by podle výsledků šetření byly špatné 

reference či nesrovnalosti vzniklé během výběrového řízení či zvědavost personalistů. Výše 

uvedené odpovědi se vyskytovaly v obou zkoumaných kategoriích zkoumaného vzorku včetně 

respondentů zaměřených na přímé vyhledávání uchazečů. 

Srovnáním uvedených výsledků šetření se vstupními předpoklady lze identifikovat 

faktory, které mohou mít vliv na vnímání etických limitů využití sociálních sítí v procesu 

získávání a výběru pracovníků. Výsledky šetření ukázaly, že tendence k překročení etických 

mezí souvisí s typem obsazované pozice. Čím významnější či specializovanější tato pozice je, 

tím je tato tendence vyšší. Stejnou souvislost lze vypozorovat i s rostoucí obtížností obsazení 

pozice, resp. nižší dostupností kandidátů na pracovním trhu. Tyto skutečnosti však mohou být 

ovlivněny rovněž časovým hlediskem, neboť u řadových pozic, kterých je více a které také 

zpravidla generují větší počet uchazečů, nezbývá personalistům v tomto ohledu dostatek 

prostoru. V rámci šetření se rovněž potvrdil vztah mezi vnímáním etických limitů a průběhem 

výběrového řízení. Objeví-li se v rámci tohoto procesu nějaké pochybnosti o uchazeči či 

negativní reference na jeho osobu, je více pravděpodobné, že respondenti etické limity překročí.  

Naproti tomu výsledky šetření nepotvrdily souvislost vnímání etických mezí s věkem 

respondentů. Negativní korelaci lze s velkou pravděpodobností očekávat i z genderového 

hlediska, vzhledem k většinovému zastoupení žen ve výzkumném vzorku by však toto zjištění 

mělo být dále ověřeno. V realizovaném šetření se rovněž neprokázala očekávaná souvislost 

charakteru zastávané pozice s vnímáním etických limitů využití sociálních sítí. Původní 

předpoklad, podle kterého budou mít pracovníci poradenských a zprostředkovatelských 

společností, a zejména pak tzv. headhunteři, větší tendenci k porušování morálních mezí, resp. 

šíře nastavené hranice vnímání toho, co je při využití sociálních sítí etické, byl na základě 

odpovědí respondentů vyvrácen. Namísto toho se ukázalo, že pohled personalistů na využití 

sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků a na související etické limity vychází 

především z osobnostního nastavení a individuality respondentů, jejich hodnotového systému 

či přístupu k sociálním sítím a soukromí v jejich osobním životě, bez ohledu na pozici, kterou 

zastávají. Toto zjištění lze považovat za nejpřínosnější poznatek realizovaného šetření. 
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7 Závěr 

Sociální sítě představují fenomén prostupující téměř všemi oblastmi života v moderní 

společnosti, a stávají se tak jeho nedílnou součástí. Výjimkou není ani oblast řízení lidských 

zdrojů, která zažívá díky této skutečnosti dynamický rozvoj a prochází řadou velkých změn. 

Zatímco v zahraničí se jedná již o poměrně běžný jev, v České republice je využití sociálních 

sítí v této sféře spíše ve svých počátcích, což se odráží i v množství odborných zdrojů, které se 

tímto tématem zabývají. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat využití sociálních sítí v procesu získávání 

a výběru pracovníků se zaměřením na etické hledisko. V první části byly představeny dosavadní 

poznatky o využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků spolu s možnými 

riziky, které s sebou z hlediska etiky jejich využití přináší. Ve druhé části byly prezentovány 

výsledky empirického šetření srovnávající pohled personalistů pracujících v organizacích 

a pracovníků zprostředkovatelských a poradenských společností na tuto problematiku. 

Způsob, jakým organizace využívají sociální sítě, se v závislosti na mnoha faktorech 

různí. Významnou roli může sehrávat například organizační kultura, oblast působení, časové 

dispozice a technická zdatnost personalistů či řada dalších vlivů. Z výsledků šetření je patrné, 

že si zaměstnavatelé uvědomují potenciál sociálních sítí a snaží se tomuto trendu přizpůsobit. 

Určitý náskok mají v tomto ohledu pracovníci zprostředkovatelských a poradenských 

společností, kteří sociální sítě využívají déle a ve větší míře než personalisté v organizacích.  

Sociální sítě představují nový způsob, jakým mohou organizace oslovit potenciální 

uchazeče. S existencí tohoto nástroje dochází k zásadní proměně procesu získávání pracovníků, 

od vyčkávání na reakce uchazečů směrem k jejich aktivnímu oslovení. Touto cestou lze navíc 

dosáhnout i na pasivní kandidáty, kteří v danou chvíli práci nehledají. Kromě toho se sociální 

sítě stávají důležitou součástí personálního marketingu a s jejich pomocí mohou organizace 

budovat svoji značku a vytvářet image moderního zaměstnavatele. Jak se ukazuje v šetření, 

mnohdy je to jeden z hlavních důvodů, proč organizace v tuto chvíli sociální sítě využívají. 

V rámci výběru pracovníků mohou sociální sítě sloužit jako zdroj nových informací 

o kandidátech a současně jako nástroj ověření údajů již získaných. Bývají proto používány 

v různých fázích výběrového procesu. V souvislosti s využitím sociálních sítí v této oblasti 

vyvstává řada nejasností, na něž neexistuje jednotný pohled. Příkladem může být otázka 

reliability a validity využití sociálních sítí v tomto kontextu, neboť dosud nebyly v této oblasti 
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realizovány téměř žádné výzkumy. Z odpovědí respondentů v šetření je ale patrné, že jsou pro 

ně sociální sítě významným zdrojem informací, které je však nutné dále ověřit. 

Využití sociálních sítí v procesu výběru pracovníků představuje poměrně kontroverzní 

téma z hlediska etiky, neboť profily kandidátů obsahují nezřídka velké množství informací 

osobního charakteru. V tomto ohledu vzniká řada diskusí zabývající se otázkou narušování 

soukromí uchazečů. V souvislosti se sociálními sítěmi bývá rovněž skloňována otázka možné 

diskriminace a nerovného zacházení ve výběrovém procesu. Kromě etických aspektů využití 

sociálních sítí vyplývá pro organizace řada rizik, která by mohla mít následný právní dopad. 

Tímto tématem se zabývá řada zahraničních odborných článků, kde jejich autoři na tato rizika 

upozorňují, zároveň však dodávají, že se jedná o velmi neprozkoumanou oblast, v níž chybí 

dostatek poznatků, stejně jako legislativních opatření a judikatury, z nichž by bylo možné 

vycházet. Z výsledků šetření je patrné, že v českém prostředí není zatím tato problematika tolik 

palčivým tématem, neboť ve srovnání se zahraničím není u nás síť Facebook, k níž se ve většině 

případů tato rizika vážou, tolik využívaným zdrojem. Přesto by této otázce měla už nyní být 

věnována patřičná míra pozornosti, neboť lze očekávat, že sociální sítě budou v oblasti lidských 

zdrojů sehrávat stále významnější roli.  

Zatímco oblast práva určuje prostřednictvím zákonů a právních opatření, co se smí 

a nesmí, a lze ji tak snadno vymezit, v případě etiky lze hovořit o tom, co by se mělo a nemělo. 

Dodržování těchto kritérií však není soudně vymahatelné a podléhá subjektivnímu vnímání 

každého člověka. Z tohoto důvodu představuje oblast etiky v souvislosti s využitím sociálních 

sítí jakousi šedou zónu, jejíž hranice nejsou příliš patrné. V realizovaném šetření bylo 

zkoumáno, kde se tyto meze podle personalistů nachází, které okolnosti mohou vést k jejich 

porušení a které faktory vnímání těchto hranic ovlivňují. 

Za limity využití sociálních sítí považují personalisté kromě zákonných opatření 

zejména oblast soukromí a mimopracovní stránku života uchazeče. Další mez pro ně 

představuje rovněž respekt vůči nezájmu ze strany kandidátů, vystupování na sociálních sítích 

pod falešnou identitou, finanční a technické limity či možnost ohrožení dobrého jména 

organizace. Důvodem pro porušení těchto mezí by podle výsledků šetření byly špatné reference 

na uchazeče či nesrovnalosti vzniklé během výběrového řízení. Někdy může být tímto důvodem 

i zvědavost personalistů. 

V otázce možné diskriminace uchazečů na základě informací získaných prostřednictvím 

sociálních sítí převládá názor, že diskriminace je spíše otázkou přístupu daného personalisty či 
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organizace, bez ohledu na využití tohoto nástroje. Kromě toho využívají respondenti zpravidla 

LinkedIn, která, coby profesně orientovaná síť, informace soukromého charakteru neobsahuje, 

a vůči síti Facebook se mnozí z nich vymezují. Zároveň se však personalisté shodují, že každý 

člověk nese odpovědnost za informace, které prostřednictvím sociálních sítí sdílí, a tudíž musí 

počítat s možnými riziky jejich zveřejnění.  

Přístup k využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků a vnímání 

etických limitů využití tohoto nástroje mohou být ovlivněny řadou faktorů. V rámci šetření bylo 

zjištěno, že vnímání etických limitů souvisí s typem obsazované pozice a mírou obtížnosti jejího 

obsazení. Čím významnější či specializovanější pozice je a čím méně dostupní jsou na trhu 

vhodní kandidáti, tím více roste u personalistů tendence k překročení vnímaných etických mezí. 

Stejný vzorec chování lze vypozorovat ve vztahu k průběhu výběrového řízení, objeví-li se 

během výběrového procesu špatné reference či pochybnosti o kandidátovi. Naproti tomu není 

vnímání etických limitů využití tohoto nástroje ovlivněno věkem a stejně tak pravděpodobně 

nesouvisí ani s genderovým hlediskem. Výsledky šetření zároveň neprokázaly předpokládanou 

souvislost s charakterem zastávané pozice. Očekávaná větší tendence k překročení etických 

limitů u pracovníků zprostředkovatelských a poradenských společností, a zejména pak 

specialistů na přímé vyhledávání, nebyla potvrzena. Z odpovědí respondentů vyplývá, že 

přístup personalistů k využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků a vnímání 

etických limitů tohoto nástroje závisí na osobnostním nastavení a individualitě každého jedince, 

jeho hodnotovém systému či přístupu k sociálním sítím a soukromí v osobním životě, bez 

ohledu na zastávanou pozici.  

Z odborných zdrojů i výsledků šetření je zřejmé, že sociální sítě mají v personálním 

řízení velký potenciál a budou využívány v mnohem větší míře, než je tomu nyní. Ačkoli 

personalisté neočekávají, že by sociální sítě zcela nahradily inzerci na pracovních portálech, 

měly by organizace přijmout opatření, která by eliminovala možná rizika související s využitím 

sociálních sítí, například vytvořením formálních pravidel a postupů, které by tuto oblast 

upravovaly. Jako velmi důležité se v tomto kontextu jeví hledisko uchazeče. Způsob, jakým 

vnímá využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků, by mohl být pro 

organizace klíčový. Dosud však tato oblast nebyla blíže analyzována. Lze tedy doporučit, aby 

se stala předmětem dalšího výzkumu. 
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Příloha A: Návod k rozhovoru 

Věk:      Velikost organizace: 

Pohlaví: Obor podnikání: 

Pozice: Doba působení organizace v ČR: 

 

PŘÍSTUP ORGANIZACÍ K VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V PROCESU ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU PRACOVNÍKŮ 

Jaké jsou podle Vás důvody využití internetových sociálních sítí v procesu získávání a výběru 

pracovníků? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaký je podle Vás přístup organizací v České Republice k využívání internetových sociálních sítí 

v procesu získávání a výběru pracovníků? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Které zdroje a v jaké míře využívá Vaše organizace v procesu získávání a výběru pracovníků?  

ZDROJ % ZDROJ % 

 Inzerce na internetu (jobs, 

práce.cz, monster.cz, kariérní 

stránky, jobdnes.cz, 

zamestnani.cz, jiné) 

 

 Využití externích služeb (zprostředkovatelské 

agentury, poradenské agentury – přímé 

vyhledávání pracovníků, agentury 

zprostředkující dočasné zaměstnání, 

headhunteři) 

  

 Sociální sítě (Facebook, 

Linkedin, Twitter, Google+, 

Pinterest, Instagram, jiné) 

  Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

  

 Inzerce v médiích   Spolupráce s úřady práce   

 Spolupráce se sdružením 

odborníků, vědeckými 

společnostmi, odbory 

  Doporučení uchazeče 

  

 Přímé oslovení vyhledaného 

jedince 
  Nabídky uchazečů 

  

 Vývěsky   Letáky   

 Vnitřní zdroje   Jiné:   

 

SNW V ORGANIZACI 

Které internetové sociální sítě a jak dlouho využíváte v procesu získávání a výběru pracovníků?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V jaké situaci přikročíte k využití internetové sociální sítě v procesu získávání a výběru pracovníků? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Máte v organizaci nějaká pravidla pro používání sociálních sítí v procesu získávání a výběru 

pracovníků? Pokud ano, jaká? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kdo rozhoduje o využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníků? (Je manažer 

informován?) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

U kterých pozic využíváte internetové sociální sítě v procesu získávání pracovníků? 

Řadové: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Specializované: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Manažerské: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jiné: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Které funkce v procesu získávání využíváte? 

Linkedin: 

 Zveřejnění pracovní pozice formou příspěvku na profilu organizace (odkaz na firemní stránky 

nebo pracovní portály) 

 Zveřejnění pracovní pozice formou příspěvku na soukromých profilech pracovníků organizace 

 Přímé oslovení 

 Inzerce 

 Jiné: 
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Facebook: 

 Zveřejnění pracovní pozice formou příspěvku na profilu organizace (odkaz na firemní stránky 

nebo pracovní portály) 

 Zveřejnění pracovní pozice formou příspěvku na soukromých profilech pracovníků organizace 

 Zveřejnění pracovní pozice ve vybraných odborných či školních skupinách  

 Přímé oslovení 

 Sponzorované příspěvky 

 Inzerce  

 Jiné: 

Jakým způsobem je podle Vás uchazečem vnímána organizace, která využívá sociální sítě v procesu 

získávání pracovníků? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VÝBĚR PRACOVNÍKŮ 
Ve které fázi procesu výběru sociální sítě využíváte? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Liší se nějakým způsobem od procesu získávání pracovníků, u kterých pozic v rámci výběru sociální 

sítě využíváte? Pokud ano, jak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Linkedin 

Jaký profil sítě Linkedin využíváte? Profil basic/ Profil premium – Talent basic/ Účet Recruiter/ 

Corporate 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Které funkce sítě Linkedin v procesu výběru využíváte? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Facebook 

 Profil 

Timeline Informace: přehled; místa, kde jste žili; kontaktní a základní 

údaje; rodina a vztahy; podrobnosti o vás; životní události 

Přátelé Fotky 

Videa Další 

 

 Vyhledávání  Zprávy / Chat 

 Události  Stránky 

 Skupiny  Reklama 

 Další  

 

Které informace zde hledáte? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Na které naopak neberete ohled? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Twitter, Google+, jiné…) 

 

Které informace z internetových sociálních sítí považujete v procesu získávání a výběru pracovníků za 

klíčové? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaká je podle Vás důvěryhodnost informací získaných z internetových sociálních sítí v porovnání 

s ostatními zdroji informací o kandidátech? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jakou váhu byste přikládal/a informacím z internetových sociálních sítí v procesu získávání a výběru 

pracovníků? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Které informace z internetových sociálních sítí by pro Vás byly důvodem pro přijetí/zamítnutí 

kandidáta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Za jakých okolností byste konfrontoval/a uchazeče s informacemi zjištěnými pomocí internetových 

sociálních sítí? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Existuje pro Vás nějaká mez pro využití internetových sociálních sítí v procesu získávání a výběru 

pracovníků? Pokud ano, jaká? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaká situace by musela nastat, abyste ji překročil/a? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Za jakých okolností byste překročil/a opatření sociálních sítí za účelem získání informací o 

kandidátovi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nastala už taková situace? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jak jste ji vnímal/a? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Informujete uchazeče o použití sociálních sítí v tomto procesu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jakým způsobem je podle Vás uchazečem vnímána organizace, která zjišťuje informace o kandidátech 

na sociálních sítích? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dostal/a jste se někdy do situace, ve které by uchazeč negativně vystoupil proti získání informací o 

jeho osobě na sociálních sítích v rámci výběrového řízení? Pokud ano, jak jste reagoval/a? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jakým způsobem je podle Vás využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru pracovníku v souladu 

s platnou legislativou? /zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), antidiskriminační zákon (198/2009 

Sb.), zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.)… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

BUDOUCNOST VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V PROCESU ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU PRACOVNÍKŮ 

Jakým způsobem se podle Vás bude vyvíjet využití sociálních sítí v procesu získávání a výběru 

pracovníků? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaký máte názor na tvrzení, že sociální sítě nahradí současně využívané metody v těchto procesech? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=5

