
9 PŘÍLOHY 

Příloha A: Výchozí předpoklady šetření 

 

 

PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 

1, Personalisté v organizacích nemají čas a zkušenosti na to, aby sami se zabývali analýzou 

velkých dat, které lze získat ze sociálních sítí. 

ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

2, Čeští personalisté často využívají sociální sítě jako distribuční kanál a informují zde o 

volných pozicích. 

3, Personalisté používají sítě pouze jako doplňkový zdroj získávání zaměstnanců. 

Otevřenost a transparentnost procesu získávání je pro ně prioritou, proto nehledají 

kandidáty pouze na sociálních sítích. 

4, Přímé vyhledávání je jedním z nejrozšířenějších způsobů využívání sociálních sítí. 

Personalisté jej využívají, pokud mají potíže s obsazením pozic standardními způsoby. 

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 

5, Personalisté používají sociální sítě jak pro získávání nových, tak pro ověření známých 

informací.  

6, Screening probíhá až v závěrečných fázích výběrového řízení.  

7, Při používání se řídí vlastní intuicí a zkušenostmi, nemají žádná formální pravidla.   

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 

8, Pro rozvoj pracovníků jsou spíše využívány interní nástroje a aplikace. 

9, Trávení času na sociálních sítích je vnímáno zaměstnavateli jako neproduktivní a rizikové 

(např. únik informací). 

MONITORING ZAMĚSTNANCŮ 

10, Čeští zaměstnavatelé systematicky nesledují chování zaměstnanců na sociálních sítích.  

 
  



Příloha B: Návod pro rozhovor (původní, respondenti A-E) 

 

Informace o velikosti organizace, HR oddělení, pozici respondenta 

 

 

Nástup SNS do firem 

Kdy pronikly SNS do vaší firmy?  

Kdy a jakým způsobem pronikly do HR? K čemu se osvědčily, k čemu ne?  

Které sítě nyní využíváte? Jak se změnily způsoby využívání? Opustili jste některé sítě?  

Využíváte placené nástroje na LI? Které a proč?  

 SNS v procesu získávání pracovníků 

Jakým způsobem a pro jaké pozice využíváte které sociální sítě? 

Upozornění na inzerát 

Zveřejnění nabídky pouze na sítích 

Inzerce  

Přímé oslovování  

Jaké spatřujete výhody, nevýhody u těchto metod získávání pracovníků? Lze je porovnat 

s jinými metodami (inzercí na pracovních portálech,…)? 

Máte proces získávání na sítích nějak formalizován? Čím se řídíte? 

SNS v procesu výběru pracovníků 

Využíváte sociální sítě při výběru pracovníků? Pokud ano, v jaké fázi? 

Jaké informace zde hledáte a z jakého důvodu?  

Ověřování informací z CV. Považujete informace ze sítí za pravdivé, přesné?  

Hledání nových informací. Jsou získané informace potřebné pro predikci pracovního 

výkonu uchazeče?  

Dáte uchazeči možnost vysvětlit případné rozpory nebo nedostatky?  

Jak se potýkáte s rozdílným množstvím informací, které se o uchazečích dozvíte ze sítí? 

Informujete o vašem používání sítí uchazeče? Proč ano / ne?  

Na FB: Profil kandidáta utváří do určité míry i jeho přátelé, resp. jejich příspěvky, komentáře, 

fotky a další. Jak souvisejí tyto informace se schopností uchazeče zastávat požadovanou 

pozici? 

Máte psané politiky, postupy? Jakou roli hraje vaše intuice?  

 

Zaměstnanci na sítích 



Mohou zaměstnanci používat SNS v pracovní době? 

Upravujete nějak chování vašich zaměstnanců na sociálních sítích? Zvlášť v případě, kdy se 

k vaší organizaci veřejně hlásí? Jak? 

Ukončili jste s někým pracovní poměr na základě jeho komunikace na SNS? Proč? 

Jak myslíte, že to ovlivňuje vaši image? 

Míra formálnosti 

Další oblasti 

Do kterých oblastí ještě vstupují sociální sítě a jakým způsobem? 

Etika při výběru (pouze pokud využívají SNS pro výběr zaměstnanců) 

Výběr zaměstnanců je jeden z prvních kontaktů uchazeče s organizací, při kterém se formuje 

názor uchazeče na organizaci. Jak si myslíte, že na ně působí využívání SNS při výběru 

pracovníků? 

Právní otázky při výběru (pouze pokud využívají SNS pro výběr zaměstnanců) 

Zákon o zaměstnanosti (Zákon č. 435/2004, Hlava VI, Právo na zaměstnání, § 12) uvádí 

následující: Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým 

osobám ucházejícím se o zaměstnání. Je toto zajištěno při prohlížení profilů kandidátů na 

SNS?  

Zmíním ještě Zákon 198/2009, antidiskriminační zákon. Podle § 5 (3) jsou zaměstnavatelé 

povinni zajišťovat rovné zacházení a rovné příležitosti, tedy chránit před diskriminací. Jak 

zajišťujete, abyste se při prohlížení profilů uchazečů na sítích vyvarovali diskriminačního 

jednání? 

 

 

  



Příloha C: Návod pro rozhovor (upravený, respondenti G-U) 
 

Informace o organizaci 

počet zaměstnanců, mezinárodnost, obor podnikání, délka působení 

HR oddělení 

velikost, struktura 

Respondent  

pozice, délka působení v organizaci 

Nástup SNS do firem  

Kdy pronikly SNS do vaší firmy a kdy do HR?  

Které sítě nyní využíváte?  

Využíváte placený profil, nástroje na LI? 

Jak se změnily způsoby využívání? Opustili jste některé sítě?   

SNS v procesu získávání pracovníků  

Využíváte sociální sítě při získávání? Které? 

Jakým způsobem a pro jaké pozice využíváte které sociální sítě?  

o Upozornění na inzerát – firemní profil 

 V jaké fázi? Vždy, nebo jen v některých případech? 

o Šíření inzerátu na osobních profilech HR / zaměstnanců 

o Zveřejnění nabídky pouze na sítích  

o Inzerce na LI  

o Přímé oslovování zaměstnanců 

 Máte nějaká omezení při přímém oslovování zaměstnanců nebo nabízíte 

výběrové řízení všem potenciálně vhodným uchazečům?  

Jaké spatřujete výhody, nevýhody využívání SNS?  

Máte proces získávání na sítích nějak formalizován? Čím se řídíte? 

 Součástí získávání je i personální marketing… Jaké další aktivity personálního marketingu již 

provozujete nebo byste mohli na sociálních sítích? 

 SNS v procesu výběr pracovníků  

Pokud se uchazeči přihlásí do výběrového řízení, díváte se pak na jejich profily na SNS? 

o FB ? LI? 

o LI? A pokud vám pošlou odkaz na LI? 

V jaké fázi výběru využíváte SNS?  

Jaké informace zde hledáte a z jakého důvodu?   

o Ověřování informací z CV. Považujete informace ze sítí za pravdivé, přesné?   



o Hledání nových informací. Jsou získané informace potřebné pro predikci pracovního 

výkonu uchazeče? Nepociťujete nedostatek kontextu pro vyhodnocení informací ze 

sítí?  

Dáte uchazeči možnost vysvětlit případné rozpory nebo nedostatky?   

Jak se potýkáte s rozdílným množstvím informací, které se o uchazečích dozvíte ze sítí?  

Informujete o vašem využívání sítí uchazeče předem? Proč ano / ne?   

Čím se řídíte při využívání SNS? Máte formální psaná pravidla? 

 Zaměstnanci na sítích  

Mohou zaměstnanci používat SNS v pracovní době?  

Upravujete nějak chování vašich zaměstnanců na sociálních sítích? Zvlášť v případě, kdy se 

k vaší organizaci veřejně hlásí? Pokud ano, jakým způsobem?  

Ukončili jste s někým pracovní poměr na základě jeho komunikace na SNS? Proč?  

Řešili jste jiné právní spory, ve kterých figurovaly SNS? Pokud ano, jaké? 

Máte formální psaná pravidla, etický kodex?  

 Další oblasti  

Do kterých oblastí ještě vstupují sociální sítě, nebo se domníváte, že by v budoucnu mohly?  

o Vzdělávání pracovníků 

o Adaptace pracovníků 

o Employer branding 

o Další personální marketing 

o Analýza trhu / konkurence 

 Právní a etické otázky při výběru (pouze pokud využívají FB pro výběr zaměstnanců)  

Výběr zaměstnanců je jeden z prvních kontaktů uchazeče s organizací, při kterém se 

formuje názor uchazeče na organizaci. Jak si myslíte, že na ně působí využívání SNS při výběru 

zaměstnanců?  

Zákon o zaměstnanosti (Zákon č. 435/2004, Hlava VI, Právo na zaměstnání, § 12) uvádí 

následující: Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým 

osobám ucházejícím se o zaměstnání. Je toto zajištěno při prohlížení profilů kandidátů na 

SNS?   

 Budoucnost 

Jaký vývoj předpokládáte pro využívání SNS v HR? 

Plánujete nyní nějaké změny, rozvoj, ve vaší organizaci?   

Jedná se o kvalitativní šetření, mohu se vám ještě ozvat, kdyby se změnil výzkumný záměr? 

Další kontakty?  

 

 



Příloha D: Dotazník (pro respondenta F) 

Šetření: SOCIÁLNÍ SÍTĚ V HR 

Cíl šetření: Hlubší porozumění problematice využívání internetových sociálních sítí 

v personálním řízení velkých podniků v ČR 

Poznámky: Předmětem šetření je využívání veřejných sociálních sítí, tedy hlavně Facebooku a 

LinkedInu, případně Twitteru (tomu není u otázek věnován takový prostor, ale pokud jej 

využíváte, prosím napište). Dosud jsem se dotazovala respondentů formou interview, proto 

pokud by vám byly otázky nejasné, budu ráda, když se na mě obrátíte. Jinak přepisujte a měňte 

dle libosti, budu vděčná za každou informaci.  

Otázky 

Informace o organizaci 

 Počet zaměstnanců: 

 Délka působení v ČR: 

 Obor podnikání:  

 Počet zaměstnanců v HR a struktura oddělení: 

o Kolik jich požívá sociální sítě při své práci:  

Nástup SNS do firem 

 Které sociální sítě využíváte ve firmě a jak dlouho?  

 Které sociální sítě a jak dlouho využíváte v HR? 

 Využíváte placené nástroje na LI? 

 SNS v procesu získávání pracovníků 

Jakým způsobem a pro jaké pozice využíváte které sociální sítě? 

 Facebook 

ANO / NE Upozornění na inzerát umístěný na pracovním portále nebo kariérních 
stránkách formou aktualizace stavu 

 
Využití sponzorovaných příspěvků pro šíření inzerátu 

 
Uveřejňování nabídky v konkrétních odborných / profesních / školních 
skupinách 

 
Inzerce 

 
Jiné, prosím vepište 



 

Při obsazování jakých pozic využíváte FB? 

 

 

 

 LinkedIn 

ANO / NE  

 
Upozornění na inzerát umístěný na pracovním portále nebo kariérních 
stránkách formou aktualizace stavu 

 
Placená inzerce 

 
Přímé oslovování odborníků 

 
 

 
 

 

Při obsazování jakých pozic využíváte LinkedIn?  

 

 Jaké spatřujete výhody, nevýhody využívání sítí oproti jiným způsobům získávání pracovníků? 

 Máte psaná pravidla, formálně nastavené procesy? 

SNS v procesu výběr pracovníků 

 Pokud se uchazeči přihlásí do výběrového řízené na volnou pozici, díváte se pak na jejich 

profily na sociálních sítích? 

 Pokud ano: 

o Na které sítě se díváte? 

o V jaké fázi? 

o Z jakého důvodu? 

 Máte psaná pravidla, formálně nastavené procesy? 

Zaměstnanci na sítích 

 Mohou zaměstnanci využívat SNS v pracovní době? 

o Pokud ne: z jakého důvodu? 

 Musí zaměstnanci dodržovat nějaká pravidla při vystupování na sociálních sítích?  



o Pokud ano, jaká (stručně)? Je nějak postihováno jejich nedodržování? Ukončili jste 

s někým pracovní poměr kvůli jeho chování na sociálních sítích? 

Další oblasti 

 Do kterých oblastí ještě vstupují sociální sítě a jakým způsobem? 

ANO / NE, pokud ano, rozepište prosím, 
jakým způsobem 

 

 
Vzdělávání pracovníků 

 
Adaptace pracovníků 

 
Zvyšování angažovanosti nebo loajality 
pracovníků 

 
Další aktivity personálního marketingu (jaké) 

 
Jiné (prosím vepište) 

 

  



Příloha E: Odpovědi na otázku ohledně budoucnosti a vývoje 

o „Obecně se dá asi předpokládat následování západního trendu využití sociálních sítí v 

personalistice i PR firem - větší míra využití ze strany zaměstnavatele i zaměstnance na úkor 

starších tradičních prostředků (např. inzerce v rámci získávání zaměstnanců apod.).“ 

(respondent A) 

o „Předpokládám vyšší zájem a intenzivnější využívání sociálních sítí jak obecně, tak v ČR.“ 

(respondent B) 

o „Domníváme se, že sociální sítě, především LinkedIn nebo Facebook, se pro organizace stanou 

běžnějším nástrojem náboru nebo HR marketingu.“ (respondent C) 

o „Při náboru vidím určitě budoucnost LinkedInu. Jen ještě nevíme, jak přesně tento nástroj 

uchopit. Přijde mi, že většina firem teď hodně experimentuje a nastavují se procesy, jak 

LinkedIn ve společnostech využívat. Další záležitostí je oblast Facebooku. Tam je také skrytý 

potenciál v oblasti náboru. Na druhou stranu si stále myslím, a je to opravdu můj názor, že 

Facebook by se neměl v oblasti náboru využívat. Jedná se o soukromou záležitost každého 

uchazeče a určitě dané informace nechce, aby hráli významnou roli při výběrovém řízení. 

Vývoj bude také v oblasti vnímání těchto nástrojů z hlediska uživatelů. Pokud zjistí, že jejich 

profily (Facebook) odradí zaměstnavatele je pozvat na pohovor, pak si budou muset hodně 

rozmyslet co si na Facebook dávají a zdali ho například nezruší. Chtěl bych podotknout že 

Facebook je dnes  na ústupu a tak uvidíme, jaký bude jeho vývoj.“ (respondent E) 

o „Personalistika se bude dost vyvíjet, jednak do oblasti sociální sítí a jednak nějakých 

interaktivnějších nástrojů, které recruiterům usnadní práci.“ (respondent H) 

o „Nečekám nějakou zásadní změnu, to co nám sítě nabízí, to se snažíme využít efektivně.“ 

(respondent I) 

o „Potenciál sociálních sítí je nezměrný, myslím, že se to bude rozšiřovat více a více, ty cesty, 

jakým způsobem to využít. […] Jak se nedávno vyjádřili HR ředitelé velkých firem, tak firmy 

budou zastoupené lidmi, kteří mají vynikající písemný projev, schopnost vyjádřit myšlenku 

v písemné podobě, tak budou mít zelenou, v tom že osloví zajímavé lidi. […] Možná, že 

budeme kandidáty jenom oslovovat, budeme se scházet jen na virtuálních místech, budeme 

vytvářet skupinky zúžené profesně, do kterých budeme vstupovat, budeme dělat virtuální AC a 

možná že toho člověka poprvé uvidíme až v nástupní den. Možná.“ (respondent J) 

o „No, já teda nevím, jak v jiných firmách, ale myslím si, že ty sociální sítě jsou pro personalisty 

důležité a že je využívají. Limit toho využívání neumím říct, nevím, jestli firmy dělají ten 

background check. […] Myslím si, že teď je to využívání sociálních sítí možná nafouknutá 

bublina, že se říká, že tam člověk musí být, je to takové hrozně populární téma, možná bych i 

řekl modla personalistů, a teď se tam dostanou a nejsou schopni tam fungovat. Takže si 

myslím, že těch lidí, tam bude ještě víc, ale povědomí tu je a možná se zefektivní to využívání 

sítí.“ (respondent M) 

o „Podle mě ta komunikace se bude čím dál tím víc přesouvat na tyhle platformy na úkor 

tradičních. […] Podle mě je v tomhle Česká republika hodně pozadu, o LinkedInu se hodně 

mluví, ale já sám vím od řady uchazečů, že si LinkedIn zakládali s představou, že jím budou 

chodit pracovní nabídky a pak, když jim nějaká přijde, tak to jsou pro ně druhé Vánoce. 

Spousta firem deklaruje, že to používaj, ale otázkou je jak. Prostor je opravdu obrovský.“ 

(respondent N) 

o „V Český republice to má pořád kam růst a kam se to rozšiřovat, takže se zmenší počet lidí, 

kteří budou vybírat práci na základě toho, co vyjede na Jobsech, ale budou spíš se rozhodovat 

podle Facebookovskejch stránek a informací dostupných ze těch sociálních sítích. Myslím, že 



roli bude hrát, nějakou roli bude hrát, jakej profil na Facebooku ta firma má a jak se ta firma 

prezentuje a podle toho se bude rozhodovat víc.“ (respondent O) 

o „Co u LinkedInu zaznamenávám a co mě překvapuje, že se to začíná hodně překlápět do 

Facebooku, to komentování fotek, sdílení.“ (respondent P) 

o „Sama jsem zvědavá, kam to půjde, jestli třeba se změní Facebook, jestli se tam třeba přidají 

nějaké nové aplikace, nějaké funkce. U nás je to stále brané jako soukromá sociální síť, takže 

jsem zvědavá, jestli se to posune, jestli přibydou nějaké funkce, díky kterým se to dostane 

trošku do jiný sféry.“ (respondent T) 

 

 


