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ABSTRAKT

Tato diplomová práce předkládá aktuální poznatky k problematice využití internetu 

pro získávání talentů. Jejím hlavním cílem je zjistit, do jaké míry organizace tyto poznatky 

v praxi akcentují. Za tímto účelem je v první kapitole předložena kompilace odborných 

zdrojů z oblasti řízení talentů. Cílem je definovat pojem talent a zasadit koncepci řízení 

talentů do celkové personální práce v organizaci. Ve druhé kapitole je předložena 

kompilace odborných zdrojů z oblasti získávání zaměstnanců se zaměřením na případná 

specifika získávání talentovaných jedinců. Ve třetí kapitole jsou představeny aktuální 

poznatky z oblasti získávání zaměstnanců a talentů prostřednictvím internetu. V další části 

práce jsou všechny předložené poznatky podrobeny konfrontaci s praxí tří konkrétních 

organizací a to pomocí analýzy jejich online dokumentů určených pro získávání 

zaměstnanců a talentů. Na základě této analýzy se prokazuje, že zkoumané organizace 

aktuální trendy a poznatky do značné míry akcentují.

Klíčová slova: řízení talentů, získávání zaměstnanců, internet, e-recruitment, kariérní 

stránky, pracovní portál, sociální síť, social recruitng.
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ABSTRACT

This diploma thesis presents the current knowledge on the use of internet for the 

purpose of talent acquisition. Its main objective is to determine to what extent 

organizations emphasize this knowledge in practice. For this purpose the first chapter 

refers to the academic compilation of talent management concept.  The aim is to define the 

term of talent within the talent management concept as well as within the personal 

management. The second charter presents the academic compilation in the field of 

recruitment focused on specifics in talented individuals acquiring. The third chapter 

presents current knowledge of internet recruitment. Next chapters focus on recruitment in 

practice by analyzing the online recruitment documentation of three specific organizations. 

Based on this analysis, it is apparent, that the surveyed organizations accentuate current 

trends to a large extent. 

Key words: talent management, talent acquisition, internet, e-recruitment, career website, 

job board site, social network, social recruiting.
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0 ÚVOD

Tato diplomová práce se zabývá využitím internetu pro získávání talentů. Talent a 

řízení talentů jsou aktuálními tématy, která v současném řízení lidských zdrojů velmi často 

rezonují. Často se setkáváme s tvrzením, že lidé jsou nejdůležitějším zdrojem organizace,

jejím bohatstvím přinášejícím konkurenční výhodu a pomáhajícím k rozvoji a inovacím. 

Ne však každý člověk je zaručením úspěchu. Důležité je, jací lidé v organizaci pracují. 

Největší konkurenční výhodu přinášejí lidé talentovaní. Klíčovým úkolem organizace je 

tyto jedince přilákat, udržet a rozvíjet.  

Pokud chceme dostatečně porozumět problematice získávání talentů 

prostřednictvím nástrojů internetu, je třeba nejprve definovat jednotlivé pojmy a představit 

jednotlivé přístupy k problematice řízení talentů i získávání zaměstnanců. Na základě toho 

stanovujeme několik dílčích cílů. Prvním z nich je na základě kompilace odborných zdrojů

definovat pojem talent, přičemž se neobejdeme bez stručného představení celkové 

koncepce řízení talentů, aby čtenář pochopil celkový kontext práce s talentovanými jedinci 

v organizaci. Druhým dílčím cílem je stejnou metodou představit možnosti získávání 

talentovaných jedinců pro organizaci. Abychom nevytrhávali z kontextu pouze některé 

aspekty této personální činnosti, předkládáme stručné shrnutí klíčových informací o

získávání zaměstnanců pro organizaci obecně, se zvláštním důrazem na získávání 

talentovaných jedinců. Proto třetím z dílčích cílů je metodou kompilace odborných zdrojů

určit, zdali existují specifika pro získávání talentovaných jedinců a případně je představit.

Řízení lidských zdrojů jako disciplína se neustále vyvíjí a je ovlivňována mimo jiné 

i rozvojem moderních technologií. Právě rychlý rozvoj informačních technologií má velký 

vliv na podstatnou část personálních činností včetně získávání zaměstnanců a talentů.

Čtvrtým dílčím cílem této práce je tedy na základě kompilace odborných zdrojů shrnout 

vlivy využívání internetu na získávání zaměstnanců s přihlédnutím ke specifikům 

získávání talentovaných jedinců a předložit tak aktuální poznatky k této problematice.

Klíčovým výzkumným cílem této diplomové práce je ověřit akcentování trendů 

v oblasti získávání zaměstnanců a talentů prostřednictvím internetu v organizační praxi.

Pro tento účel byla zvolena metoda analýzy dokumentů, v rámci které sledujeme, do jaké 

míry a v jakých oblastech tři vybrané organizace následují trendy zpracované v prvních 

třech kapitolách. Vzhledem k tématu této práce jsou předmětem analýzy online 
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dokumenty, konkrétně především kariérní internetové stránky, inzerce na pracovních 

portálech a profily jednotlivých organizací na sociálních sítích.

Velice rád bych poděkoval panu doc. PaeDr. Ludvíku Egerovi, CSc. za odbornou 

pomoc, cenné podněty, rady a připomínky v průběhu vzniku této práce. 
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1 KONCEPCE ŘÍZENÍ TALENTŮ

Pokud chceme vystihnout problematiku využití internetu pro získávání talentů, je

nejprve nutné splnit první dílčí výzkumný cíl této diplomové práce, tedy vyjasnit význam 

pojmů talent a řízení talentů a zařadit je do současného pojetí řízení lidských zdrojů. V této 

kapitole nejprve zanalyzujeme dostupnost literatury na téma řízení talentů, a na základě 

kompilace jednotlivých zdrojů uceleně představíme historii, vývoj, současnost i budoucí 

prognózy této koncepce. Následně stejnou metodou, tedy kompilací pramenů a vytvořením 

dílčích závěrů, vymezíme i pojem talent a zásady práce s talenty v organizaci.

V českém prostředí se danému tématu dosud mnoho autorů nevěnuje. Zatím

jedinou monotematicky zaměřenou publikací v českém jazyce, věnující se problematice

řízení talentů komplexně, je kniha Talent management od Horváthové (2011). Dále se 

touto problematikou zabývá rovněž Egerová (Egerová, Eger, Jiřincová et al., 2013), avšak

v tomto případě se nejedná o ucelenou publikaci výhradně na toto téma. Dále nalezneme o

této problematice pouze malé dílčí příspěvky v dílech autorů, jež se věnují řízení lidských 

zdrojů obecně. Dané problematice se příliš nevěnují ani studie poradenských společností 

působících v České republice. 

Do češtiny není přeložena ani žádná zahraniční publikace, která by problematiku 

komplexně objasňovala. Proto pokud případný zájemce o problematiku nechce vycházet 

pouze z Horváthové (2011), je nutné prostudovat prameny cizojazyčné (např. Caplan 2011; 

Davis, 2007; Elegbe, 2010 Lawler, 2008), nebo poskládat jednotlivé příspěvky většího 

množství autorů. Situaci navíc komplikuje fakt, že přístup k řízení talentů se během 

poslední ekonomické krize z části změnil. S prameny staršího data je potřeba pracovat 

obezřetně, protože můžou být v některých ohledech zastaralé a již překonané. Přesto není 

třeba, je zcela zavrhovat, neboť stále přinášejí některé obecně platné poznatky. 

V dostupné české literatuře se můžeme setkávat s označením talent management i

pojmem řízení talentů. Jedná se o totožné termíny. V praxi komerčních organizací se 

častěji setkáváme s anglickým termínem talent management, který bývá přebírán 

z cizojazyčných materiálů. Jak již název titulu napovídá, s anglickým označením pracuje 

rovněž Horváthová (2011). V této práci však budu využívat český ekvivalent „řízení 

talentů“, jak činí např. Koubek (2007) či Kocianová (2010).
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1.1 Historie, vývoj a prognóza koncepce řízení talentů

V posledních desetiletích se významně změnil pohled na člověka v organizaci. Od 

přelomu 50. a 60. let 20. století se ve vyspělém západním světě hovoří o fázi personální 

práce, která je označována jako řízení lidských zdrojů (jakožto etapa navazující na 

personální administrativu a personální řízení). V této etapě se řízení lidí stává klíčovou 

složkou řízení celé organizace. Centrem pozornosti je člověk a řízení lidských zdrojů je

součástí práce všech manažerů napříč organizací, nikoliv jen personálních pracovníků. 

Dalším ze znaků této fáze je uvědomění si vnějších faktorů ovlivňujících chod organizace,

jako např. populační vývoj, trh práce či hodnotová orientace lidí. Uvažování o lidských 

zdrojích se v této etapě stává součástí celoorganizačních strategií, z čehož vyplývá, že 

vedoucí personálních útvarů se stávají členy nejvyššího vedení organizací (Koubek, 2007, 

s. 15—16).

Zajistit si dostatečný počet kvalitních zaměstnanců vyvstává jako jeden z klíčových 

úkolů každé organizace. S tím souvisí zvyšující se poptávka po kvalitních zaměstnancích, 

jejichž počet je však na trhu práce omezen. Roku 1997 přichází konzultantská společnost 

McKinsey se studií „Válka o talenty“, ve které určuje získávání zaměstnanců jako klíčové 

téma obchodního úspěchu (Caplan, 2011, s. 1). V reakci na ní se po roce 2000 objevuje

celostní koncepce řízení talentů, která se snaží vhodné lidi přilákat, vhodně v organizaci 

umístit a následně udržet a zajistit jejich rozvoj a využití jejich potenciálu. Ve své podstatě 

není talent management ničím novým. Snaží se o aplikaci tradičních postupů řízení 

lidských zdrojů. K problematice chce však přistupovat komplexně, tzn. dané činnosti sladit 

v jeden navzájem propojený celek (Armstrong, 2007, s. 327). 

V současné době neustále roste specializace jednotlivých lidských činností a 

objevují se stále nové inovace stávajících technologií. Z toho plyne neustávající vysoká 

poptávka po jedincích, kteří jsou schopni udržet krok s dobou, zůstat konkurenceschopní a 

navíc ještě přinášet konkurenční výhodu. Objevují se také stále větší požadavky ze strany 

zaměstnanců jako např. hledání rovnováhy mezi prací a životem. Z těchto důvodů je 

neustále těžší zajistit a udržet v organizaci talentované pracovníky (Horváthová, 2011, s. 

26).

Podle studie 2012 – 2013 Global Talent Management and Rewards Study, kterou 

provedla mezi 1 605 zaměstnavateli z celého světa konzultantská společnost Towers 

Watson, má 72 % zaměstnavatelů problém zaujmout vysoce kvalitní lidi, tzv. kriticky 
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významné kandidáty, kteří by jim přidali konkurenční výhodu oproti ostatním organizacím. 

Dále má 60 % zaměstnavatelů problém zaujmout uchazeče s velkým potenciálem a 59 % 

zaměstnavatelů má problém zaujmout uchazeče podávající nadprůměrný výkon. Přibližně

60 % zaměstnavatelů má problém výše zmíněné typy zaměstnanců udržet. A dokonce více 

než 40 % zaměstnavatelů má obecně problém udržet si své zaměstnance v rozmezí 

osmnáct měsíců až tří let od začátku pracovního poměru ve společnosti (Towers Watson, 

2012, s. 4). 

Důsledná práce s talenty se jeví jako nezbytná podmínka udržení 

konkurenceschopnosti organizace, i když nemusí být označována jako řízení talentů či 

talent management. Podle studie Resetting Horizons: Human Capital Trends 2013, kterou 

provedla konzultantská společnost Deloitte mezi 1 309 respondenty po celém světě,

(převážně personálními manažery na různých stupních řízení) důraz na řízení talentů trvá a 

zůstane tomu tak patrně i do budoucna. Ze 13 předpokládaných trendů v řízení lidských 

zdrojů se tři dotýkaly koncepce řízení talentů přímo a další alespoň částí svého záběru

(Barry, Bogar King, Bourke, Bowman, 2013). 

Trend nazvaný „válka o rozvoj talentů“ je dokonce respondenty hodnocen jako 

nejaktuálnější téma současného řízení lidských zdrojů. Studie říká, že v práci 

s talentovanými jedinci dochází k určitým výkyvům mezi dvěma hodnotami. V éře 

znalostní společnosti a učící se organizace byl kladen důraz především na rozvoj 

současných talentů. S postupující dobou se důraz přesunul spíše k získávání talentů 

z vnějšku organizace. V době ekonomické krize se situace opět vrátila především k rozvoji 

současných zaměstnanců uvnitř organizace a existuje předpoklad, že tomu tak, alespoň po 

nějakou dobu, zůstane i v budoucnu. Pojem „válka o talenty“ je tak nahrazen pojmem

„válka o rozvoj talentů“. Organizace totiž mají stále větší problém nalézt kandidáty, kteří 

přesně odpovídají kvalifikačním požadavkům. Jako jednodušší varianta se tak jeví si 

takového jedince v organizaci vychovat, vzdělat a kariérně s ním pracovat, než ho získávat 

zvnějšku (Holland, Knowles, Melian, Miller, 2013, s. 43—44).

Jako nejaktuálnější téma časového horizontu jednoho roku až tří let do budoucna je 

studií Horizons: Human Capital Trends 2013 společnosti Deliotte hodnoceno získávání 

talentů z geografických oblastí v ekonomii označovaných jako BRIC, tzn. z Brazílie, 

Ruska, Indie a Číny. Zatímco v minulosti bylo běžnou praxí organizací hledat talenty 

v zemích mateřských společností, dnes, s postupující globalizací, jsou organizace nuceny 
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vyhledávat talenty přímo na rozvojových trzích. Tím se zároveň posiluje možnost 

talentovaného člověka zařadit do struktury nejen v místě, ze kterého pochází, ale využít ho 

i v místě sídla mateřské organizace či kdekoliv jinde. Opouští se strategie „myslet 

globálně, jednat lokálně“ a přistupuje se ke strategii „myslet i jednat globálně“. Ideálním 

cílem je vytvořit síť talentů, která bude mobilní a v případě potřeby schopná působit

geograficky kdekoliv v rámci organizace. Aby byl tento přístup účinný, je potřeba 

zabezpečit důslednou analýzu talentů ve všech organizačních jednotkách ve všech 

světových pobočkách (Dongrie, Schwartz, Wong, 2013, s. 23—24). Některým specifikám

koncepce řízení talentů v rozvojových zemích, především v Africe, se věnuje např. Elegbe 

(2010). Vzhledem k zaměření této práce však toto téma nebude hlouběji rozpracováno. 

Třetím nejvýznamnějším tématem, které bylo studií společnosti Deloitte zařazeno 

do třinácti současných nejaktuálnějších témat řízení lidských zdrojů, je tzv. „ekonomika 

volných talentů“. Klasický přístup k zaměstnání se mění. Organizace stále častěji využívají 

služeb kontraktorů, nebo nezávislých pracovníků (free-lancerů), tzn. lidí, kteří pracují po 

omezenou dobu na jednom konkrétním úkolu. Po jeho skončení buď dostanou úkol nový, 

nebo odejdou pracovat pro jinou organizaci. Na tuto skutečnost musí reagovat i koncepce 

řízení talentů. Do budoucna bude patrně mnohem těžší talentovaného jedince v organizaci 

udržet (Barry, Liakopoulos, Schwartz, 2013, s. 35—37).

Díky moderním technologiím a postupující globalizaci, se kterou souvisí i 

skutečnost, že pro jedince je stále běžnější být mnohem více mobilní, se však zvětšuje 

potenciální prostor, odkud lze talenty získávat. Do budoucna se očekává přístup k řešení 

problémů prostřednictvím přesně zacílených sociálních sítí. Organizace na nich zveřejní 

problém či úkol a zároveň odměnu za vyřešení. Očekává se, že prostřednictvím tohoto 

postupu bude moci zareagovat mnohem větší počet odborníků, než kdyby organizace

využila pouze kapacity svých stávajících členů. Také lze očekávat větší zapojení celého 

dodavatelského řetězce, kdy se např. zákazníci mohou podílet na inovaci produktu 

organizace. Potenciální zdroje talentů se tím opět mohou zvýšit, i když se nebude jednat o 

získávání přímo do struktury organizace (Barry, Liakopoulos, Schwartz, 2013, s. 35—37).

Z výše uvedených informací vyplývá, že přístup k řízení talentovaných lidí 

v organizaci se neustále vyvíjí, v žádném případě však nelze prohlásit, že by se důraz

kladený na získání, udržení či rozvíjení těchto jedinců v organizaci snižoval. Pracovníci 
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zodpovědní za řízení lidských zdrojů v organizacích musí nové trendy neustále sledovat a 

práci s talentovanými jedinci těmto trendům přizpůsobovat. 

1.2 Vymezení pojmu talent

V následující podkapitole je, za účelem naplnění jednoho z dílčích cílů této práce,

nutné definovat pojem talent a určit, kdo je v organizaci za talentovaného označován. 

Obecně pojem talent zastřešuje duševní výkon, schopnost, nadání, vlohy, přirozené 

schopnosti apod. Talent (např. hudební, pohybový apod.) je považován za vrozenou 

vlastnost, se kterou se člověk buď narodí či nikoliv. Záleží však vždy na prostředí, ve 

kterém se jedinec pohybuje, do jaké míry umožní tento talent rozvinout. Pojem talent také

neobsahuje nějaké obecné schopnosti, díky kterým by jedinec převyšoval jedince ve svém 

okolí ve všech činnostech. Vztahuje se většinou pouze k nějaké určité disciplíně (Elegbe, 

2010, s. 4—5). Sojka (2013, s. 4) však uvádí, že akademická obec se neshoduje, zda je 

talent vrozenou vlastností či nikoliv. Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2000, s. 597) 

definuje talent jako soubor schopností, který je obvykle předpokládaný za vrozený a 

umožňuje dosahovat nadprůměrných výkonů, nebo jako nadání projevené dosažením 

úspěšného výkonu.

V disciplíně řízení lidských zdrojů je jako talent označován jedinec. Definice pojmu 

talent z hlediska řízení lidských zdrojů je však velice obtížná a v zásadě existují dva 

základní odlišné přístupy. První z nich považuje za talenty pouze užší skupinu 

zaměstnanců, jedince s mimořádně velkým potenciálem, kteří mají klíčový vliv na výkon 

celé organizace. Jedná se především o lidi, se kterými se alespoň do budoucna počítá do 

nejvyšších funkcí organizace (Koubek, 2007, s. 29). Palán (2002, s. 210) v této souvislosti 

hovoří o tzv. společnosti tažené talenty (talent driven society). Ta je spíše sociologickým 

konceptem, který chápe talenty jako základ rozvoje společnosti ve všech jejích oblastech. 

Tento přístup považuje za talenty 2—3 % populace. 

Druhý přístup k pojmu talent předpokládá, že každý člen organizace disponuje 

určitým množstvím talentu, tedy schopností, dovedností a potenciálem, který by měl být 

rozvíjen. Do jaké míry se talent podaří rozvinout, záleží právě na vyspělosti koncepce 

řízení talentů v organizaci (Koubek, 2007, s. 29). Na základě případových studií v různých 

mezinárodních společnostech lze sledovat trend, kdy se postupně přechází od prvního 

pojetí k druhému (Caplan, 2011).
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V českém prostředí se lze častěji setkat s prvním z uvedených přístupů, i když i 

v českém prostředí může nastat v některých oborech či lokalitách situace, kdy se pro 

organizaci klíčovým zaměstnancem může stát dělník s potenciálem vést lidi nebo např. 

programátor, který nemusí mít potenciál růstu na vedoucí pozici, avšak pro organizaci je 

žádoucí, aby jí do budoucna neopustil a zároveň si rozvíjel své odborné dovednosti. 

K pojmu talent nesmí být automaticky připisována nutnost vlastnit manažerské schopnosti, 

i když je to tak v mnoha organizacích chápáno (Horváthová, 2011, s. 22—23). Někdy jsou 

také za talentované jedince označováni lidé s vysokým potenciálem, kteří stále ještě studují 

a připravují se na budoucí povolání. Takto pojem chápe např. Hroník (2007, s. 29). 

Sojka (2013, s. 4) uvádí definici vyplývající z výsledků šetření provedené CIPD za 

rok 2007 (CIPD = Chartered Institut of Personal Development). Podlé té jsou „talentovaní 

jedinci ti, kteří můžou mít vysoký příspěvek k výkonnosti organizace buď okamžitým 

přispěním k výkonnosti, nebo v dlouhodobějším horizontu demonstrací vysokého 

potenciálu“. Dále předkládá shrnující definici, která považuje jedince za talentovaného 

tehdy, pokud má schopnosti převyšující své okolí a zároveň je bez problémů využívá. 

Přístup založený na vytipování pouze určitých jedinců v organizaci v sobě nese 

následující riziko. Pokud organizace věnuje pozornost pouze některým pozicím či 

některým organizačním úrovním, rozvíjí např. pouze manažerské či odborné kompetence, 

může jí unikat potenciál talentů mimo sledovanou oblast (Caplan, 2011, s. 2). Jako 

nejvhodnější se tak jeví smíšený přístup, který za talentovaného jedince považuje každého 

v organizaci, pomáhá rozvíjet jeho silné stránky, ale zároveň k tomu transparentně vybírá 

ty nejlepší ze všech a s nimi dále pracuje. Díky tomuto přístupu může každý jedinec 

podávat nejvyšší výkon a rozvíjet svůj potenciál (Egerová, In: Egerová, ed., 2013, s. 20).

V organizační praxi se často setkáváme s maticí, která rozděluje zaměstnance do 

devíti kategorií podle jejich výkonu a potenciálu do budoucna (viz Příloha A, tabulka 1).

S každou z těchto kategorií je třeba pracovat specificky (Springer, Szypula, In: Egerová, 

ed., 2013, s. 103). Pokud organizace pracuje pouze s některými jedinci, jedná se především 

o lidi s vysokým výkonem i potenciálem a částečně o jedince z okolních polí matice. (Tyl, 

2013, s. 43). Naopak Jiřincová (In: Egerová, ed., 2013, s. 111) předkládá možnosti 

personální práce s lidmi ze všech oblastí matice (viz Příloha A, tabulka 2).

Na základě poznatků představených v této kapitole lze prohlásit, že jednotná a 

shrnující definice pojmu talent dosud neexistuje a žádná z definic nebyla jednotně
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akceptována ani v akademickém prostředí. Horváthová (2011, s. 22—24) ve své publikaci

shromažďuje definice pojmu talent tak, jak je definují jednotliví autoři, přičemž přidává i 

definice odborníků z prostředí komerčních organizací. Na základě tohoto shrnutí lze 

prohlásit, že každý autor přichází s vlastní definicí, přičemž navzájem se od sebe většinou 

liší. Napříč definicemi lze však vysledovat některé obecné znaky, ze kterých formulujeme 

pracovní definici, se kterou budeme v této práci dále pracovat. Za talentovaného jedince 

označujeme člověka výkonného, který významně přispívá k výkonnosti celé organizace a 

je tak pro ni v současné době klíčový, nebo má vysoký potenciál rozvoje do budoucna. 

1.3 Koncepce řízení talentů jako součást personální práce

Na rozdíl od pojmu talent, je koncepce řízení talentů odbornou veřejností jasně 

formulována a vymezena. Řízení talentů je podle ní v podstatě aplikací již dříve známých 

postupů řízení lidských zdrojů skrze jednotlivé personální činnosti. Přidanou hodnotou 

koncepce řízení talentů je provázanost jednotlivých činností do jednoho komplexního

celku. Cílem je získání, udržení a rozvoj talentů. Zároveň je nutné si uvědomovat, jakým 

směrem se organizace ubírá, tzn. nesoustřeďovat se pouze na situaci současnou, ale také 

analyzovat, jaké lidi bude organizace potřebovat v budoucnu (Koubek, 2007, s. 29).

Armstrong (2007), Horváthová (2011) i Koubek (2007) hovoří o nutnosti zabezpečit 

neustálý tok talentů. Součástí personální práce tedy musí být takové postupy a činnosti, 

které nám zajistí neustálý zájem schopných uchazečů o práci z vnějšku organizace a 

zároveň dostatek kvalitních zaměstnanců uvnitř organizace, se kterými je možné dále 

pracovat a rozvíjet je. Vnitřní i vnější zdroje talentů pak tvoří tzv. „talent pool“. 

Řízení talentů musí jednoznačně vycházet z celoorganizační strategie. Její nedílnou 

součástí je strategie personální, z níž se odvíjí plán získávání a stabilizace lidských zdrojů.

Koncepce řízení talentů musí prostupovat všemi uvedenými úrovněmi. Klíčovou fází je ale 

především implementace plánu získávání a stabilizace lidských zdrojů. Ten zajišťuje

neustálý přísun talentů z vnějšího prostředí organizace a zároveň pomáhat talenty 

v organizaci udržet pomocí různých stabilizačních činností. Personální plány by měly být 

sestavovány na základě auditu talentů, jehož pomocí je lze zmapovat a dále zjistit, v jakých 

oblastech a jakými způsoby je rozvíjet. V neposlední řadě by audit měl analyzovat rizika a

rozpoznat nebezpečí, že se talentovaní lidé chystají odejít, případně určit a minimalizovat 

příčiny, proč se tak chystají učinit (Armstrong, 2007, s. 328—330).
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Sojka (2013, s. 7) k tématu auditu dodává, že vzhledem k omezenému množství 

talentovaných jedinců na trhu práce není možné obsadit všechny pracovní pozice 

v organizaci talenty. Některé pozice ani po zaměstnanci nevyžadují vyšší než průměrné 

schopnosti. Pomocí auditu by organizace měla rozeznat, u kterých pozic přinese jejich 

obsazení talentem konkurenční výhodu a na ty se zaměřit

Správně zvládnutou koncepci řízení talentů přináší pouze precizně zvládnuté řízení 

lidských zdrojů obecně. Díky němu lze snadněji rozpoznat jedincův talent a efektivně 

s ním pracovat (Horváthová, 2011, s 26). Davis (2007, s. 13) i Elegbe (2010, s. 4), podobně 

jako Armstrong (2007, s. 328—330), upozorňují, že koncepce řízení talentů musí 

prostupovat celou organizací. Nesmí se však jednat o pouhou praktiku implementovanou 

personálním oddělením, ale principy této koncepce musí být pevně zakořeněny v 

organizační strategii a musí ji plně respektovat vrcholové vedení organizace. Nestačí ale 

ani důsledné provádění jednotlivých personálních činností bez celkové koncepce. Přidanou 

hodnotou je právě uvědomění si klíčového významu koncepce jako jednolitého celku 

(Egerová, In: Egerová, ed., 2013, s. 10—11). 

V této souvislosti zmiňujeme pojem „integrovaný talent management“, který 

spojuje do jednoho celku strategii organizace, strategii řízení lidských zdrojů, procesy 

talent managementu a kulturu organizace. Jelikož každá z těchto složek je v případě 

jednotlivých organizací unikátní, musí být unikátní také každá koncepce řízení talentů. 

Nelze v jakékoliv organizaci aplikovat nějaké obecně platné postupy (Egerová, 2012, s. 

11—12).

Koncepce řízení talentů musí být pevně zabudována do kultury organizace a zájem 

o talentované jedince musí být v organizaci jasně deklarovaný. Především vedoucí 

pracovníci si musí být vědomi důležitosti talentů a jejich řízení musí brát jako nedílnou 

součást své každodenní práce. Kultura organizace akcentující koncepci řízení talentů je 

zaměřená především na výkonnost. Vysoký výkon oceňuje a pro výkonné jedince je 

skutečně atraktivním zaměstnavatelem (Egerová, In: Egerová, ed., 2013, s. 33). 

Důležitou složkou koncepce řízení talentů je i řízení kariéry. To na základě potřeb 

organizace zajišťuje přísun kvalitních jedinců z interních zdrojů v místě, kde po nich 

vznikla poptávka. Při péči o talenty je rovněž důležité zaměřit se na jejich motivaci a 

potřeby, tedy zajistit, aby jejich role nabízela autonomii a umožňovala jim alespoň určitou 

míru seberealizace. Zároveň je potřeba talentům poskytovat příležitost k učení a rozvoji,
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v těchto činnostech je podněcovat, vést a aplikovat na ně principy řízení výkonu. Rovněž je 

nutné usilovat o vlastní angažovanost talentovaného jedince a za výkon jej patřičně 

odměňovat. Odměňování by mělo být založeno na principech spravedlnosti, zásadovosti a 

důslednosti. Výše odměn by měla být oproti ostatním organizacím konkurenceschopná a 

zajímavá. Existuje však určitá hranice, kdy vysoké odměny mohou být vnímány jako 

„úplatek“ či „zlatá pouta“ a ani sebevyšší odměny nejsou schopny udržet člověka 

v organizaci, pokud se necítí dostatečně spokojený, motivovaný a nemá možnost vlastní 

seberealizace (Armstrong, 2007, s 328—330).

Přístup k řízení talentů do jisté míry změnila poslední ekonomická krize. Podle 

studie 2012 – 2013 Global Talent Management and Rewards Study, kterou provedla mezi 

1 605 zaměstnavateli z celého světa konzultantská společnost Towers Watson, je na 

zaměstnavatele kladen stále vyšší tlak z hlediska snižování provozních nákladů. Tento tlak 

se projevuje např. v odměňování zaměstnanců. Za stejnou výši odměn pracovala v roce 

2012 více než polovina dotazovaných více hodin, než bylo v předchozích letech obvyklé. 

Proto je dle studie nutné, aby zaměstnavatelé působili spíše na vnitřní motivaci člověka, 

jeho vnitřní uspokojení z práce a ztotožnění s prací. Je nutné, aby si zaměstnavatelé i 

zaměstnanci uvědomovali nutnost hledání vyváženosti mezi potřebami jedné i druhé strany

(Towers Watson, 2012, s. 2). 

V souvislosti s touto rovnováhou se někdy hovoří o tzv. hodnotové propozici 

zaměstnance (anglicky Employee Value Propostion, zkáceně EVP). Ta hodnotí z pohledu 

zaměstnance poměr mezi tím, co pro organizaci odvádí a co za to dostává (Menšík, 

2014b). Touto problematikou se poměrně podrobně zabývá např. Lawler (2008), který 

přichází s konceptem organizace orientované na lidský kapitál (anglicky human-capital-

centric organization). Tento typ organizace klade důraz především na stabilizaci 

zaměstnance. Pro tu je důležité především uvědomování si organizační identity a 

příslušnosti k organizaci. 

Zavedení koncepce řízení talentů musí být také obhajitelné z hlediska finančního 

přínosu. Robert-Edomi (2013) předkládá výsledky šetření společnosti Right Management, 

provedené mezi 2 500 vedoucími pracovníky. Podle něj 82 % vedoucích pracovníků cítí 

zřejmý tlak na vyčíslení finančních přínosů aplikace koncepce řízení talentů. Aby vedoucí 

pracovníci aplikaci koncepce řízení talentů byli schopni obhájit, musí předem stanovit 
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jasně měřitelná kritéria, jakkoliv může být měření týkající se lidského faktoru obtížné 

(Robert-Edomi, 2013). 

Pro usnadnění jednotlivých činností koncepce řízení talentů a také zhodnocení její 

efektivity existuje specializovaný počítačový software. V minulosti se jednalo spíše o 

menší softwarové produkty, které pomáhaly administrovat a analyzovat jednotlivé 

personální činnosti. V současné době přichází s vlastními softwarovými řešeními rovněž 

výrobci velkých celoorganizačních informačních systémů jako jsou SAP či Oracle. Tyto 

produkty nabízejí komplexní softwarová řešení propojující data ze všech sfér organizace, 

což umožňuje snadnější vyhodnocování dat i postihnutí vzájemné provázanosti činností. 

Menší softwarové produkty však vedle komplexních řešení i nadále koexistují. Mohou být 

totiž díky svému menšímu rozsahu specifičtěji zaměřené. Rovněž nové a inovativní 

funkcionality se častěji objevují u menších produktů (Bersin, 2013, s. 1). 

Výhody důsledně a správně aplikované koncepce řízení talentů jsou značné. Mezi 

nejvýznamnější lze řadit především dostatek jedinců, kteří přispívají ke 

konkurenceschopnosti organizace, klesající náklady vyplývající z fluktuace, tzn. klesající 

náklady na prostoje v práci, nábor i adaptaci zaměstnanců. Organizace zároveň posiluje 

svůj pozitivní obraz, což může přilákat další talentované jedince. Stávající talenti nemají 

tendenci organizaci opouštět kvůli lepšímu zaměstnání. Pozitivně působí aplikace 

koncepce rovněž na plánování nástupnictví. Nevznikají prostoje při výběru vhodných 

kandidátů a posiluje se motivace zaměstnanců, kteří vidí perspektivu možného povýšení. 

Jedinci uvnitř organizace jsou v rámci její struktury vhodně umístěni. Nezáleží tolik na 

předchozích zkušenostech jedince, ale především na jeho kompetencích danou činnost 

úspěšně vykonávat (Horváthová, 2011, s. 27).

Práce s talenty však nemusí být vždy tak snadná, jak se na první pohled může jevit.

Davis (2007, s. 2) upozorňuje, že talentovaní jedinci mají v některých případech tendence 

otevírat kontroverzní témata nebo klást v organizaci složité dotazy. Ačkoliv právě i tato 

aktivita může být pro organizaci velice přínosná, neboť zabraňuje rigiditě a podporuje 

inovaci, je v některých případech důvodem, proč se vedoucí pracovníci získávání 

talentovaných pracovníků brání. 

Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že problematika řízení talentů je v dnešní 

době velice aktuální a může na ní do značné míry záviset výkonnost i 

konkurenceschopnost organizace. Předpokládá se navíc, že význam koncepce řízení 
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nepoklesne ani v budoucnu. Přesto tato problematika zatím není v českém prostředí dobře 

postihnuta. V zahraniční praxi je situace o mnoho lepší. V anglickém jazyce jsou dostupné 

tituly i odborné články věnující se této problematice, rovněž jsou i veřejnosti k dispozici 

výsledky studií soukromých poradenských společností věnující se problematice. 

Jestliže jsme v úvodu vytyčili jako jeden z dílčích cílů definovat slovo talent, lze 

konstatovat, že tato definice není snadná a jednoznačná. Obecně lze mezi autory

vysledovat dva přístupy. Jeden chápe talenty jako úzkou skupinu nejlepších členů 

organizace, druhý vidí talent téměř v každém jedinci, přičemž je pouze důležité tento talent 

rozpoznat a rozvinout. Definice jednotlivých autorů se shodují, že talentovaný člověk má

vysoký výkon či vysoký potenciál a díky tomu přináší organizaci konkurenční výhodu.

Naopak se definice neshodují, zda stačí oplývat pouze výkonem či potenciálem, nebo je 

nutné vlastnit obě tyto charakteristiky.

Na jednotné definici koncepce řízení talentů se jednotliví autoři spíše shodují. Tato 

koncepce ve své podstatě nepřináší nic nového, pouze citlivě propojuje a integruje 

jednotlivé personální činnosti do jediného synergického celku, jehož výsledkem je získání, 

udržení a rozvoj talentu.
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2 ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

V předchozí kapitole byly definovány pojmy talent a řízení talentů, přičemž 

koncepce řízení talentů je rozdělena do tří fází: získávání, udržení a rozvoj talentovaných 

jedinců. Tato diplomová práce se svým charakterem zaměřuje na první z uvedených fází, 

tedy získávání talentů pro organizaci. Pro pochopení této problematiky je klíčové 

představit obecnou koncepci získávání zaměstnanců a následně se pokusit definovat

odlišnosti v získávání talentovaných jedinců proti získávání zaměstnanců obecně. Pro 

seznámení s uvedenou problematikou je použita stejná metoda jako v předchozí kapitole, 

tedy kompilace k tématu dostupných odborných zdrojů.

Primárně je v této kapitole používán termín získávání pracovníků, protože uvedené 

informace platí obecně pro zajištění vhodných lidí pro organizaci. Pokud je užit pojem 

získávání talentů, jedná se o získávání specifické skupiny jedinců. Vzhledem k rozsahu a 

zaměření této práce slouží tato kapitola především ke stručnému představení problematiky 

tak, aby se čtenář zorientoval v základních termínech a metodách této personální činností a 

byl schopen dané problematice porozumět z hlediska využití internetu pro získávání 

talentů. Téma získávání pracovníků je v odborné literatuře poměrně dobře zmapováno a 

existuje dostatek českých i zahraničních zdrojů. V této kapitole vycházíme především 

z Armstronga (2007), Hroníka (2007), Kocianové (2010) a Koubka (2007). Kompilací 

těchto zdrojů předkládáme stručné shrnutí dané problematiky

Samotný pojmem získávání zaměstnanců je charakterizován jako oslovování či 

vyhledávání optimálního počtu jedinců, které organizace potřebuje. Na fázi získávání 

posléze navazuje fáze výběru, kdy z většího počtu získaných jedinců vybíráme ty 

nejvhodnější. Získávání může probíhat nejen z vnějšího okolí organizace, ale rovněž mezi 

jedinci již v organizaci pracujícími. Cílem je zacílit a oslovit správné jedince, zajistit jejich 

optimální počet a zjistit o nich dostatečné množství informací, které budou nutné 

k posouzení vhodnosti jednotlivých kandidátů. Jako synonymum pojmu získávání 

pracovníků je někdy užíván pojem nábor. Někteří autoři však tyto dva pojmy rozlišují, 

přičemž pod slovem nábor chápou pouze získávání kandidátů z vnějšku organizace. Pojem

získávání zaměstnanců zahrnuje vnější i vnitřní zdroje kandidátů (Kocianová, 2010, s. 79). 

Fázi získávání zaměstnanců předchází fáze definování požadavků. Ta spočívá 

především v přípravě popisů a specifikací pracovního místa, ze kterého vyplynou konkrétní 

požadavky na budoucího zaměstnance (Armstrong, 2007, s. 343). V dnešní době se stalo 
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získávání pracovníků pro organizaci strategickou záležitostí. Musí vycházet z dlouhodobé 

strategie a personálních plánů organizace a musí být důkladně promyšleno, nikoliv 

založeno pouze na operativních krocích vycházejících z náhle vzniklých situací. Moderní 

podoba získávání neobsahuje pouze získání dostatečně kvalifikovaných jedinců, ale rovněž

jedinců adekvátně zaujatých zájmy organizace, dostatečně motivovaných a ztotožňujících 

se s organizačními hodnotami i organizační kulturou. Pouhá kvalifikace v mnoha 

případech nestačí (Koubek, 2007, s. 126—127).

U celé řady pozic je důležité zvažovat jedince nejen ze současného úhlu pohledu, 

ale je nutné zaměřovat se i na jeho rozvojový potenciál v případě budoucích potřeb 

organizace (Kocianová, 2010, s. 79). Dle Hroníka (2007, s. 25—29) se personální 

plánování dotýká tří oblastí. Jedná se o plánování potřeby pracovníků, tzn., které 

pracovníky a v jakém počtu bude organizace potřebovat. Druhou oblastí je plánování 

kariérního a profesního růstu jednotlivých jedinců. Třetí oblast se týká plánování metod a 

nástrojů, kterými lze zabezpečit dostatečný přísun kvalitních jedinců. 

Získávání zaměstnanců je procesem, který zajišťuje tok informací od 

zaměstnavatele k potenciálnímu zaměstnanci a naopak, tzn. procesem zveřejnění nabídky a 

zpětné odezvy na ní. Na odezvu má vliv samotná podoba nabídky (obsah, zacílení, 

distribuční kanály, apod.), vnitřní podmínky organizace (charakter práce, jméno organizace 

na trhu, apod.) a vnější podmínky (demografická situace, momentální nezaměstnanost, 

apod.). Podobu nabídky může organizace plně a relativně snadno ovlivnit. Vnitřní 

podmínky organizace jsou samotnou organizací rovněž ovlivnitelné, avšak poměrně 

obtížně a nákladně. Vnější podmínky jsou organizací samotnou neovlivnitelné (Koubek, 

2007, s. 127). 

2.1 Vnitřní a vnější zdroje získávání zaměstnanců

Získávání pracovníků v sobě obsahuje využití vnitřních i vnějších zdrojů 

organizace. Koubek (2007, s. 129) do vnitřních zdrojů řadí pracovníky, kteří jsou 

uvolňováni z důvodu další nepotřebnosti vzniklé v důsledku technologického rozvoje 

(např. při použití nové technologie), pracovníky uvolněné z důvodu změny charakteru 

činnosti organizace nebo pracovníky uvolněné díky jiným organizačním změnám. Vnitřní 

zdroje dále tvoří pracovníci, kteří dozráli k výkonu náročnější práce a mohou být povýšeni 

a v neposlední řadě patří mezi vnitřní zdroje i pracovníci, kteří mají z nějakého důvodu 
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sami zájem o změnu práce, ačkoliv jsou momentálně využiti naprosto účelně. Vnější zdroje 

tvoří volné pracovní síly na trhu (nezaměstnaní), absolventi škol a pracovníci jiných 

organizací, kteří mají zájem změnit zaměstnání. Doplňkové vnější zdroje představují např. 

ženy na rodičovské dovolené, důchodci či studenti. Charakteristice a výhodám a 

nevýhodám vnitřních a vnějších zdrojů se věnuje následující podkapitola.

Využití interních i externích zdrojů s sebou přináší své specifické výhody i 

nevýhody. V první řadě by mělo být při získávání zaměstnanců zvažováno spíše využití

vnitřních zdrojů (Armstrong, 2007, s. 348). Jestliže se rozhodneme obsadit pracovní pozici 

z vnitřních zdrojů, budeme zpravidla uchazeče dobře znát. Můžeme vycházet z kariérních 

plánů, přičemž posílíme pocit jistoty a angažovanosti v zaměstnancích. Pozitivní vliv může 

mít tento krok i na loajalitu a motivaci zaměstnanců. K nesporným výhodám patří rovněž 

to, že jedinec již organizaci i její členy zná, proces adaptace na nové pracovní místo tedy 

zpravidla nebývá tak dlouhý. Obsazení z vnitřních zdrojů bývá levnější z finančního 

hlediska, jelikož odpadá nutnost drahé inzerce, nižší jsou časové ztráty z prodlevy

vznikající po dobu adaptace, nižší mohou být rovněž náklady na vzdělávání. Obecně také 

platí, že povýšený pracovník má nižší mzdové požadavky než pracovník do organizace 

nově příchozí. Samotné povýšení v rámci organizace je totiž jistou odměnou (Armstrong, 

2007, s. 348; Kocianová, 2010, s. 83).

K nevýhodám získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů patří omezený výběr 

kandidátů či „provozní slepota“, tedy návyky pohybovat se v zaběhnutých stereotypech, 

které sice fungují, ale zároveň jsou netečné vůči pozitivním změnám a inovacím. V případě 

povýšení pracovníka se často můžeme setkat se zklamáním, rivalitou či závistí kolegů a 

kolegyň. Pokud je jedinec povýšen na vedoucí pozici, jeho bývalí řadoví kolegové a 

kolegyně ho jako vedoucího pracovníka nemusí respektovat a mohou k němu stále 

přistupovat spíše jako k osobnímu příteli. Pokud nebyla zaměstnancova původní pozice 

zrušena, bude rovněž nutné najít za něho náhradu. Setkat se lze rovněž s tzv. „Peterovým 

principem“, který říká, že jedinci bývají v rámci organizace kariérně povyšováni až do 

pozice, na kterou již jejich schopnosti nestačí. Teprve tato úroveň bývá konečnou. Je tedy 

potřeba vždy důsledně zvažovat předem, zda dotyčný na novou pozici stačí a nebude-li pro 

něho pouhou odměnou za dobré předchozí výsledky (Armstrong, 2007, s. 348; Kocianová, 

2010, s. 83). Do jisté míry se může jevit jako nespravedlivé odmítnout povýšit dlouhodobě 

poctivě a tvrdě pracujícího jedince. Pouze tak lze ale předejít výše uvedenému 

„Peterovému principu“ (Elegbe, 2010, s. 41—42). 
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Teprve ukáže-li se využití vnitřních zdrojů organizace jako nevhodné, mělo by se 

přistoupit k využití vnějších zdrojů (Armstrong, 2007, s. 348). Mezi výhody tohoto řešení

patří především širší nabídka kandidátů, přičemž často může organizace získat již 

vyprofilovaného kvalifikovaného zaměstnance, kterého nemusí pro novou pozici

vzdělávat. Jedinec přicházející z vnějšku organizace bývá zpravidla více respektován 

novými kolegy. Nově příchozí mívají často, alespoň zkraje, vysoké pracovní nasazení. 

Mohou také díky svým předchozím zkušenostem přinést nové „know-how“, podněty, 

pohledy, přístupy k řešení apod. (Kocianová, 2010, s. 84).

Nespornou nevýhodou získávání z externích zdrojů je především vyšší nákladnost 

procesu získávání i vzdělávání a delší doba obsazování pozice i následné adaptace. Nově 

příchozí zaměstnanci mají často vyšší finanční požadavky. Přijmutím externího pracovníka 

se rovněž blokují kariérní postupy v rámci organizace a zaměstnanci mohou ztrácet 

motivaci a angažovanost, pokud vidí, že nový člověk přichází na místo, na které by mohli 

být povýšeni. Příchod do nové organizace s sebou také může přinášet vyšší míru stresu. 

Proces adaptace nově příchozího znamená rovněž zátěž pro kolegy, kteří mu musí věnovat 

svůj čas. Objevuje se také riziko špatného výběru (Kocianová, 2010, s. 84).

Z hlediska této práce je internet, jako nástroj pro získávání zaměstnanců a talentů, 

využíván většinou pro získávání jedinců z vnějšího prostředí organizace. Blíže bude tato 

problematika představena v samostatné kapitole 3. Přesto jsme považovali za vhodné 

alespoň ve stručnosti představit tuto problematiku, aby čtenář na základě této práce 

nedospěl k faktu, že získávat zaměstnance je možné pouze ze zdrojů externích. 

2.2 Metody získávání zaměstnanců

V následující podkapitole jsou představeny jednotlivé metody získávání 

zaměstnanců popisované v odborné literatuře. Tyto metody však podléhají velmi 

dynamickému vývoji. Tato práce jako celek se zaměřuje na využití internetu pro získávání 

talentů a proto internetovým metodám je věnována samostatná kapitola 3. V této 

podkapitole jsou tak představeny v současné době používané „neinternetové“ metody, o 

kterých se autoři zmiňují, i když význam některých z nich výrazně upadá, nebo s 

„internetovými“ metodami postupně splývají.
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Při volbě vhodné metody je nutné vždy zvažovat, jaká pozice je obsazována, jací 

lidé jsou poptávání, kolik je k dispozici finančních prostředků a v jakém časovém 

horizontu je nutno danou pozici obsadit (Kocianová, 2010, s. 84—85). Vhodné je rovněž 

vytvářet zpětné statistky úspěšnosti jednotlivých metod. Takto lze sledovat, jaké výsledky

jednotlivé metody přinášejí, nakolik jsou relevantní, a také zdali se liší struktura kandidátů 

z jednotlivých zdrojů. Na základě toho lze do budoucna využívat jednotlivé metody co 

nejefektivněji (Rashmi, 2010, s. 23). Tato tvrzení platí v prostředí metod internetových i 

neinternetových.

2.2.1 Uchazeči hlásící se sami

K tomuto ideálnímu stavu by měl vést vhodný personální marketing a budování 

dobrého jména zaměstnavatele. Hlavní výhodou jsou především nízké náklady. Za

nevýhodu lze považovat především často velké množství hlásících se kandidátů, kteří pro 

otevřené pozice nejsou vhodní. Přesto by se reakcemi měl někdo v organizaci zabývat,

důsledně jim odpovídat, poděkovat za zájem a na základě jejich souhlasu si vytvořit 

vhodnou databázi talentů pro případ budoucí potřeby apod. (Koubek, 2007, s. 136—137). 

Doporučuje se s kvalitními kandidáty udržovat průběžný kontakt. Ten sice může být 

časově náročný, avšak může uspořit velké množství prostředků za využívání jiných metod 

(Hroník, 2007, s. 139). 

2.2.2 Doporučení současného pracovníka organizace

Jinými slovy též reference. Pro tuto metodu je nutné vytvořit vhodný informační 

systém (např. nástěnky či intranet), aby zaměstnanci o volných místech v organizaci 

věděli. Někdy se využívají motivační programy, kdy jsou zaměstnanci za doporučení 

odměňováni. Tato metoda je poměrně nenákladná. Většinou jsou doporučováni vhodní 

uchazeči, protože zaměstnanci vědí, zdali doporučovaný sdílí hodnoty, na kterých je 

založena organizační kultura. Zároveň zaměstnanec do jisté míry za doporučeného člověka 

ručí, neboť si zpravidla nechce kazit u zaměstnavatele pověst doporučením nevhodné 

osoby. Při náboru většího množství lidí pouze na základě doporučení hrozí vytvoření 

přátelských klik, kdy se jedinci budou chovat především jako přátelé a nikoliv jako 

zaměstnanci (Koubek, 2007, s. 136). 
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Hroník (2007, s. 139) uvádí, že u organizací do 50 zaměstnanců se jedná o 

nejčastější způsob získávání zaměstnanců. Crispin (2014) uvádí, že různé výzkumy mezi 

zaměstnavateli prokazují, že díky referencím a doporučením nastupuje mezi jednou 

čtvrtinou až jednou třetinou všech přijatých zaměstnanců. Sullivan (2014) doporučuje 

využívat k získávání pracovníků i lidi z vnějšku organizace, které lze motivovat odměnou 

za doporučení vhodného kandidáta. V tomto případ je však vhodné stanovit určitá 

kvalitativní měřítka, aby organizaci byli doporučováni pouze skutečně kvalitní kandidáti. 

Jako vhodné zdroje referencí se jeví především rodinní příslušníci zaměstnanců, externí 

konzultanti pracující pro organizaci, dlouhodobí zákazníci a odběratelé, účastníci či bývalí 

zaměstnanci organizace, tedy jedinci, kteří mají alespoň nějaké zkušenosti s fungováním 

organizace a zároveň znají její kulturu.

2.2.3 Přímé oslovení vyhlédnutého jedince

Tato metoda je postavena především na důsledném pozorování externího prostředí 

organizace a vytipování talentovaných lidí. Přehled mohou organizace získat např. 

monitorováním odborného tisku, účastí na odborných setkáních či veletrzích, dobrými 

obchodními vztahy a jiným budováním sítě známostí. O sledovaných jedincích musí mít 

organizace dobrý přehled a vědět, že vyhovují jejím potřebám na základě odborných i 

osobních předpokladů. Tato metoda nemusí být nikterak nákladná. Může však velice 

snadno narušit vztahy s okolními organizacemi (Koubek, 2007, s. 136—137). Protože 

může být přímé oslovení velice citlivou záležitostí, využívají často organizace služeb 

zprostředkovatelských agentur, aby toto riziko eliminovaly a odpovědnost převedly právě

na agenturu. Agentura zároveň zpravidla sama hledá vhodné kontakty (Hroník, 2007, s. 

140). Právě tato metoda zaznamenala v poslední době díky internetu a sociálním sítím 

velký rozvoj. Blíže však bude tato problematika představena v kapitole 3.

2.2.4 Inzerce ve sdělovacích prostředcích

V minulosti se jednalo patrně o nejpoužívanější metodu pro získávání zaměstnanců. 

Koubek (2007, s. 138) ji v roce vydání svého titulu stále označuje jako nejpoužívanější, 

přičemž poukazuje na stále rostoucí význam rozhlasu a televize. Toto tvrzení lze však 

z dnešního pohledu označit jako spíše nepotvrzené. Hroník (2007, s. 127—128) rozlišuje 

inzerci podle lokality (celostátní, regionální, místní), periodicity (denní, týdenní, 
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čtrnáctidenní, měsíční či s delším intervalem či občasným charakterem), čtenosti (nákladu) 

a struktury čtenářů. Jakkoliv se z dnešního pohledu může tato metoda jevit jako zastaralá, 

stále může být v některých případech vhodná. I v současnosti se objevují pracovní inzeráty 

v tištěných periodicích a to i na vysoké organizační funkce (např. v Hospodářských 

novinách) nebo např. v regionálním televizním vysílání na kvalifikovanější dělnické 

pozice. Podle Rashmiho (2010, s. 27) musí být v dnešní době inzerce spíše kreativní a musí 

se více snažit upoutat pozornost než v dobách, kdy zájemci o zaměstnání sami aktivně četli 

seznamy inzerátů.

2.2.5 Spolupráce organizace se vzdělávacími institucemi

Tato spolupráce může probíhat od odborné přípravy pro dělnická povolání až po

vysoké školy. Škola může doporučovat organizaci ty nejvhodnější a nejnadanější studenty. 

Organizace zároveň disponuje dobrým přehledem o odborných znalostech, které dotyčný 

student po absolvování školy má. V rámci školní odborné praxe v organizaci může navíc 

studenta poznat ještě v době studií. Problém představuje především pevně daný termín 

ukončení školy a tedy i případného nástupu. V českém prostředí se v současnosti konají

kariérní veletrhy, kterých se pod záštitou školy může účastnit velké množství 

zaměstnavatelů. Ti se tak se mohou dostat do povědomí studentů a zároveň si vytvářet 

databázi případných zájemců o práci (Koubek, 2007, s. 139). 

Studenty lze oslovit také pomocí sponzoringu, kdy jim organizace vyplácí 

stipendium. Tím se studenti zavazují k odpracování určité doby v organizaci po ukončení 

studia. Vhodnou formou jsou rovněž praxe a stáže během studia, během kterých může

organizace snadno zjistit, zdali je student vhodným potenciálním zaměstnancem. 

Organizace mohou studentům pomáhat vypracovat i bakalářské, diplomové či jiné školní 

práce, přičemž v rámci těchto prácí lze zadat konkrétní reálná témata, jejichž řešení může 

přinést organizaci prospěch. Dobrým zdrojem informací mohou být i pedagogové, kteří 

mají zpravidla přehled o nadaných studentech i některých absolventech. Pozitivní jméno 

organizace i vztahy s vysokými školami může posílit lektorská činnost některého 

zaměstnance organizace, který může na škole přednášet jako externista. Zároveň obohacuje 

studenty o informace z organizační praxe. Odhlédneme-li od formálního vzdělávání, 

organizace mohou spolupracovat i s rekvalifikačními středisky, většinou v úzké spolupráci 

s úřady práce (Hroník, 2007, s. 135—137). 



27

2.2.6 Personální agentury

Personálních agentur bylo v České republice zaregistrováno k 31. lednu 2014 dle 

údajů Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí 1 597 (Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 2014a). Agentury poskytují poměrně široké spektrum služeb, obecně je 

však lze rozlišit do třech typů. Prvním typem jsou tzv. recruitmentové agentury, které 

vyhledávají jedince především prostřednictvím klasických metod jako inzerce a cílí hlavně

na jedince, kteří jsou volní na trhu práce. Poté klientovi prezentují omezené množství 

vhodných uchazečů, ze kterých si klient sám vybere nejvhodnějšího. Zároveň si agentury 

vytvářejí vlastní databáze potenciálně vhodných uchazečů pro budoucí využití a některé z 

nich se snaží udržovat s těmito jedinci i aktivnější dlouhodobější vztahy a informovat je o 

situaci na trhu práce (Hroník, 2007, s. 121).

Druhým typem jsou tzv. executive search agentury, někdy označované jako head 

hunteři, lovci hlav či lovci lebek. Tyto agentury využívají především metodu vytipování a 

přímého oslovení jedince. Zpravidla se jedná o lidi, kteří o změně zaměstnání nepřemýšlí a 

úlohou agentury je případný proces uvažování nad změnou započít. I tyto agentury si 

vytvářejí vlastní databáze potenciálně vhodných jedinců. Důležité je pro ně rovněž 

udržování sítě kontaktů s významnými lidmi v oboru, sledování odborného tisku apod. 

(Hroník, 2007, s. 121—122). Obzvláště v českém prostředí je ale nutno dbát na kvalitu, 

neboť na trhu se pohybuje relativně velké množství nekvalitních poskytovatelů těchto 

služeb (Kocianová, 2010, s. 87). 

Třetím typem jsou agentury nabízející pronájem zaměstnanců. Ty ve svém 

kmenovém stavu zaměstnávají jedince, které za určitý poplatek propůjčují jiným 

organizacím. Tento postup se využívá především u časově omezených projektů, kde je 

zpravidla stanoven začátek i konec. Často se tento postup objevuje u dělnických pozic ve 

výrobě či logistice, administrativě, stále častěji v oblasti informačních technologií a 

typickým představitelem jsou i herecké, modelingové nebo hostesingové agentury (Hroník, 

2007, s. 122). Výhodou těchto služeb je zpravidla rychlé obsazení pozice a také garance 

náhrady v případě nespokojenosti s pracovníkem (Kocianová, 2010, s. 87). Význam této 

metody patrně bude i do budoucna vzrůstat a tato metoda se bude týkat i kvalifikovaných 

talentovaných jedinců (viz pojem „ekonomika volných talentů“ v podkapitole 1.1). 

Od personálních agentur lze zpravidla očekávat dobrou znalost trhu práce, 

každodenní zkušenost se získáváním a výběrem zaměstnanců a do jisté míry i větší 
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objektivitu při výběru zaměstnanců. Naopak externí firma může pouze velice obtížně 

pochopit organizační kulturu klienta, sdílené hodnoty či vztahy na pracovišti. Díky tomu se 

při výběru rozhoduje spíše na základě předchozí kvalifikace a neakcentuje tolik jiná 

kritéria (Horník, 2007, s. 120). Nezbytnou podmínkou úspěšné spolupráce s externími 

agenturami je především oboustranná efektivní komunikace. Organizace často nedávají 

agenturám zpětnou vazbu k jejich práci. Velice důkladně také musí být definován popis 

pozice, na které bude agentura doporučovat kandidáty (Koubek, 2007, s. 140).

Většina agentur inzeruje pod svým jménem, nikoliv pod jménem klienta. Taková

inzerce má však zpravidla menší efektivitu. Vzhledem k lukrativnosti tohoto oboru, a 

díky množství registrovaných agentur práce, existuje celá řada nekvalitních agentur, proto 

je před případnou spoluprácí zapotřebí důkladného výběru (Koubek, 2007, s. 140). Pokud 

jsou služby agentury kvalitní, mohou organizaci ušetřit čas na získávání a částečně na 

výběr zaměstnanců. Důležité je rovněž vždy zvážit otázku nákladů na spolupráci 

s agenturami, neboť jejich služby mohou být nákladné (Kocianová, 2010, s. 87). 

Vhodné je od agentury požadovat seznam referenčních projektů. Spolupráce by 

měla být spíše dlouhodobějšího charakteru a pouze s několika málo agenturami z důvodu 

zajištění co nejefektivnější komunikace. Výhodné může být rovněž využívat agentur, které 

se specializují pouze na určitý typ pozic, jelikož je u nich předpoklad, že určitou 

specifickou oblast trhu práce mohou mít lépe zmapovanou. To vytváří předpoklad k větší 

pravděpodobnosti i rychlosti nalezení vhodného kandidáta oproti agenturám, které budou 

muset trh nejprve zmapovat (Rashmi, 2010, s. 33).  

2.2.7 Další metody získávání pracovníků

Mezi další metody, spíše méně využívané nebo využívané ve specifických 

případech, lze zařadit např. vývěsky uvnitř organizace nebo mimo ni, letáky vkládané do 

poštovních schránek nebo spolupráci s odbory, sdruženími odborníků a vědeckými 

společnostmi. V některých případech může být efektivní spolupráce s úřady práce, jelikož 

ty zprostředkovávají práci bezplatně jak pro uchazeče o zaměstnání, tak pro organizace. 

Zároveň mohou úřady práce provést předvýběr uchazečů (Koubek, 2007, s. 137—140). 

Dále sem lze řadit různé akce souhrnně označované jako HR event marketing. Mezi 

ně patří např. firemní dny, konference, dny otevřených dveří, kariérní dny nebo organizací 
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pořádané soutěže. Tyto události slouží především pro získání a následné udržení kontaktu s 

potenciálně talentovanými jedinci i k vytváření pozitivního obrazu organizace. Ten může 

zlepšit i spolupráce s neziskovými organizacemi, přičemž i ty mohou být zdrojem 

talentovaných jedinců. V českých podmínkách je zatím téměř nevyužívanou metodou 

spolupráce s armádou. V jiných zemích je běžné, že armáda se stává pro mnoho jedinců 

prvním zaměstnavatelem. Ve věku kolem třiceti pěti až čtyřiceti let tito jedinci odcházejí z 

armády ve vyšších hodnostech a díky svým rozvinutým řídícím kompetencím můžou 

snadno nalézt zaměstnání v řídících úrovních organizací v civilní sféře (Hroník, 2007, s. 

138—141). 

2.3 Získávání talentů

V předchozích částech této kapitoly byly předloženy informace týkající se 

získávání zaměstnanců obecně. Úkolem této podkapitoly je představit případná specifika 

získávání talentovaných jedinců a naplnit tak jeden z dílčích cílů této práce. 

Přístup k získávání talentovaných jedinců se mění. V minulosti se předpokládalo, 

že jsou to zaměstnanci, kdo potřebují organizaci z důvodu získání zaměstnání, a že 

především oni budou o pracovní místo usilovat. Dnes si organizace uvědomují, že 

talentovaný jedinec je významnou konkurenční výhodou a právě oni usilují o zaměstnance. 

Hlavní konkurenční výhodou již nejsou stroje či finanční kapitál, ale kvalitní zaměstnanec. 

Změnilo se i chápání zaměstnanecké loajality, jedinci jsou mnohem více mobilní, ale i 

ochotní zaměstnání měnit. Jejich udržení v organizaci je proto stále těžší. Aby organizace 

talentované jedince získala a udržela, musí se stát atraktivním zaměstnavatelem (Egerová, 

In: Egerová, ed., 2013, s. 11).

Klíčovým specifikem získávání talentů oproti získávání standardních zaměstnanců

se tak stává úsilí o vytvoření pro zaměstnance atraktivní organizace, která bude případné 

talenty lákat již svým jménem a pověstí. Tomu napomáhá personální marketing 

(Armstrong, 2007, s. 331). Ten je ve své podstatě použitím klasických marketingových 

postupů v personální oblasti, které pomáhají talentované jedince nejen přilákat, ale také 

stabilizovat a udržet. Snaží se ukazovat zaměstnavatelské kvality organizace (Koubek, 

2007, s. 160). Jako nástroje personálního marketingu slouží především utváření dobrého 

vztahu s okolím, např. prostřednictvím sponzoringu, mediálními zprávami či tím, jak firma 

získává zaměstnance a jak s nimi při tom komunikuje. O obrazu organizace ale rozhodují i 
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vnitřní postupy v ní a její personální politika, především systémy odměňování, pracovní 

podmínky, možnost rozvoje zaměstnanců, styly vedení v organizaci, kvalita pracovního 

života a další (Kocianová, 2010, s. 89—90). 

Koubek (2007, s. 160—161) k výše uvedenému přidává důslednost v dodržování 

zákonů, propracovanou koncepci práce s absolventy, jistotu zaměstnání a závazek 

nepropouštění, příznivé podmínky pro komunikaci, harmonické vztahy v organizaci i mezi 

organizací a odbory, spolupráci se školami, studenty a studentskými organizacemi, úřady 

práce, odbornými sdruženími a vědeckými společnostmi, charitativní činnost a ekologické 

aktivity organizace. Armstrong (2007, s. 331—332) připojuje udržování rovnováhy mezi 

prací a rodinou či dobré jméno zaměstnavatele, které může zvyšovat další zaměstnatelnost 

jedinců, pokud se rozhodnou znovu hledat práci. To sice pro organizaci může být 

potenciálně nebezpečné, jelikož zaměstnanci jsou si vědomi, že práci mohou opustit a 

snadno si najít práci novou, na druhou stranu tato skutečnost může lákat nové lidi 

z vnějšku organizace. Na pozitivním obrazu v očích některých jedinců se může podílet také 

práce s nejmodernějšími technologiemi. 

Pollitt (2007, s. 12) upozorňuje, že atraktivitu zaměstnavatele však mohou 

ovlivňovat i na první pohled nedůležité detaily jako příjemné kancelářské prostory nebo 

dokonce skvělá závodní kuchyně, neboť i informace takového typu mohou silně ovlivňovat 

obecné povědomí o organizaci. Bersin (2013, s. 4) dodává, že současným trendem 

k vytváření pozitivního obrazu organizace je rovněž tvorba videí, která tvoří sami 

zaměstnanci organizace. 

Každý jedinec však může vnímat jednotlivé kroky organizace rozdílně. Ne každý 

vnímá pozitivně závazek jistoty zaměstnání a závazek nepropouštění, protože může značit 

nedostatečné oceňování pracovního výkonu, neboť v takovémto typu organizace nebývá 

propuštěn ani nevýkonný jedinec. Organizace si musí ujasnit, pro jaký typ zaměstnanců 

chce být atraktivní. Konkrétní kroky personálního marketingu by měly vycházet z hodnot, 

které jsou v organizaci skutečně zastávány, a do organizace přivádět takové lidi, kteří se 

s těmito hodnotami budou ztotožňovat a snadno se adaptují na kulturu organizace 

(Armstrong, 2007, s. 332).

Formování pozitivního obrazu organizace obnáší uvědomění si, co organizaci 

odlišuje od jiných organizací, proč v ní lidé rádi pracují a jaký typ lidí chce oslovovat. 

Odpověď na tyto otázky musí být identifikovatelná ve veškeré komunikaci a materiálech, 
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které organizace vytváří, ať již jsou to reklamní předměty, nebo způsob, jakým se chovají 

personální pracovníci organizace v průběhu získávání a výběru zaměstnanců. Organizací 

zastávané a deklarované hodnoty by měly být rovněž identifikovatelné z internetových 

stránek organizace, včetně jejich kariérní sekce (Pollitt, 2007, s. 13). 

Jestliže jedním ze specifik získávání talentů je vytvoření takové organizace, která 

bude svým charakterem sama lákat zájemce o zaměstnání, druhým zmiňovaným 

specifikem získávání talentů je cílené vytváření vlastní databáze talentovaných jedinců, 

tzv. talent poolu. Ten je tvořen z části zaměstnanci, kteří již v organizaci pracují a

systematicky se připravují na budoucí povolání ve formě trainee programů nebo se s nimi 

počítá v kariérních plánech pro vyšší funkce. Dále talent pool tvoří kontakty na jedince 

mimo organizaci, o kterých však víme, že by v případě uvolnění pracovního místa v naší 

organizaci měli zájem vyslechnout si pracovní nabídku (Davis, 2007, s. 5; Horváthová, 

2011, s. 29). 

Riziko pro organizaci představují situace, kdy některý z jejích členů opustí místo 

náhle či neočekávaně. V případě, že není plán, kým dotyčného nahradit, se velice zvyšuje 

možnost přijetí člověka, kterého nelze označit jako zcela vhodného ani talentovaného. 

V případě náhlého odchodu bývá důležitá především rychlost obsazení, nikoliv kvalita. 

Dostatečné množství talentovaných lidí v talent poolu, společně s důsledným personálním 

plánováním, může toto riziko do značné míry eliminovat (Elegbe, 2010, s. 34). 

Sojka (2013, s. 4) uvádí několik významných znaků, kterými se talentovaní jedinci 

vyznačují a které je potřeba brát v potaz při jejich získávání i pro jejich další řízení. 

Talentovaní jedinci podle něho zpravidla znají svoji hodnotu. Často kladou složité dotazy, 

nejsou snadno ovlivnitelní podnikovou hierarchií, vyžadují stálý přístup a péči vedoucích 

pracovníků, chtějí být ve spojení s dalšími talentovanými jedinci a rovněž od nich nelze 

očekávat vděčnost. Personální práce se tak těmto charakteristikám musí přizpůsobovat, a 

ačkoliv může být náročnější, celkové výsledky práce talentovaných jedinců investovanou 

větší energii vyvažují.

Na základě kompilace odborných zdrojů se v této podkapitole podařilo splnit jeden 

z dílčích cílů této práce, tedy definovat dvě klíčová specifika získávání talentovaných 

jedinců oproti získávání zaměstnanců obecně. Prvním z nich je nutnost vytvářet pozitivní 

obraz o organizaci za účelem zajištění dostatečné atraktivity pro talentované jedince tak, 

aby se pro ně stala v případě hledání zaměstnání organizací, kterou sami osloví. Druhým 
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specifikem je vytváření tzv. talent poolu, tedy dostatečné zásoby talentů. Talent pool 

vychází jednak z důsledného personálního plánování, ale také z vytváření dlouhodobějšího 

vztahu s jedinci v okolí organizace, které je možné v případě potřeby oslovit. 

Celkově tato kapitola představila získávání zaměstnanců jako jednu z klíčových 

personálních činností a také jako jednu ze složek koncepce řízení talentů. Jelikož 

zaměstnance lze získávat z vnějších i vnitřních zdrojů organizace, byly tyto dva typy 

zdrojů blíže představeny a popsány výhody a nevýhody jejich využití. Dále byly v této 

kapitole přestaveny jednotlivé metody získávání zaměstnanců, které nejsou primárně 

založeny čistě na využití internetu. Jejich případná aplikace v prostředí internetu bude 

představena v následující části práce. Na závěr kapitoly byla představena specifika 

získávání talentovaných jedinců proti běžnému získávání zaměstnanců. 
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3 ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A TALENTŮ 

PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

Cílem třetí kapitoly je na základě kompilace odborných zdrojů předložit aktuální 

poznatky k využívání internetu za účelem získávání zaměstnanců, přičemž se zaměříme na 

specifika získávání talentů definovaných v podkapitole 2.3. Tento cíl odpovídá čtvrtému, a 

tedy poslednímu, dílčímu cíli této diplomové práce. Ačkoliv není využívání internetu za 

účelem získávání zaměstnanců a talentů novým tématem, není k němu dostupný dostatek 

kvalitních odborných zdrojů ve formě ucelených monografií. Jsme proto nuceni vycházet 

v této kapitole především z odborných článků. Jelikož prostředí internetu je velice 

dynamické, je tato kapitola postavena především na současných příspěvcích (z let 2012—

2014) z důvodu zajištění co největší aktuálnosti. Pro úplnost však v úvodu zmiňujeme

rovněž poznatky autorů zmiňovaných v předchozích dvou kapitolách.

Pro získávání zaměstnanců pomocí internetu se i v českém jazyce vžilo označení e-

recruitment či online recruitment. Již v roce 2004 využilo 84 % personálních pracovníků 

ve Velké Británii nějakou jeho formu. Jeho hlavní výhodu lze spatřovat ve větším prostoru 

pro prezentaci, snadné editaci prezentace a ve snadné možnosti třízení výsledků a práce 

s kandidáty. Větší prostor pro prezentaci také zvyšuje možnosti nástrojů personálního 

marketingu (Armstrong, 2007, s. 353). Internet umožňuje snadnější zasílání potřebných 

dokumentů, nabízí možnost elektronických dotazníků a výrazně zvyšuje rychlost 

komunikace mezi organizací a zájemcem o zaměstnání (Kociánová, 2010, s. 86). 

Náborový proces lze díky elektronizaci lépe standardizovat a snadněji lze vytvářet

databáze s efektivními možnostmi vyhledávání (Koubek, 2007, s. 142). 

Armstrong (2007, s. 355) na internetu rozlišuje stránky pracovních míst, tzv. 

pracovní portály, kam jednotlivé organizace za poplatek umisťují inzeráty pracovních 

pozic (v českém prostředí např. portál Jobs.cz). Dále jsou rozlišovány stránky agentur 

práce, kde se soustřeďují nabídky od všech klientů agentury, a stránky médií, které 

nejčastěji obsahují kopie inzerátů z tisku. Hroník (2007, s. 133) již v roce 2007 uvádí, že 

počet relevantních reakcí na inzerci je na internetu oproti klasické tištěné inzerci větší. 

Domnívá se však, že internet stále není vhodným prostředím pro získávání zaměstnanců ve 

všech segmentech.
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Armstrong (2007, s. 353), Kocianová (2010, s. 86) či Koubek (2007, s. 142) uvádějí 

jako přednost e-recruitmentu především jeho finanční výhodnost. Tento argument však 

v současné době zcela neplatí. Např. v sekci „Kariéra & Management“ Hospodářských 

novin stojí nejlevnější tištěný inzerát (do 15 řádků, 420 znaků) 1 500 Kč a druhý 

nejlevnější (do 30 řádků, 840 znaků) 2 500 Kč (Economia, 2014, s. 4). Nejlevnější online 

inzerát na pracovním portále Jobs.cz stojí 5 900 Kč a standardní inzerát 7 900 Kč. 

V případě nákupu balíčku inzerátů cena klesá, avšak i v nejvýhodnějším balíčku dvaceti 

inzerátů stojí jeden inzerát stále 3 250 Kč (LMC, 2014b). Avšak ačkoliv je inzerát v deníku 

levnější, jedná se o jednorázovou investici, která čtenáře osloví především v den vydání. 

Inzerát na pracovním portále má nejčastěji platnost třicet dnů a aktuální tak může být delší 

dobu. Často ale bývá rychle překryt novými pracovními nabídkami ostatních organizací. 

Vyjádřit tedy nákladnost jednotlivé inzerce je diskutabilní.

Vytvoření kariérního webu organizace je velkou jednorázovou investicí, avšak 

většinou jsou tyto stránky tvořeny v rámci tvorby celkové internetové prezentace, díky 

čemuž se náklady rozdělují. Využití alespoň základních funkcí sociálních sítí je dnes 

většinou i pro organizace bezplatné a náklady představuje pouze vlastní vložená práce. 

Nákladnost využití internetu pro získávání zaměstnanců tedy velice ovlivňují použité 

metody.

Získávání zaměstnanců skrze internet je velice dynamickou oblastí, kde jde vývoj 

neustále vpřed a často i rok či dva stará tvrzení lze považovat za neaktuální. Obecně lze 

prohlásit, že v současné době probíhá získávání zaměstnanců i talentů na internetu

především prostřednictvím tří hlavních komunikačních kanálů. Jsou jimi kariérní stránky 

organizací, pracovní portály a sociální sítě. Nejnovějším trendem, který však v České 

republice dosud není příliš patrný, je získávání zaměstnanců skrze profesní organizace, 

odborné asociace a také prostřednictvím oborově zaměřených pracovních portálů a

sociálních sítí (Klečka, 2014).

Elektronizace náborového procesu, ale i dalších procesů v organizaci, přináší 

možnost relativně snadné analýzy jednotlivých metod. Díky různým nástrojům lze 

poměrně snadno vysledovat, které metody získávání pracovníků jsou nejefektivnější a

které zdroje přinášejí nejvíce výsledků. (Couch, 2014). Bylo by mylné se domnívat, že 

organizace si může vybrat mezi jednou z mnoha metod získávání pracovníků a používat 

pouze jí. Současná situace nutí organizace ke kombinování jednotlivých metod a jejich 
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vzájemnému propojení. Klíčovým úkolem personálních pracovníků je zjistit, které metody 

přinášejí určité typy kandidátů a tyto metody podle toho využívat. Zároveň je nutné 

neustále sledovat nové trendy v této oblasti, neboť prostředí je velice dynamické. Účinnost 

jednotlivých metod se může velmi snadno proměňovat (Bernstein, 2014). V následujících 

podkapitolách se zaměříme na každý z komunikačních kanálů zvlášť, a stručně 

představíme i další možnosti získávání pracovníků a talentů skrze internet.

3.1 Kariérní stránky organizací

Kariérní stránky organizací jsou jedním z nejstarších internetových komunikačních 

kanálů, který umožňuje výměnu informací mezi organizací a zájemcem o zaměstnání. 

Jejich podoba se neustále vyvíjí a dnes jsou součástí téměř každé organizační internetové 

prezentace. Jejich cílem je zajistit přísun jedinců, kteří mají sami zájem o zaměstnání 

v organizaci, a díky internetu mohou mít přehled, které volné pozice jsou momentálně 

volné i jak organizace obecně přistupuje ke svým zaměstnancům a jaké je pro organizaci 

pracovat. Prostřednictvím kariérních stránek bývá možné na volné pozice zareagovat, 

případně se zařadit do online databáze kandidátů v případě uvolnění pracovního místa 

v budoucnu. Dostatečné množství kvalitních kandidátů mají z tohoto zdroje zpravidla 

pouze větší a známější organizace. (Klečka, 2014). 

Kariérní internetové stránky by měly vycházet z celkové koncepce personálního 

marketingu organizace a měly by odrážet hodnoty zastávané organizací. Měly by 

umožňovat snadnou orientaci a zároveň mít atraktivní design. V dnešní době by měly být 

dostupné ze všech platforem, tzn., že jejich obsah by měl být přizpůsoben prohlížení i na 

tabletech a mobilních telefonech (Menšík, 2014a). 

Kariérní stránky by měl obsahovat informace o kultuře organizace, typu řízení, 

systémech odměňování a vzdělávání či možnostech profesního a odborného růstu. Tyto 

informace by měly být co nejvíce konkrétní, tedy neměly by se omezovat na obecná hesla 

zaměnitelná s jinými organizacemi, ale měly by zřetelně ukazovat skutečnou konkurenční 

výhodu organizace jako zaměstnavatele, která ji může odlišit od okolních organizací. Tyto 

hodnoty a organizační postupy lze představit např. na reálných příbězích současných 

zaměstnanců. Pokud je organizace aktivní rovněž na sociálních sítích, je vhodné tamodtud 

na kariérní stránky odkazovat. Sociální sítě a kariérní stránky jsou odlišné ze své podstaty. 

Sociální sítě jsou vhodné především pro rychlou komunikaci a představování novinek, 



36

kariérní stránky slouží především ke komplexnímu zjištění všech informací o organizaci i

organizačním životě v ní. Kariérní stránky by měly umožňovat registraci životopisu

případného zájemce o zaměstnání. Pokud takový jedinec navštíví stránky společnosti a 

zjistí, že momentálně není volná žádná pro něho vhodná pozice, zpravidla stránky vzápětí 

opouští. Díky možnosti registrace se však může připojit do organizačního talent poolu a 

organizace ho může snadno kontaktovat v případě, že po jeho profilu vznikne z její strany 

poptávka (Hučková, 2014b). 

Přímo na hlavní internetovou stránku organizace je rovněž vhodné umístit odkaz na 

kariérní sekci stránek, či přímo informace o volných pracovních pozicích. Tato nabídka 

práce může zaujmout i jedince, kteří stránky organizace navštívili za jiným účelem, kteří 

práci nehledají aktivně, ale nabídka pro ně přesto může být zajímavá (Leigh-Morgan, 

2012). 

3.2 Pracovní portály

Mezi starší druhy internetových komunikačních kanálů patří pracovní portály. Ty

slučují nabídky práce od různých organizací na jednom místě a díky tomu zaznamenávají 

velkou návštěvnost. Vysoká návštěvnost portálů přináší velké množství reakcí na inzeráty 

včetně nabídek malých a méně známých společností. Velká část reakcí na pracovních 

portálech však nemusí být relevantní. Často reagují lidé, kteří nesplňují ani základní 

požadavky a administrace reakcí se díky tomu stává velice náročnou (Klečka, 2014). 

Rovněž záleží na typu pozice, která je obsazována. U běžných administrativních 

pozic s obecnými požadavky je návratnost reakcí velmi vysoká, ale čím odbornější pozice 

je, tím se pravděpodobnost reakce vhodného kandidáta snižuje (Šimáková, 2013).

Množství reakcí ovlivňuje rovněž podoba nabídky. Příliš obecně formulovaný inzerát 

zpravidla přináší velké množství nerelevantních reakcí. Doporučuje se do inzerátu užívat

určitá specifická klíčová slova, která může zájemce o zaměstnání snadno využít při hledání

skrze vyhledávač přímo na pracovním portále, ale i skrze internetové vyhledávače obecně

(Líbal, 2009). 

Do budoucna lze očekávat, že především talentovaní jedinci budou u inzerátů 

požadovat více konkrétních informací o organizaci a běžných postupech v ní, nejen obecné 

informace o pozici a požadavcích na ní. Dnešní inzeráty jsou sestavovány nejčastěji podle 
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šablony, která inzerát rozděluje do třech částí: popis pozice, požadavky na kandidáta a 

stručný výčet velmi obecných výhod, které organizace nabízí. Podobně jako u kariérních 

stránek bude zřejmě do budoucna růst důraz kladený na představení organizace, její 

kultury a toho, co organizace může jedincům nabídnout proti jiným organizacím (Couch, 

2014).

Specifickým typem pracovních portálů mohou být internetové stránky pracovních 

agentur, jak je zmiňuje Armstrong (2007, s. 355). Jelikož personální agentury pracují pro 

větší množství klientů, jejich internetové stránky často obsahují rovněž velké množství 

nabídek. Pouze v malém množství případů agentury zveřejňují jméno klienta, pro kterého 

pracují, a pracovní inzeráty jsou z tohoto důvodu velice obecné a nelze se z nich dozvědět 

příliš informací o organizaci, pro kterou pozici obsazují. Množství nabídek je odvislé 

rovněž od velikosti agentury. Běžnou praxí je, že agentury inzerují na pracovních portálech 

a kopie těchto inzerátů se objevují i na jejich vlastních stránkách.

3.3 Sociální sítě

Třetím a nejnovějším komunikačním kanálem, který do značné míry změnil podobu 

e-recruitmentu, jsou sociální sítě. Pro nábor skrze ně se vžilo označení social recruitng.

Pokud se v minulosti organizace pokoušela získat specifického odborníka, klasické formy 

inzerce velice často selhávaly a organizace se musela obrátit na externí personální 

agentury. Sociální sítě pomáhají na talentované jedince získat kontakty a pomocí svých 

nástrojů umožňují přímé oslovení (Klečka, 2014). 

Podle studie Social Recruiting Survey Results 2013 společnosti Jobvite, která 

zahrnuje odpovědi 1 600 pracovníků personálních oddělení organizací, mělo k červnu 2013 

zkušenost s náborem skrze sociální sítě 94 % dotazovaných organizací, z toho 74 % 

dotazovaných organizací již člověka díky sociálním sítím přijalo (oproti 58 % v roce 

2010). Rovněž 73 % organizací se v následujícím období chystá do získávání pracovníků 

skrze sociální sítě investovat své prostředky (Jobvite, 2013). 

Z hlediska získávání zaměstnanců a talentů je nejvýznamnější sociální sítí 

LinkedIn, který je, na rozdíl od ostatních sociálních sítí, zaměřen především na profesní 

kontakty. Uživatelé jeho prostřednictvím prezentují své dosavadní pracovní zkušenosti, 

vzdělání, jazykové znalosti a síť umožňuje i zveřejňování referencí od bývalých kolegů, 
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nadřízených či obchodních partnerů (viz Příloha B, obrázek 1). Díky tomu, že si uživatelé 

své profily vytvářejí sami, se stalo přímé oslovování ze strany potenciálních 

zaměstnavatelů či agentur naprosto běžným a v řadě případů dokonce očekávaným. Na 

oslovení skrze LinkedIn nebývá pohlíženo tolik negativně jako v případě, že byly kontakty 

na jedince zjištěny jinou cestou. Přesto zaměstnavatelé v zájmu zachování dobrých vztahů 

s okolními organizacemi často jedince přímo neoslovují a využívají v této záležitosti 

externí agentury (Šimáková, 2014). 

Sociální sítě obecně pomáhají kontakty nejen navazovat, ale i udržovat. Zároveň je 

možné s okolím informace snadno a rychle sdílet a šířit dále. Pokud je obsazována 

konkrétní pozice, lze se snadno spojit se všemi lidmi, se kterými pomocí sociální sítě 

udržujeme kontakt, a zároveň tyto lidi požádat o další šíření informace. Tím se zvyšuje 

rozsah adresátů, většinou navíc cílený mezi jedince, kteří by o práci mohli mít zájem, nebo 

by alespoň o někom takovém mohli vědět. S využíváním sociálních sítí významně roste 

význam referencí a doporučení. Sociální sítě navíc pomáhají udržet kontakt s bývalými 

zaměstnanci. Rovněž prezentace organizace na sociálních sítích i vystupování jejích 

jednotlivých členů formuje do značné míry obraz o organizaci a může sloužit jako nástroj 

personálního marketingu (Hučková, 2014a). 

Právě k rozvíjení dobrého jména organizace a vytváření jejího pozitivního obrazu 

jsou vhodné další sociální sítě, v současné době především Facebook a Twitter (Couch, 

2014). Pokud tam vedoucí pracovníci přispívají, může čtení jejich příspěvků v některých 

zaměstnancích probouzet větší pocit angažovanosti a sounáležitosti s organizací. Sociální 

sítě mohou rovněž pozitivně ovlivnit schopnost učení a především sdílení informací 

v rámci pracovní skupiny (Bersin, 2013, s. 3).

Podle studie Social Recruitng Survey Results 2013 používalo z nějakých důvodů 

sociální sítě 94 % organizací. Z nich 94 % využívalo LinkedIn, 65 % Facebook, 55 % 

Twitter, 20 % blogy a články prostřednictvím souborového formátu RSS určeného 

k odebírání novinek, 18 % YouTube a 15 % Google+. Tento průzkum rovněž ukazuje, že 

každá ze sítí slouží organizacím primárně k jiným účelům. LinkedIn je nejčastěji využíván 

k vyhledání vhodného jedince (96 % organizací využívajících LinkedIn ho využívají právě 

k tomuto účelu) a kontaktování (94 %). Dále slouží k udržení kontaktu s potenciálními 

zaměstnanci v talent poolu (93 %), prověřování profilu kandidáta před prvním osobním 

setkáním (92 %) a také k inzerování volných pracovních míst (91 %) (Jobvite, 2013).  
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Facebook je nejčastěji využíván k realizaci nástrojů personálního marketingu a 

představení pozitivní značky zaměstnavatele (65 % organizací využívajících Facebook ho 

využívají právě k tomuto účelu), získávání referencí (51 %), inzerování volných pozic (48 

%), prověření kandidáta po osobním setkání (35 %) a prověření kandidáta před osobním 

setkám (31 %). Twitter nejčastěji slouží, stejně jako Facebook, k využití nástrojů 

personálního marketingu (47 %), inzerování volných pracovních pozic (43 %), získávání 

referencí (31 %), kontaktování kandidátů (19 %) a prověření kandidáta po osobním setkání 

(18 %) (Jobvite, 2013).  

Pokud jedinec nastoupí do nového zaměstnání díky sociální síti, je to z 92 % díky

síti LinkedIn, z 24 % díky Facebooku a ze 14 % díky Twitteru. 93 % personálních 

pracovníků využívajících sociální sítě rovněž kontroluje profily zájemců o práci. Pozitivně 

bývá hodnocena především dobrovolnická činnost jedince patrná z profilu. Jako neutrální 

jsou považovány příspěvky týkající se politických či náboženských názorů, negativně jsou 

hodnoceny příspěvky, ve kterých se objevuje užívání drog, příspěvky se sexuálním 

obsahem, příspěvky vyjadřující neuctivost, příspěvky s gramatickými chybami, příspěvky 

týkající se zbraní a fotografie, na nichž je dotyčný evidentně pod vlivem alkoholu. 42 % 

dotazovaných uvádí, že při hodnocení zaměstnance změnili po zhlédnutí jeho profilu na 

sociálních sítích na kandidáta názor, ať už pozitivně či negativně (Jobvite, 2013). 

Používání sociálních sítí vyžaduje důslednost. Heydecker (2014) doporučuje 

zaměřit se na síti LinkedIn na profily každého jednotlivého pracovníka personálního 

oddělení, aby jeho profil byl aktuální, atraktivní, byly z něho patrné hodnoty organizace, a 

zároveň aby bylo pro ostatní uživatele sítě žádoucí se s ním spojit. Pokud organizace na 

jednotlivých sociálních sítích působí, měla by být v této činnosti aktivní, tzn. pravidelně 

přispívat, zveřejňovat novinky a statusy, jakkoliv jsou tyto činnosti časové náročné. 

Vzdělávání v oblasti působení na sociálních sítích je vhodné pro personální pracovníky, ale 

i pro jiné vedoucí pracovníky, kteří mohou svou aktivitou zlepšovat pozitivní obraz 

organizace. Rovněž Symons (2014) považuje aktuálnost příspěvků za klíčovou, neboť se 

prokazuje, že polovina reakcí na zveřejnění novinky na sociálních sítích se uskuteční 

během prvních třech hodin od zveřejnění. Heydecker (2014) i Symons (2014) se shodují, 

že úsilí, věnované do působení na sociálních sítích za účelem vytvoření pozitivního obrazu 

organizace a vybudování větší sítě kontaktů, nepřináší okamžitou návratnost investic a 

vyžaduje dlouhodobější působení. 
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3.4 Další možnosti získávání zaměstnanců a talentů přes internet

Další možností získávání zaměstnanců a především talentů přes internet, která 

zatím není v českém prostředí příliš rozšířena, je inzerování skrze různé odborné asociace, 

profesní sdružení apod. Tato metoda je známá již delší dobu, avšak díky internetu dostává 

novou podobu. Podobně jako existují kariérní stránky organizací, začínají se objevovat 

kariérní sekce i na stránkách profesních asociací, sdružení apod. Výhodou této metody je 

přesné cílení inzerce, díky které se významně snižuje množství nerelevantních reakcí a 

také vysoká návštěvnost tohoto typu stránek odborníky v oboru (Klečka, 2014). Pro 

ilustraci předkládáme internetovou prezentaci Svazu průmyslu a dopravy ČR, v rámci 

kterého existuje nabídka volných pracovních míst (viz Příloha B, obrázek 2). V době

provádění analýzy dne 24.4.2014 zde však bylo zveřejněno pouze jedno pracovní místo 

administrativního charakteru.

Podobný rozvoj zažívají i úzce profesně zaměřené pracovní portály, v angličtině 

označované jako „niche job boards“. Ty jsou koncipovány podobně jako klasické pracovní 

portály, avšak jsou zaměřeny na užší skupinu pracovníků (IT, různé segmenty průmyslu 

aj.). Tyto portály jsou uživatelsky příjemnější především pro zájemce o zaměstnání, neboť 

nemusí procházet velkou spoustu nerelevantních inzerátů, jako je tomu často na obecných 

pracovních portálech. A podobně jako kariérní sekce stránek profesních organizací nebo 

profesně zaměřené pracovní portály, vznikají i profesně orientované sociální sítě, které 

umožňují lépe cílit na talentované jedince z konkrétního oboru. Svým uživatelům zároveň 

umožňují lepší přehlednost svého obsahu a menší zahlcení informacemi, které pro 

uživatele nejsou zajímavé (Zavřel, 2013). 

Závěrem této kapitoly tedy můžeme konstatovat, že se získávání zaměstnanců 

včetně talentovaných jedinců na internetu stalo nedílnou součástí práce personálních 

pracovníků. Internet přinesl v této oblasti některé zcela nové metody a zároveň prostoupil 

ty staré. Jedinci, kteří mají sami zájem o práci v konkrétní organizaci, nejčastěji zjišťují 

informace právě prostřednictvím internetu. Také získávání referencí je díky internetu, 

především díky informacím dostupným na sociálních sítích, v mnoha ohledech jednodušší. 

To se týká i přímého oslovení jedinců. Inzerce v tištěných médiích byla z velké části 

nahrazena inzercí na pracovních portálech.

Kariérní stránky organizací, pracovní portály a sociální sítě jsou v dnešní době 

nejčastějšími komunikačními kanály, na kterých probíhá komunikace mezi kandidáty a 
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zaměstnavateli. Díky internetu se rovněž zvýšil význam a potenciál tzv. pasivních 

kandidátů, kteří sice momentálně zaměstnání nepoptávají, přesto je možné je s případnými 

nabídkami oslovit a změnit tak jejich názor. Z hlediska specifik získávání talentovaných 

jedinců definovaných v podkapitole 2.3 jsou kariérní stránky organizací, prezentace na 

sociálních sítích, ale i inzerce na pracovních portálech vhodnými místy využitelnými

k aktivnímu personálnímu marketingu. Sociální sítě se také stávají jakýmsi novým druhem 

talent poolu, zásobárnou talentovaných jedinců, které lze v případě potřeby organizace 

snadno oslovit. 
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4 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE A 

PŘEDVÝZKUM

V předchozích kapitolách byly předloženy kompilace odborných zdrojů dostupných

k problematice řízení talentů a jejich získávání pro organizaci včetně využití internetu. 

Z těch vyplynulo, že zajištění dostatečného množství talentovaných pracovníků je 

klíčovým úkolem každé organizace, neboť významně napomáhá její 

konkurenceschopnosti. Autoři se neshodují, koho lze jako talentovaného člověka označit. 

Jeden z přístupů považuje za talentovaného člověka každého člena organizace, záleží 

pouze na správné identifikaci individuálních rozvojových potřeb. Druhý z přístupů 

považuje za talenty pouze užší skupinu jedinců, kteří vykazují vysoký výkon a zároveň i 

potenciál dalšího rozvoje do budoucna. Jelikož ani jeden z přístupů nelze označit jako 

správný či vhodnější, nelze v této práci zužovat získávání talentů pouze na úzkou skupinu 

pracovních míst či profesí. Zaměřujeme se tedy na využití internetu pro získávání 

zaměstnanců obecně, přičemž zvláštní důraz je kladen na aplikaci nástrojů personálního 

marketingu a vytváření zásoby talentů, jakožto specifika získávání talentů definovaná 

v podkapitole 2.3. 

Závěry vyplývající z předchozích kapitol a popisující ideální stav věcí dané 

problematiky jsou v následující části této práce podrobeny konfrontaci s realitou a 

každodenní praxí ve třech konkrétních organizacích. Cílem je odpovědět na otázku, zdali 

organizace akcentují a v praxi využívají současné poznatky k problematice využití 

internetu pro získávání talentů, potažmo zaměstnanců obecně, a naplnit tak hlavní 

výzkumný cíl této práce. Za tímto účelem jsou analyzovány kariérní internetové stránky

organizací, jejich inzerce na pracovních portálech a jejich profily na sociálních sítích. 

Zvolenou metodou je tedy analýza dokumentů, protože právě ta je vhodná 

v případech, kdy je třeba doplnit nebo verifikovat poznatky získané jinou cestou (Hendl, 

2005, 132). Poznatky o teoretických principech získávání zaměstnanců a talentů pomocí 

internetu byly získány kompilací odborných zdrojů, a k naplnění cíle této práce je třeba 

ověřit, zda se promítají do organizační praxe, případně jakým způsobem (tedy právě je 

verifikovat a doplnit). Dle Hendla (2005, s. 135) se v dokumentech „projevují osobní nebo 

skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, hodnoty, ideje“, budeme tedy předpokládat, že 

uvedené komunikační kanály jsou vhodnými dokumenty k analýze postojů organizací 

k získávání zaměstnanců a talentů prostřednictvím internetu. Všechny tyto komunikační 



43

kanály naplňují znaky dokumentů tak, jak je chápe např. Reichel (2009, s. 125), tedy jako 

„produkt lidské činnosti vzniklý z důvodu jiných než je řešený výzkumný problém, 

obvykle kvůli předání či uchování nějaké informace.“ V rámci analýzy dokumentů

postupujeme podle Hendla (2005, s. 133), tedy navrhujeme na základě kapitoly 3 

kategorizační systém a následně analyzujeme výskyt a způsob výskytu těchto znaků 

v jednotlivých dokumentech – komunikačních kanálech sledovaných organizací. 

Některé znaky jsou hodnoceny specificky pouze v rámci jednotlivých

komunikačních kanálů (kariérní stránky organizací, inzerce na pracovních portálech a 

profily na sociálních sítích), některé znaky jsou analyzovány napříč všemi těmito kanály. 

Zároveň je sledována i případná další aktivita organizací na internetu mimo tyto tři 

uvedené hlavní oblasti. V první fázi byl proveden předvýzkum, jehož cílem bylo ověřit 

hodnotitelnost výskytu jednotlivých znaků, které byly určeny na základě kompilace 

odborné literatury v předchozích třech kapitolách.

Z hlediska kariérních stránek zjišťujeme, zdali organizace své vlastní kariérní 

stránky má – tedy samotnou existenci dokumentu. Pokud ano, zdali jsou na nich 

inzerovaná volná pracovní místa, umožňují-li stránky zaregistrování profilu v případě, že 

pro jedince není momentálně volná žádná vhodná pozice, případně je-li uveden kontakt na 

personální oddělení za účelem zaslání profilu či získání dalších informací o zaměstnání 

v organizaci. Hodnocena je orientace na kariérních stránkách a obecně orientace na 

stránkách celé organizace včetně obtížnosti nalezení odkazu na kariérní sekci. Prezentuje-li 

se organizace na sociálních sítích, je zkoumána rovněž existence odkazu ze sociálních sítí 

na kariérní stránky. 

Sledujeme rovněž přítomnost organizace na pracovních portálech Jobs.cz, Práce.cz, 

Profesia.cz a portálu Úřadu práce. Zkoumáme, zdali organizace na těchto stránkách 

inzeruje. Pokud ano, je hodnocena podoba inzerátu, tedy zdali je inzerát sestaven podle 

tradiční šablony (stručná informace o činnosti organizace, popis pozice, požadavky na 

pozici a výhody, které organizace nabízí), nebo zdali je inzerát jakkoliv inovativní a 

vybočující z uvedené tradiční šablony. Dále je hodnoceno, zdali se v inzerátu vyskytují 

pouze obecné informace, nebo zdali inzerát pozici i organizaci konkrétněji přibližuje nad 

rámec běžné inzerce.

Třetím typem analyzovaných dokumentů jsou profily sledovaných organizací na

nejvýznamnějších sociálních sítích. Těmi byly na základě studie Social Recruiting Survey 
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Results 2013 určeny sítě Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ a YouTube (Jobvite,

2013). Sledována je i přítomnost zaměstnanců organizací na těchto sítích se zvláštním 

důrazem na přítomnost personálních pracovníků a možnost jejich kontaktování skrze tyto 

sociální sítě. Hodnocena je oficiální prezentace organizací, prezentace jednotlivých 

zaměstnanců i to, jak se tito zaměstnanci o organizaci vyjadřují. Rovněž je sledováno 

zveřejňování aktualit či odborných informací, článků a dalších příspěvků od organizací i 

jejich jednotlivých zaměstnanců. Sledována je také případná aktivita na blozích pod 

oficiálním jménem organizace. Mimo kariérní stránky organizací, inzerce na pracovních 

portálech a profilů na sociálních sítích je analyzována i případná další prezentace 

organizací na internetu se zvláštním důrazem kladeným na odborně zaměřené internetové 

stránky či odborně zaměřené pracovní portály.

Další znaky jsou analyzovány napříč všemi výše zmíněnými online dokumenty 

určenými k získávání zaměstnanců. Jedná se o akcentování trendů globalizace, tedy zdali 

organizace pracuje i s jedinci ze zahraničí, případně zdali se uchazeč o práci z České 

republiky může přihlásit o zaměstnání v zahraničních pobočkách, existují-li. Hodnocenými 

znaky pro tuto oblast jsou existence i anglické verze internetových prezentací, existence 

nabídky i pro uchazeče o zaměstnání neovládající český jazyk a provázanost jednotlivých 

poboček v různých státech, existují-li (především je hodnocena možnost dohledání 

informací o práci v zahraničních pobočkách a existence jedné internetové stránky 

zastřešující práci ve všech lokalitách, ve které organizace působí). 

Dále jsou sledovány znaky identifikující důraz na zajištění neustálého toku talentů. 

Analyzujeme proto, zda pro potenciální zájemce o pracovní příležitost v organizaci 

existuje možnost registrace profilu i v případě, kdy pro něho není aktuálně otevřená 

vhodná pozice. Konkrétními znaky jsou informace o této možnosti a uvedený kontakt či 

odpovědní formulář, prostřednictvím kterého lze zaslat svůj profil. 

Další hodnocenou oblastí je identifikovatelnost organizační kultury. Konkrétními 

sledovanými znaky jsou identifikovatelnost hodnot zastávaných v organizaci (např. 

z organizační strategie, hesel, vize či mise, jsou-li uvedeny), dále explicitní vyjádření 

možnosti autonomie a seberealizace jedinců, možnosti růstu a rozvoje kariéry, zveřejnění 

principů odměňování a informace o identifikaci konkrétních zaměstnanců s organizací 

(např. videa z prostředí organizace či konkrétní příběhy jednotlivých zaměstnanců).
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Hodnocena je rovněž atraktivita organizace jako zaměstnavatele. Tyto znaky se do 

značné míry prolínají se znaky identifikujícími organizační kulturu. Jako identifikátory 

byly na základě předchozích kapitol určeny sponzoring, vydávání mediálních zpráv o 

činnosti organizace a jejích zaměstnancích, dohledatelnost informací o personálních 

postupech v organizaci, systémech řízení zaměstnanců, principech jejich odměňování,

prostředí, ve kterém zaměstnanci pracují a důrazu kladeném na vyváženost pracovního a 

soukromého života zaměstnanců. Vnímání organizace může ovlivňovat rovněž spolupráce 

se školami a vzdělávacími institucemi. Z tohoto důvodu se při analýze dokumentů

zaměřujeme na informace o spolupráci se všemi typy škol, informace o možnostech stáží, 

odborných praxí či informace o spolupráci při psaní bakalářských a diplomových prací a

také na informace o účasti organizací na studentských veletrzích. Rovněž se zaměřujeme 

na existenci informací pro uchazeče o zaměstnání z řad absolventů.

Pro větší přehlednost předkládáme rovněž tabulky (viz Příloha A), ve kterých jsou 

jednotlivé znaky třízeny, a zároveň jsou přímo porovnávány s hodnotami ostatních 

analyzovaných organizací. Pro názornost předkládáme také obrazovou přílohu (viz Příloha 

B), která názorně zachycuje podobu jednotlivých analyzovaných dokumentů. Jelikož je 

prostřední internetu velice nestálé a proměnlivé, dílčím cílem práce je zachytit podobu 

těchto prezentací tak, jak vypadaly v první polovině roku 2014. 

4.1 Výběr organizací

Analyzované organizace byly vybrány na základě výsledků ankety Sodexo 

Zaměstnavatel roku. Do této soutěže se organizace přihlašují samy, posléze vyplňují 

dotazníky, které komplexně hodnotí personální postupy a personální práci v organizacích. 

Metodiku dotazníků a konečné vyhodnocení realizuje poradenská společnost 

PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. (ZaměstnavatelRoku.cz, 2014c). Jelikož se 

organizace do soutěže přihlašují samy, nemůže být zaručena účast reálně nejlepších 

organizací, přesto předpokládáme, že oceněné organizace patří mezi špičku v oblasti 

personální práce, minimálně ve srovnání s ostatními přihlášenými organizacemi. Existuje 

tedy významný předpoklad, že oceněné organizace akcentují moderní trendy v oblasti 

získávání pracovníků a zajišťování neustálého toku talentů. 

Pro ověření hodnotitelnosti znaků byla do předvýzkumu vybrána společnost 

ŠKODA AUTO a.s., která v roce 2012 obdržela ocenění Sodexo Zaměstnavatel desetiletí
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(ZaměstnavatelRoku.cz, 2014a). Dále jsou analýze podrobeny online dokumenty určené 

k získávání zaměstnanců organizací DHL Supply Chain s.r.o. a Atlas Copco s.r.o. 

Společnost DHL Supply Chain s.r.o. obsadila šesté místo v kategorii Sodexo 

Zaměstnavatel roku 2013 v kategorii do pěti tisíc zaměstnanců. Ačkoliv se tato organizace 

umístila až na šestém místě, je v této kategorii nejvýše umístěnou organizací nevýrobního 

charakteru. Jelikož se výrobou zabývá organizace ŠKODA AUTO a.s., zvolili jsme za 

účelem širšího rozptylu analýzy organizaci z jiného segmentu podnikatelské činnosti. Třetí 

organizací, jejíž online dokumenty jsou podrobeny analýze, je společnost Atlas Copco 

s.r.o., která obsadila první místo v kategorii Sodexo Progresivní zaměstnavatel regionu 

v kategorii do 500 zaměstnanců (ZaměstnavatelRoku.cz, 2014b). 

Cílem výběru tedy bylo zajistit co nejširší rozptyl organizací z hlediska jejich 

velikosti a zároveň předmětu jejich činnosti. Z tohoto důvodu byla vybrána vždy 

jedna organizace z každé velikostní kategorie soutěže a vždy s co nejvyšším umístěním 

v soutěži tak, aby se jednotlivé segmenty působení neopakovaly.

4.2 Předvýzkum — analýza online dokumentů organizace Škoda Auto

V rámci předvýzkumu jsou analyzovány online dokumenty primárně určené 

k získávání zaměstnanců organizace ŠKODA AUTO a. s. (dále jen Škoda Auto), která 

v roce 2012 získala ocenění Sodexo Zaměstnavatel desetiletí. Tato organizace se zabývá 

vývojem a výrobou osobních automobilů. V České republice má tři výrobní závody a 

vývojová centra, další dvě pobočky má organizace v Indii a po jedné na Slovensku, v Číně 

a v Rusku (Škoda Auto, 2014j). V době ocenění Sodexo Zaměstnavatel desetiletí 

zaměstnávala tato organizace více než 26 500 zaměstnanců (Škoda Auto, 2014h).

4.2.1 Kariérní stránky Škody Auto

V rámci předvýzkumu se nejprve zaměřujeme na analýzu kariérních stránek 

organizace. Z hlavní webové prezentace vede dobře viditelný odkaz (viz Příloha B,

obrázek 3) na samostatné kariérní stránky organizace (viz Příloha B, obrázek 4) (Škoda 

Auto, 2014g). Na kariérní stránky rovněž směřuje internetová doména 

www.zivotniprileztiost.cz (Škoda Auto, 2014k). Na kariérních stránkách je nabídka 

aktuálních volných pracovních míst a zároveň výrazně označená možnost zaslat svůj profil 
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v jakémkoliv případě, že má jedinec zájem o zaměstnání v této organizaci. Organizace 

uvádí, že jedince bude kontaktovat v případě vypsání pro něho vhodné pozice (Škoda 

Auto, 2014i). Na kariérních stránkách jsou rovněž uvedené kontaktní osoby zodpovědné za 

nábor v jednotlivých výrobních závodech i v jednotlivých úsecích organizace. Kontakty 

jsou uvedené včetně přímých emailových adres a telefonních čísel (Škoda Auto, 2014c).

Celkově lze kariérní stránky označit jako přehledné. Jejich design koresponduje

s celkovým internetovým profilem organizace. Po načtení kariérních stránek se 

automaticky spustí animované video, které přestavuje základní hesla organizace jako 

zaměstnavatele (možnost růstu, mezinárodní úspěch a životní příležitost) a celkově 

prezentuje organizaci jako místo, kde je možné růst a rozvíjet se (Škoda Auto, 2014k). 

Kariérní stránky jsou však zaměřeny především na technicko-hospodářské pracovní pozice

s praxí a také na studenty, nikoliv na dělnické a kvalifikované dělnické pozice. Všechny 

inzerované pozice jsou technicko-hospodářského charakteru (Škoda Auto, 2014i). 

Dělnickým pozicím je věnována jedna sekce kariérních stránek, kde je představena podoba 

náboru dělníků spolu s výzvou k zaslání svého profesního životopisu v případě zájmu o 

práci pro organizaci (Škoda Auto, 2014a).

Analyzované znaky definované v úvodu této kapitoly se na kariérních 

internetových stránkách organizace prokázaly jako hodnotitelné. Pouze hodnocení 

přehlednosti stránek a rychlosti orientace může být do značné míry subjektivní. Přesto 

hodnocení tohoto kritéria s případným komentářem zachováváme i v další části práce a 

zároveň v příloze B předkládáme obrazovou dokumentaci tohoto znaku. Odkazování 

z ostatních internetových prezentací organizace určených k získávání pracovníků na 

kariérní internetové stránky organizace budeme dále hodnotit v rámci analýzy každé 

jednotlivé internetové prezentace zvlášť. 

4.2.2 Inzerce Škody Auto na pracovních portálech

Dále se zaměřujeme na ověřitelnost znaků na internetových pracovních portálech. 

Šetření bylo provedeno ke dni 25.3.2014 a analýze byly podrobeny všechny inzeráty 

organizace dostupné v tento den. Škoda Auto v tento den inzerovala na všech hodnocených

pracovních portálech. Na nejvýznamnějším pracovním portále Jobs.cz byl odkaz na ni 

uveden ihned na domovské straně tohoto portálu (viz Příloha B, obrázek 5) (LMC, 2014h). 

Profil na portále Jobs.cz byl organizaci na míru přizpůsoben, měl stejný vzhled jako 
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kariérní web a rovněž obsahy byly z velké části propojeny (viz Příloha B, obrázek 6).

Nabídka volných pracovních míst byla totožná s nabídkou na kariérních stránkách. 

Inzeráty byly interaktivní, tzn., že přímo v jejich textu bylo přítomno velké množství 

internetových odkazů na kariérní stránky. Z hlediska formy byly inzeráty na portále 

Jobs.cz formulovány tradičně (viz Příloha B, obrázek 7) (LMC, 2014d).

Samotné inzeráty neobsahovaly nic, co by pracovní místo či organizaci jako celek 

od konkurenčních organizací odlišovalo. V okolí textu inzerátu se však objevovaly výše 

zmírněné internetové odkazy na informace o oblastech uplatnění v organizaci, 

zaměstnaneckých benefitech, procesech náboru, firemní kultuře a společenské 

odpovědnosti. V rámci prezentace na pracovním portále Jobs.cz byly dostupné také některé 

informace, které se v jiných internetových prezentacích organizace nepodařilo dohledat. 

Jednalo se např. o video s názvem „Zpověď absolventa“, ve které skutečný účastník trainee 

programu popisuje své zkušenosti s organizací. Dále zde byla umístěna virtuální prohlídka 

různých prostor organizace v Mladé Boleslavi. Jednotlivé pozice byly v inzerátu popsány 

standardně, tedy prostým výčtem jednotlivých činností, který organizaci od konkurence 

nijak neodlišoval (LMC, 2014d). 

Na portále Práce.cz Škoda Auto rovněž inzerovala, přímý odkaz na ní na domovské 

stránce pracovního portálu však nebyl přítomen, ačkoliv zde odkazy na některé významné 

zaměstnavatele, podobně jako na portále Jobs.cz, jsou. Nabídka na tomto portále nebyla 

totožná s nabídkou na portálu Jobs.cz a kariérních stránkách. Bylo zde pouze 13 inzerátů 

na trainee programy pro absolventy vysokých škol (LMC, 2014g). Jelikož pracovní portály 

Jobs.cz a Práce.cz provozuje stejný provozovatel, inzeráty z Práce.cz byly po otevření 

přesměrovány na portál Jobs.cz. Samotná podoba inzerátů byla tedy totožná a platilo pro ni

vše jako pro inzeráty na portále Jobs.cz

Škoda Auto inzerovala také na portálu Úřadu práce (viz Příloha B, obrázek 8). 

Nabídka volných pracovních míst zde nebyla totožná s ostatními místy pro inzerci. Např. 

pro lokalitu Mladá Boleslav zde byly přítomny pouze dvě pozice, které na ostatních 

pracovních portálech inzerovány nebyly. Podoby inzerátu na portálu Úřadu práce jsou 

vysoce standardizované, proto zde není velký prostor pro odlišení organizace od své 

konkurence či zobrazení organizace jako atraktivního zaměstnavatele. V rámci inzerátu byl

umístěn pouze odkaz na celkovou oficiální internetovou prezentaci v anglickém jazyce, 
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nikoliv na kariérní internetové stránky organizace (Ministerstvo práce a sociálních věci, 

2014b).

Analyzovaná organizace využívala možnost inzerce také na pracovním portále 

Profesia.cz. Na hlavní stránce portálu byla organizace v době šetření zařazena mezi 

pracovními nabídkami týdne i mezi top klienty pracovního portálu. Nabídka pozic byla

totožná s pracovními portály Jobs.cz a Práce.cz a stejně jako na těchto portálech byly

inzeráty propojeny s kariérními stránkami organizace, měly stejný vzhled jako na 

kariérních stránkách a přímo v inzerátech byly umístěny internetové odkazy na kariérní 

stránky (viz Příloha B, obrázek 9) (Profesia, 2014a). 

Znaky analyzované na vybraných internetových pracovních portálech určené 

podkapitolou 3.2 se na základě předvýzkumu prokázaly jako hodnotitelné a obdobně bude 

postupováno analýze inzerce na pracovních portálech i u dalších organizací.

4.2.3 Profily Škody Auto na sociálních sítích

Pro účely získávání zaměstnanců využívá Škoda Auto sociální sítě Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Xing (profesní sociální síť, podobně jako LinkedIn), Instagram 

(prezentace fotografií vztahujících se k organizaci) a Foursquare (geolokační služba 

s prvky sociální sítě). Na oficiální profily na těchto sociálních sítích odkazuje organizace

přímo ze svých kariérních stránek a tyto profily jsou určeny především pro získávání 

zaměstnanců. Organizace na těchto sociálních sítích vystupuje pod uživatelským jménem 

„ŠKODA AUTO – CAREER“. Dále má Škoda Auto svůj oficiální profil rovněž na síti

Google+ a webu YouTube, které jsou v této práci rovněž hodnoceny. Profily na těchto 

sociálních sítích ale nejsou zaměřeny na získávání zaměstnanců.

Profil Škoda Auto na sociální síti Facebook s názvem „ŠKODA AUTO – životní 

příležitost“ je primárně určený k získávání zaměstnanců (viz Příloha B, obrázek 10 a 11).

Na tomto profilu jsou zveřejňovány aktuální zprávy týkající se výroby, zaměstnaneckých

postupů v organizaci, informací o benefitech, informací o spolupráci s odbornými školami, 

jsou zde vyhlašovány odborně zaměřené soutěže apod. Organizace na této sociální síti 

zveřejňuje aktuální zprávy pravidelně, zpravidla několikrát týdně. Na případné dotazy a 

komentáře od uživatelů sítě organizace aktivně pod svým oficiálním jménem odpovídá. 

V rámci profilu je zveřejněna i nabídka volných pracovních míst a trainee programů. Profil 
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obsahuje rovněž přímý odkaz na kariérní stránky organizace. Většina informací o 

organizaci dostupných na kariérních stránkách je však dostupná i v rámci profilu na síti 

Facebook. Profil organizace na této sociální síti je dostupný v českém i v anglickém 

jazyce, avšak i příspěvky na anglické verzi se týkají pouze českých poboček organizace

(ŠKODA AUTO – životní příležitost, 2014). Nepodařilo se ověřit přítomnost ani aktivitu 

jednotlivých zaměstnanců na této sociální síti. Neexistují snadné vyhledávací nástroje, 

které by mohli přítomnost zaměstnanců organizace ověřit právě na základě jejich 

zaměstnání.

Profil organizace na sociální síti Twitter je rovněž zaměřen na získávání 

zaměstnanců (viz Příloha B, obrázek 12). Jsou zde umístěny odkazy na pracovní inzeráty a 

také informace o organizaci. Jsou zde také představeny profily některých vrcholových 

manažerů organizace. Příspěvky jsou pravidelné a aktuální, organizace zpravidla přispívá 

dvakrát týdně v nepravidelných datech. Některé informace jsou zde duplicitní s profilem 

na sociální síti Facebook, některé jsou unikátní pouze pro síť Twitter. Vzhledem 

k charakteru této sociální sítě zde není možné zveřejnit souvislý seznam pozic. V profilu je

přítomen odkaz na anglickou verzi kariérních stránek organizace. Profil na této síti je 

dostupný pouze v anglickém jazyce, převážná část informací se však týká českých poboček 

organizace. Ani v případě sítě Twitter se nepodařilo ověřit přítomnost jednotlivých profilů 

zaměstnanců organizace a jejich aktivity zde (ŠKODA AUTO – CAREER -

@SkodaAutoCareer, 2014).

Na sociální síti LinkedIn je umístěno několik základních informací o organizaci, 

aktuální animované video totožné s kariérními stránkami organizace a odkazy na kariérní 

stránky a sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram a Foursquare. Přímo na síti LinkedIn 

je rovněž možné umístit aktuálně volné pracovní pozice. V době zkoumání byly na této 

sociální síti umístěny dvě pozice. Personální pracovníci organizace své profily na této 

profesní sociální síti mají a je tedy možné je touto cestou kontaktovat. Na profilu 

organizace je rovněž uvedena informace, že na síti LinkedIn je v současné době 

registrováno 1 424 zaměstnanců společnosti Škoda Auto a po registraci na této sociální síti 

je možné si zobrazit jejich seznam. Oficiální prezentace na síti LinkedIn je pouze 

v anglickém jazyce (skoda auto, 2014a).

Sociální síť LinkedIn má v rámci svého profilu sekci nazvanou „Kariéra u nás“, 

kde má registrovaná organizace prostor pro představení sebe jako zaměstnavatele. 
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Analyzovaná organizace zde prezentuje výše zmíněné animované video, výzvu, aby se 

návštěvníci profilu připojili k týmu Škoda a je zde také stručný popis činnosti organizace. 

V rámci sekce „Kariéra u nás“ může organizace rovněž prezentovat názory svých 

zaměstnanců na organizaci. V případě Škody Auto je zde prezentován jeden názor

konkrétního pracovníka z úseku lidských zdrojů organizace (viz Příloha B, obrázek 13)

(skoda auto, 2014b).

Obsah oficiální internetové prezentace Škody Auto na sociální síti Xing je velice 

podobný obsahu na sociální síti LinkedIn. Jsou zde umístěny stručné informace o 

společnosti, animované video totožné s kariérními stránkami a dvě inzerované pozice

totožné se sociální sítí LinkedIn. Také na profilu na síti Xing jsou umístěny odkazy na 

kariérní stránky a další profily na ostatních sociálních sítích. Na síť Xing je rovněž možné 

vkládat aktuality. Organizace tak však nečiní příliš často, pouze několikrát za rok. 

Z hlediska obsahu zde zpravidla zveřejňuje momentálně volné pracovní pozice. Žádné

profily personální pracovníků odpovědných za získávání zaměstnanců v České republice se 

na této sociální síti nepodařilo nalézt, stejně jako profily dalších zaměstnanců organizace. 

Profil na síti Xing je dostupný pouze v anglickém jazyce (Škoda, 2014b).

Profil na sociální síti Instagram je také primárně zaměřen na získávání 

zaměstnanců. Tato sociální síť umožňuje pouze zveřejňování fotografií s krátkým 

komentářem. Organizace sem umisťuje fotky ze své historie, současné výroby či akcí, 

kterých se pod svým oficiálním jménem účastní. Každá fotografie je opatřena krátkým 

komentářem, na jehož závěr je vždy připojena výzva ve smyslu, aby případný zájemce, 

pokud ho organizace zaujala, neváhal s kontaktováním (viz Příloha B, obrázek 14 a 15). 

V rámci profilu je rovněž umístěn odkaz na kariérní stránky. Ani v případě sítě Instagram 

se nepodařila zjistit přítomnost profilů zaměstnanců organizace, neboť vyhledávací 

nástroje neumožňují vyhledávání podle zaměstnavatele uživatelů. Celý profil na sítí 

Instagram je dostupný pouze v anglickém jazyce (skodaautocareer, 2014). 

Škoda Auto využívá profil na sociální sítí Foursquare (viz Příloha B, obrázek 16). 

Hlavním účelem této sítě je doporučování zajímavých geografických míst. Nepodařilo se 

však identifikovat jakoukoliv souvislost příspěvků se získáváním zaměstnanců a dokonce u 

převážné většiny doporučovaných míst nelze identifikovat ani žádnou souvislost s 

analyzovanou organizací. Na této sociální síti se nepodařilo nalézt odkaz na kariérní 

stránky ani jiné internetové prezentace organizace. Ani na této sociální síti se nepodařila 
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zjistit přítomnost profilů zaměstnanců organizace. Profil na této sociální síti je dostupný 

pouze v anglickém jazyce (ŠKODA AUTO - CAREER, 2014a).

Oficiální profil má Škoda Auto také na webu YouTube, kde se nachází profil celé 

organizace, samostatné profily jejích zastoupení v jednotlivých zemích a od dubna 2014 

také profil specificky zaměřený na získávání zaměstnanců. V této práci se zaměřujeme na 

profil organizace „ŠKODA AUTO – career“ zaměřený na získávání zaměstnanců (viz 

Příloha B, obrázek 17). Zde je umístěna pouze česká a anglická verze videa umístěného na 

kariérních stránkách. Zároveň profil obsahuje internetové odkazy na kariérní stránky 

organizace a sociální sítě, které organizace využívá za účelem získávání zaměstnanců

(ŠKODA AUTO - CAREER, 2014b). 

Na dosud představených sociálních sítích a webech přispívá analyzovaná 

organizace pod uživatelským jménem „ŠKODA AUTO – CAREER“ či obdobnou formou,

z čehož vyplývá zřejmý odkaz na získávání zaměstnanců včetně talentů, jakkoliv výsledná 

prezentace tomu nemusí odpovídat, jako je tomu v případě sociální sítě Foursquare. V této 

práci se zaměřujeme také na sociální síť Google+. Na té má Škoda Auto rovněž svůj 

oficiální profil, kam však od prosince 2012 nepřispívá. V minulosti zde pouze propagovala 

své modely automobilů pomocí fotografií. O samotné organizaci a procesech v ní se zde 

nelze nic dozvědět. Kariérním příležitostem není věnována žádná zmínka. Není zde 

umístěn ani odkaz na kariérní internetové stránky (Škoda, 2014a).

Oficiální příspěvky organizace na jakémkoliv blogu se nalézt nepodařilo, stejně 

jako se nepodařilo ověřit přítomnost jiných oficiálních příspěvků organizace na internetu. 

Také ověřit mediální zprávy vydávané sledovanou organizací, byť i v krátkém sledovaném 

období, se vzhledem k rozsahu této práce neukázalo jako proveditelné. Nepodařila se 

analyzovat ani jiná aktivita na odborných fórech či odborně zaměřených pracovních 

portálech.

Znaky analyzované na sledovaných sociálních sítích určené podkapitolou 3.3 se na 

základě předvýzkumu prokázaly jako z části hodnotitelné a s korekcemi metodologie

postupujeme obdobně při analýze obsahu sociálních sítích i u dalších analyzovaných

organizací. Neprokázala se analyzovatelnost přítomnosti a aktivity jednotlivých 

zaměstnanců na sociálních sítích s výjimkou sociální sítě LinkedIn především z důvodu 

chybějících vyhledávacích nástrojů umožňující hledat uživatele podle zaměstnavatele. 
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V následující části práce budeme tedy ověřovat pouze přítomnost zaměstnanců 

analyzovaných organizací na síti LinkedIn. 

Nad rámec sociálních sítí LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+ a YouTube byly 

v případě organizace Škoda Auto provedena analýza oficiálních prezentací na sítích 

Foursquare, Instagram a Xing, neboť na ně sama odkazovala na svých kariérních 

stránkách. Jestliže v průběhu dalšího šetření některá z analyzovaných organizací ze své 

oficiální internetové prezentace odkazuje na jiné sociální sítě než LinkedIn, Facebook, 

Twitter, Google+ a YouTube, je tato prezentace rovněž podrobena šetření. Jelikož se 

nepodařila validně ani reliabilně ověřit přítomnost jakýchkoliv dalších oficiálních 

internetových prezentací organizace než výše uvedených, ani zanalyzovat případné 

mediální zprávy vydávané organizací, nejsou tyto znaky v další části práce hodnoceny.

4.2.4 Analýza ostatních znaků v internetových prezentacích Škody Auto

V rámci předvýzkumu zjišťujeme rovněž možnost analýzy některých znaků na 

všech výše představených internetových prezentacích organizace. Z hlediska akcentování 

trendu globalizace je hodnocena nabídka zaměstnání i v jiném než českém jazyce a z toho 

vyplývající nabídka zaměstnání i pro nečesky hovořící jedince. Dále je hodnocena 

dostupnost informací o možnostech práce v zahraničních pobočkách organizace. Škoda 

Auto má své kariérní internetové stránky rovněž v anglickém jazyce, pro které existuje 

samostatná doména www.employerforlife.cz (Škoda Auto, 2014l). 

V době analýzy, tedy 25.3.2014, nabízela organizace pět pozic pro jedince 

nehovořící česky. Škoda Auto uvádí jako výhody práce pro organizaci možnost výjezdů a 

pracovních stáží v zahraničí, zahraniční zkušenost uvádí rovněž jako součást svých trainee 

programů. Konkrétní informace o pracovních příležitostech v zahraničí však k nalezení 

nejsou. Rovněž všechny otevřené pozice inzerované na anglické verzi kariérních stránek 

jsou v lokalitě Mladá Boleslav v České republice. Neexistuje jediná zastřešující internetová 

stránka či rozhraní, které by slučovaly pracovní nabídky ze všech lokalit, kde organizace 

působí. Případný zájemce o zaměstnání v zahraniční pobočce musí prohledávat přímo 

internetové stránky jednotlivých zahraničních zastoupení. Informace o zaměstnání 

v jednotlivých mezinárodních pobočkách nejsou dobře dostupné a to ani na oficiální 

anglické internetové kariérní stránce, kde se všechny pozice týkají lokality Mladá Boleslav

(Škoda Auto, 2014l).
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Z hlediska zabezpečení neustálého toku talentů je analyzována možnost zaslat svůj 

životopis i v případě, že není pro jedince momentálně otevřená žádná vhodná pozice. 

Organizace tuto příležitost nabízí prostřednictvím svých kariérních stránek, na které 

odkazuje i ze svých dalších internetových prezentací (Škoda Auto, 2014i). Zároveň 

organizace poskytuje přímé kontakty na vedoucí personální pracovníky jednotlivých 

výrobních závodů (Škoda Auto, 2014c).

Analyzována je rovněž identifikovatelnost organizační kultury na základě znaků 

definovaných v úvodu této kapitoly. Škoda Auto na svých kariérních stránkách svou 

organizační kulturu představuje. Ta je vyjádřena sedmi hesly: odpovědnost, vstřícnost 

k zákazníkovi, maximální výkonnost, respekt, udržitelný rozvoj, inovativnost a tvorba 

hodnot (Škoda Auto, 2014b). Tyto explicitně vyjádřené hodnoty však nelze považovat jako 

snadno identifikovatelné z celkové prezentace na žádném komunikačním kanálu určeném 

k získávání talentů či obecně zaměstnanců. Tuto skutečnost lze názorně demonstrovat na 

příkladu animovaného videa zveřejněného na kariérních stránkách organizace, sociálních 

sítích LinkedIn a Xing a také na webu YouTube (skoda auto, 2014; Škoda, 2014b; Škoda 

Auto, 2014k; ŠKODA AUTO – career, 2014b). V průběhu tohoto videa se objeví tři 

významná hesla: možnost růstu, mezinárodní úspěch a životní příležitost. Tyto tři hodnoty 

jsou identifikovatelné v převážné většině obsahu internetových komunikačních kanálů

užívaných k získávání zaměstnanců. Sedm organizací explicitně vyjádřených základních 

bodů organizační kultury v celkovém obsahu internetových prezentací takto 

identifikovatelných není. 

V rámci identifikace kultury organizace jsou sledovány také informace o 

možnostech růstu v či autonomii v rámci organizace. O možnostech růstu a rozvoje 

zaměstnanců či jejich kariéry lze v organizačních prezentacích nalézt velké množství 

informací. Naopak o autonomii jedinců v jejich zaměstnání se během šetření nepodařilo 

nalézt žádnou zmínku a možnost autonomie se neobjevovala ani v inzerátech v sekci 

představující výhody práce pro organizaci. Na kariérních stránkách jsou dohledatelné 

benefity, které organizace nabízí, obecné principy a systémy odměňování však zveřejněny 

nejsou. 

V rámci celkové organizační prezentace na internetu se neobjevují příběhy 

skutečných zaměstnanců, vyjma videa v rámci prezentace na pracovním portále Jobs.cz, 

kde hovoří jedinec účastnící se trainee programu o svých zkušenostech s tímto programem
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(LMC, 2014d). Toto video je zveřejněno také na webu YouTube, avšak pod uživatelským 

jménem provozovatele pracovního portálu, nikoliv pod uživatelským jménem analyzované

organizace (LMC, 2014i). V rámci žádného komunikačního kanálu také nejsou zveřejněny 

informace z každodenního pracovního života, pouze jsou k dispozici virtuální prohlídky 

některých pracovišť, kde však zaměstnanci vidět vůbec nejsou (LMC, 2014d). Pouze na 

sociální síti Twitter jsou představeni někteří vrcholoví představitelé organizace (ŠKODA 

AUTO – CAREER - @SkodaAutoCareer, 2014) a na sociální síti Facebook je informace 

s fotografií o ocenění jednoho z dělníků za jeho dobré výkony (ŠKODA AUTO – životní 

příležitost, 2014). Z celkové internetové prezentace jsou skutečné klíčové hodnoty 

organizace i její reálná organizační kultura spíše obtížně identifikovatelné.

V rámci analýzy hodnotíme také vytváření pozitivního obrazu o organizaci. Jedním 

z identifikátorů je spolupráce se vzdělávacími institucemi a také nabídka pro absolventy. 

Škoda Auto klade na spolupráci se studenty a absolventy velký důraz. Na domovské

stránce kariérních stránek jsou přímo kategorie určené žákům základních škol, žákům 

středních odborných učilišť i středních škol, studentům vyšších odborných škol i vysokých 

škol a také odkaz pro absolventy vysokých škol (viz Příloha B, obrázek 18) (Škoda Auto, 

2014f). 

Studentům středních odborných i vysokých škol nabízí Škoda Auto možnost 

odborné praxe v organizaci i možnost spolupráce na vypracování závěrečné školní práce. 

Nadaným studentům vysokých škol nabízí organizace stipendijní program nebo členství 

v tzv. „Students´ Club“, který svým členům nabízí různé rozvojové programy, kontakt 

s vedoucími pracovníky, jejich stínování, a další možnosti. Pro studenty pořádá organizace 

rovněž každý rok den otevřených dveří, v rámci kterého se koná i řada přednášek a studenti 

mají možnost nahlédnout do běžného pracovního života. Zároveň lidé z organizace 

přednášejí na vysokých školách v rámci tzv. „Škoda Uni Days“ (Škoda Auto, 2014f).

Organizace také vydává celou řadu odborných publikací, které jsou pro zájemce volně ke 

stažení na kariérních stránkách (viz Příloha B, obrázek 18) (Škoda Auto, 2014d). Škoda 

Auto také podporuje velké množství studentských klubů, iniciativ či aktivit (Škoda Auto, 

2014f).

Analyzovaná organizace rovněž provozuje vlastní Střední odborné učiliště 

strojírenské a akreditovanou ŠKODA AUTO vysokou školu, na které lze studovat 

v bakalářských i magisterských programech. Talentovaní studenti po absolvování studia 
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dostávají nabídku práce v organizaci. I absolventům jiných vysokých škol nabízí 

organizace možnosti roční absolventské praxe v podobě trainee programů (Škoda Auto, 

2014f). 

Jedním z identifikátorů budování pozitivního obrazu organizace je sponzoring. 

Škoda Auto je ve sponzoringu aktivní, a to především v oblasti sportu, kultury a charity. Je 

partnerem při pořádání mezinárodních cyklistických soutěžích a sponzoruje také několik 

profesionálních cyklistických týmů. Organizace sponzoruje rovněž lední hokej a již více 

než dvacet let je oficiálním hlavním sponzorem mistrovství světa v ledním hokeji. 

V kulturní oblasti sponzoruje Českou filharmonii, Národní divadlo, Mezinárodní filmový 

festival pro děti a mládež Zlín, a Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl. 

Organizace sponzoruje rovněž akce v oblasti charity, např. Paralympijský výbor, Centrum 

paraple či neziskovou organizaci Zdravotní klaun. V roce 2007 Škoda Auto vyhlásila akci 

„Za každé prodané auto v České republice jeden zasazený strom“. O těchto aktivitách 

informuje především prostřednictvím kariérních stránek (Škoda Auto, 2014e).

Jako identifikační znaky vytváření pozitivního obrazu o organizaci byly na základě 

podkapitoly 2.3 určeny také informace o personálních postupech v organizaci a informace 

o důrazu kladeném na vyváženost pracovního a soukromého života. Výskyt ani jednoho 

z těchto znaků nebyl v internetových prezentacích organizace zjištěn. 

Znaky hodnocené na všech internetových prezentacích organizace určených 

k získávání zaměstnanců a talentů se na základě předvýzkumu prokázaly jako hodnotitelné. 

Obdobně tedy postupujeme při analýze dalších organizací. Především hodnocení 

atraktivity organizace jako zaměstnavatele, ale z části také schopnost identifikace 

klíčových hodnot utvářejících kulturu organizace, je do značné míry subjektivní pro 

každého jedince. Z hlediska této práce je tedy hodnocena především dostupnost 

jednotlivých informací na internetových prezentacích určených k získávání zaměstnanců, 

neboť ty jsou pro zformování názoru případného talentovaného jedince klíčové.

4.2.5 Dílčí shrnutí – Škoda Auto

Primárním cílem předvýzkumu bylo ověřit hodnotitelnost jednotlivých znaků pro 

další část práce. Jelikož však byla analýza v rámci předvýzkumu provedena podrobně a 

byly popsány všechny znaky, které budou zkoumány i v další části práce, předkládáme 
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rovněž výsledky týkající se využití internetu pro získávání talentů v organizaci Škoda 

Auto, a tyto výsledky rovněž zahrnujeme do závěrečného srovnání analyzovaných

organizací.

Závěrem předvýzkumu lze konstatovat, že organizace Škoda Auto internet pro 

získávání talentů využívá, přičemž aktivně využívá všech hlavních analyzovaných

komunikačních kanálů. Má vlastní kariérní stránky, inzeruje na všech sledovaných českých 

pracovních portálech a pro získávání zaměstnanců využívá sociální sítě. Na základě kritérií 

stanovených v podkapitole 3.1 lze konstatovat, že kariérní internetové stránky organizace 

odpovídají současným požadavkům a akcentují současné trendy v získávání zaměstnanců i 

talentů prostřednictvím internetu. Na kariérních stránkách je seznam volných pozic, za 

účelem zajištění neustálého toku talentů je možné registrovat svůj profil, jsou zde uvedeny 

kontakty na personální pracovníky a je zde zveřejněna rovněž řada konkrétních informací o 

organizaci z pohledu řízení lidských zdrojů.

Organizace rovněž využívá internetovou inzerci na pracovních portálech. I zde 

akcentuje požadavky a trendy stanovené podkapitolou 3.2. Vystavené inzeráty jsou 

interaktivní, a ačkoliv má forma inzerátu tradiční podobu, díky interaktivní formě lze 

pomocí odkazů zjistit velké množství informací o organizaci samotné (s výjimkou inzerátů 

na portálu Úřadu práce, kde je nutné dodržovat standardizovanou podobu inzerátu). Jako 

ne zcela odpovídající současným trendům a poznatkům lze hodnotit především formu a 

text inzerátů, které jsou formulovány spíše prostřednictvím obecných výrazů a nezaručují 

tak konkurenční výhodu oproti inzerátům jiných organizací.

Škoda Auto akcentuje také trendy v oblasti získávání zaměstnanců a talentů 

prostřednictvím sociálních sítí, které byly představeny v podkapitole 3.3. S výjimkou 

sociální sítě Google+ má své oficiální profily specificky zaměřené na získávání 

zaměstnanců. Především profil na sociální sítí Facebook lze hodnotit jako akcentující

všechny současné trendy a poznatky. Do značné míry je akcentují rovněž profily na sítích 

Instagram, LinkedIn, Xing i Twitter. Profily na ostatních sociálních sítích neakcentují 

trendy z hlediska získávání zaměstnanců do takové míry jako výše uvedené profily, avšak

svým případným návštěvníkům mohou pomoci zjistit některé informace o organizaci, ne 

však z přímého pohledu možností pracovní kariéry v ní.

Z hlediska akcentování trendů globalizace lze konstatovat, že organizace poznatky 

a trendy definované podkapitolou 1.1 akcentuje pouze z části. Organizace umožňuje 
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zaměstnávat talenty i z jiných částí světa. Jako nedostačující však hodnotíme provázanost 

jednotlivých poboček v různých státech, obtížně dohledatelné informace o pobočkách 

mimo Českou republiku, a také chybějící společné rozhraní umožňující slučovat nabídku 

ze všech poboček organizace. 

Kulturu organizace lze na základě internetové prezentace určené k získávání 

zaměstnanců hodnotit jako z části identifikovatelnou. Organizace svou organizační kulturu 

na svých kariérních stránkách představuje, avšak tato definice příliš nekoresponduje 

s celkovým vyzněním jednotlivých komunikačních kanálů určených k získávání 

zaměstnanců. Jsou dostupné pouze informace o některých identifikátorech kultury 

organizace, např. o možnostech osobního i organizačního růstu a rozvoje kariéry. Jiné 

identifikátory jako informace o možnostech autonomie jedinců či principech odměňování, 

dostupné nejsou. Nejsou představeny ani žádné informace o konkrétních zaměstnancích 

s výjimkou nejvyšších vedoucích pracovníků. 

Z hlediska vytváření pozitivního obrazu o organizaci lze konstatovat, že Škoda 

Auto akcentuje trendy definované v podkapitole 2.3 pouze v některých oblastech. Za velice 

aktivní ji lze považovat v oblasti sponzoringu a také v oblasti spolupráce se vzdělávacími 

institucemi. Velice propracovaná koncepce spolupráce se vzdělávacími institucemi rovněž 

naplňuje znaky zajišťování neustálého toku talentovaných jedinců z řad absolventů. 

Naopak organizace téměř neposkytuje informace o personálních postupech či běžném 

pracovním životě v organizaci.
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5 ANALÝZA DOKUMENTŮ ORGANIZACE ATLAS COPCO

Druhou organizací, jejíž internetové prezentace určené k získávání zaměstnanců a

talentů jsou podrobeny analýze dokumentů, je společnost Atlas Copco s.r.o. Tato 

organizace získala ocenění Sodexo Progresivní zaměstnavatel regionu 2013, která je 

určena organizacím do velikosti 500 zaměstnanců (ZaměstanvatelRoku.cz, 2014b). 

Organizace Atlas Copco s.r.o. (dále jen Atlas Copco) se zabývá výrobou a distribucí 

technologických zařízení pro průmysl a stavebnictví. Mezi její výrobky patří kompresory, 

generátory, demoliční zařízení a vrtací zařízení a pneumatické a elektrické nářadí. Zároveň 

poskytuje servisní služby a služby půjčovny. V České republice se zabývá obchodem a 

servisem svých produktů. Celosvětové měla tato organizace na konci roku 2013 více než 

40 000 zaměstnanců, přesný počet zaměstnanců českého zastoupení není k dispozici (Atlas 

Copco Holding, 2014a). 

5.1 Kariérní stránky Atlas Copco

Atlas Copco má vlastní kariérní internetové stránky, které jsou součástí celkové 

internetové prezentace organizace. Kariérní stránky nemají svou vlastí doménu, jako je 

tomu v případě organizace Škoda Auto. Na kariérní sekci vede odkaz přímo z hlavních

stránek organizace, který je dobře viditelný (viz Příloha B, obrázek 19) (Atlas Copco 

Holding, 2014c). Na kariérních stránkách jsou zveřejňovány volné pozice, přičemž existuje 

společné rozhraní pro pozice ze všech mezinárodních poboček (viz Příloha B, obrázek 20). 

Návštěvník stránek musí pro zobrazení aktuální nabídky nejprve zvolit lokalitu, ve které 

má o zaměstnání zájem. Zároveň lze vyhledávat volné pozice podle oboru zaměstnání 

(např. administrativa, lidské zdroje, výroba). Tato možnost selekce nebyla v době analýzy 

(31.3.2014) funkční. Atlas Copco neposkytuje možnost vytvoření vlastního profilu, 

nahrání životopisu prostřednictvím kariérních stránek, ani neinformuje případné zájemce o 

zaměstnání o této možnosti. Pouze nabízí registraci emailové adresy, na kterou budou 

zasílána aktuálně volná pracovní místa (Atlas Copco Holding, 2014i). V rámci kariérních 

stránek jsou uvedeny přímé kontakty na vedoucí personální pracovníky jednotlivých divizí 

včetně emailových adres a telefonních čísel (Atlas Copco Holding, 2014f). 

Celkově lze kariérní internetové stránky hodnotit jako přehledné a obsahující velké 

množství informací o organizaci a jejích personálních postupech. Jsou zde dostupné 



60

informace o organizační kultuře, vizi a cílech organizace, historii a současné činnosti 

organizace (Atlas Copco Holding, 2014e). Dostupná jsou rovněž videa, ve kterých hovoří 

jednotliví zaměstnanci o své práci. Tito zaměstnanci pocházejí z různých globálních 

poboček, české zastoupení zde svého reprezentanta nemá (Atlas Copco Holding, 2014j). 

Dále kariérní stránky obsahují informace o možnostech osobního i kariérního růstu a

rozvoje jedinců v organizaci a také informace o principech řízení zaměstnanců včetně 

ilustrujícího videa (Atlas Copco Holding, 2014d; Atlas Copco Holding 2014h). Veškeré

texty na kariérních internetových stránkách jsou v češtině, videa jsou pouze v anglickém 

jazyce. 

5.2 Inzerce Atlas Copco na pracovních portálech

Dále se zaměřujeme na prezentaci organizace Atlas Copco na vybraných 

pracovních portálech. Šetření proběhlo dne 31.3.2014 a analýze byly podrobeny všechny

vystavené inzeráty dostupné v den šetření. Na pracovním portále Jobs.cz organizace 

inzerovala. Odkaz na ní, na rozdíl od Škody Auto, nebyl přítomen přímo na domovské 

stránce portálu, vyhledávací nástroje portálu Jobs.cz však umožňují vyhledávat pracovní 

nabídky podle názvu zaměstnavatele. Nabídka zaměstnání nebyla totožná s nabídkou na 

kariérních stránkách sledované organizace. Na kariérních stránkách byla v den šetření 

zveřejněna pouze jedna pracovní nabídka, na pracovním portále byly dostupné čtyři 

nabídky odlišné od kariérních stránek. Podoba inzerátů byla na míru přizpůsobena

požadavkům Atlas Copco, vzhled však nebyl zcela totožný s kariérními stránkami 

organizace a ve srovnání s organizací Škoda Auto zde nebylo přítomno takové množství 

interaktivních odkazů. Přítomen byl pouze odkaz na informace o organizaci a seznam 

všech volných míst inzerovaných na pracovním portále Jobs.cz. Nebyl zde přítomen žádný 

internetový odkaz směřující na oficiální internetové stránky organizace či jejich kariérní 

sekci (LMC, 2014a). 

Z hlediska své formy byly inzeráty na pracovním portále Jobs.cz formulovány 

tradičně (viz Příloha B, obrázek 21). Inzeráty také obsahovaly internetové odkazy na další 

informace o společnosti, v rámci kterých byly vyjádřeny tři důvody, proč pracovat právě 

pro Atlas Copco. Jako netradiční lze označit sekci inzerátu nazvanou mise, kde byla

formulována mise konkrétní pracovní pozice. Tato sekce byla přítomná u tří ze čtyř 

pracovních inzerátů na portále Jobs.cz. Celkově lze však podobu inzerátu označit jako 
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tradiční a nepřinášející výraznou konkurenční výhodu proti jiným organizacím (LMC, 

2014a).

Atlas Copco inzerovalo také na pracovním portále Práce.cz, přičemž nabídka 

nebyla totožná s ostatními sledovanými pracovními portály. Byly zde umístěny dva 

inzeráty, přičemž jeden z nich byl unikátní pro portál Práce.cz a jeden odkazoval na portál 

Jobs.cz. Jelikož oba portály provozuje jeden provozovatel, byl také inzerát unikátní pro

Práci.cz zpracován obdobně jako na portále Jobs.cz. Byl přizpůsoben požadavkům 

organizace a byly zde umístěny internetové odkazy na informace o ní a seznam volných 

pracovních pozic inzerovaných na portále Práce.cz. Ani zde nebyl přítomen žádný 

internetový odkaz na oficiální internetovou prezentaci organizace či její kariérní sekci

(LMC, 2014e). V době provádění šetření organizace neinzerovala na portálu Úřadu práce 

ani na pracovním portále Profesia.cz. 

5.3 Profily Atlas Copco na sociálních sítích

Atlas Copco působí také na sociálních sítích. Na domovské stránce organizace 

odkazuje na sociální sítě Twitter a Facebook, na stránce s kontakty na vedoucí personální 

pracovníky jsou přítomny odkazy na sítě LinkedIn, YouTube, Twitter a na profil na síti

Facebook s názvem „Life at Atlas Copco“ (Atlas Copco Holding, 2014; Atlas Copco 

Holding, 2014f). V této práci sledujeme rovněž přítomnost organizací na sociální síti 

Google+. Oficiální profil zde Atlas Copco nemá, existují pouze samostatné profily 

zastoupení ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii a Irsku (Atlas Copco UK 

& Ireland, 2014; Atlas Copco USA, 2014). V této práci věnujeme pozornost pouze 

oficiálním profilům celé organizace, případně českého zastoupení, proto profily na síti

Google+ šetření podrobeny nejsou. 

Oficiální profil organizace na sociální síti Facebook primárně zaměřený na

získávání zaměstnanců se jmenuje „Life at Atlas Copco“ a je dostupný pouze v anglickém 

jazyce (viz Příloha B, obrázek 22). Tento profil je aktuální a objevuje se zde zpravidla 

několik nových příspěvků denně. Většina příspěvků informuje o běžném pracovním životě 

v organizaci v různých světových pobočkách (viz Příloha B, obrázek 23). Některé 

z příspěvků se týkají rovněž české pobočky. Profil obsahuje nabídku volných pracovních 

míst v rámci celého světa. Tato nabídka však není totožná s nabídkou na kariérních 

internetových stránkách ani pracovních portálech. Profil obsahuje také informace pro 
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studenty, kterým organizace nabízí letní stáže. V rámci tohoto profilu je přítomný odkaz na 

anglickou verzi kariérních stránek (Life at Atlas Copco, 2014b). 

Profil na sociální sítí Twitter je dostupný pouze v anglickém jazyce a není primárně 

určen pro získávání zaměstnanců (viz Příloha B, obrázek 24). Organizace na tuto sociální 

síť přispívá pravidelně, zpravidla několikrát týdně. Rovněž v rámci této sítě jsme provedli 

analýzu veškerého obsahu přidaného na tuto síť v období od 1.1.2014 do 31.3.2014. Ve

sledovaném období se žádný z příspěvků primárně netýkal získávání zaměstnanců a 

všechny příspěvky byly věnovány prezentaci produktů či mediálním zprávám týkajících se 

jejich využití. V rámci tohoto profilu se žádná část obsahu netýkala České republiky. Na 

síti Twitter nebyl nalezen žádný odkaz na kariérní sekci internetových stránek organizace

(Atlas Copco - @AtlasCopcoGroup, 2014). 

Atlas Copco má svůj oficiální profil také na sociální síti LinkedIn (viz Příloha B,

obrázek 25). Podle provozovatele této sítě zde má profil 12 000 jejích zaměstnanců. Na 

rozdíl od organizace Škoda Auto přidává v rámci svého oficiálního profilu Atlas Copco 

často nové zprávy a aktualizace. Všechny tyto příspěvky se týkají prezentací produktů a 

mediálních zpráv o jejich využití, přičemž primární funkcí žádné ze zpráv ve sledovaném

období od 1.1.2014 do 31.3.2014 nebylo získávání zaměstnanců (Atlas Copco, 2014a). 

V rámci sekce „Kariéra u nás“, ve které se organizace může prezentovat jako 

zaměstnavatel, předkládá Atlas Copco video, ve kterém hovoří výkonný ředitel celé 

organizace o práci v ní. Dále jsou zde prezentovány dva názory konkrétních zaměstnanců 

na pracovní život v organizaci, a jsou zde umístěny odkazy na oficiální internetovou 

prezentaci, její kariérní sekci, odkaz na profil „Life at Atlas Copco“ na síti Facebook a 

odkaz na elektronickou brožuru, která představuje pracovní život v různých pobočkách i 

odvětvích organizace včetně, konkrétních příběhů jednotlivých zaměstnanců (Atlas Copco, 

2014b). 

V rámci profilu na síti LinkedIn organizace předkládá seznam volných pozic ze 

všech svých poboček. Pro Českou republiku je zde zveřejněna jedna volná pozice, která je 

shodná s otevřenou pozicí na kariérních stránkách. Nabídka volných pozic na síti LinkedIn 

tedy nekoresponduje s celkovou pracovní nabídkou organizace, neboť zde nejsou 

zveřejněny pozice inzerované na pracovních portálech. Personální pracovníci Atlas Copco 

mají na síti LinkedIn své profily a je tedy možné je touto cestou kontaktovat. Také tento 
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profil je dostupný pouze v anglickém jazyce s výjimkou profilů některých personálních 

pracovníků, které jsou dostupné naopak pouze v českém jazyce (Atlas Copco, 2014a). 

Přímo z kariérní sekce stránek odkazuje organizace také na svůj oficiální kanál na 

webu YouTube (viz Příloha B, obrázek 26). Zde je umístěno 77 videí týkajících se 

společnosti, jejích produktů, historie a zajímavostí. Některá z videí jsou přímo orientována 

na získávání zaměstnanců. Jako příklad lze uvést spot, ve kterém jsou představeny hlavní 

hodnoty a vize organizace. O nich hovoří konkrétní zaměstnanci z různých poboček a

vysvětlují, proč je právě Atlas Copco dobrým zaměstnavatelem. Jiný krátký spot 

představuje organizaci jako atraktivního zaměstnavatele také pro ženy. Další představuje 

principy vedení lidí v organizaci. V několika spotech hovoří významní vrcholoví 

představitelé organizace o základních hodnotách společnosti. Je zde také několik videí, 

která přibližují konkrétní náplň práce některých zaměstnanců. V nich působí reální 

zaměstnanci. Lze tedy konstatovat, že organizace svůj profil na webu YouTube využívá 

také za účelem získávání zaměstnanců. V rámci profilu, ani v rámci většiny jednotlivých 

videí však nejsou umístěny odkazy na internetové stránky organizace ani na jejich kariérní 

sekci (Atlas Copco Group, 2014).

Atlas Copco provozuje také svůj vlastní blog na stránkách 

thecompressedairblog.com (viz Příloha B, obrázek 27). Tento blog je provozován 

zastoupením organizace ve Spojených státech amerických. Z hlediska obsahu se jedná 

především o různé zajímavosti týkající se produktů organizace. Nové příspěvky jsou 

zveřejňovány přibližně jednou za měsíc. Ve sledovaném období 1.3.2013 až 31.3.2014 se 

zde neobjevil žádný obsah zaměřený primárně na získávání zaměstnanců (Atlas Copco 

Compressors USA, 2014). 

5.4 Analýza ostatních znaků v prezentacích Atlas Copco

Rovněž u Atlas Copco je na základě stanovených kritérií hodnoceno akcentování 

trendů globalizace. Organizace nemá své kariérní stránky pro Českou republiku dostupné 

v anglickém jazyce. Existuje však možnost vybrat si jednu ze 170 zemí, ve kterých

organizace působí. Na základě této editace se změní jazyk internetové stránky a obsah se

částečně přizpůsobí jazyku země, která je zvolena. V anglickém jazyce tedy nejsou 

dostupné některé informace specifické pro pobočky v jednotlivých zemích, např. historie 

české pobočky organizace. Převážná část informací o organizaci, jejím přístupu k řízení 
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lidských zdrojů, hodnotách organizace či nabídce volných pracovních míst, dostupné 

v anglickém jazyce jsou (Atlas Copco Holding, 2014m). 

V den analýzy (31.3.2014) nabízela organizace čtyři pracovní pozice pro nečesky 

hovořící jedince. Jednu pozici inzerovala na svých kariérních internetových stránkách, dvě

od kariérních stránek odlišné pozice na portále Jobs.cz a jednu pozici na portále Práce.cz. 

Přehlednou nabídku pracovních příležitostí v jiných lokalitách než v České republice 

zajišťuje společné rozhraní pro vyhledávání pracovních příležitostí ve všech pobočkách

(viz Příloha B, obrázek 20) (Atlas Copco Holding, 2014i; LMC, 2014a; LMC, 2014e). 

Celkovou provázanost jednotlivých poboček lze na základě informací získaných 

z oficiálních internetových stránek hodnotit jako vysokou. 

Z hlediska zkoumání zabezpečení neustálého toku talentů hodnotíme možnost 

zaslat svůj profil i v případě, že není pro jedince momentálně otevřená žádná vhodná 

pozice. Tuto možnost organizace explicitně nenabízí, na kariérních stránkách je pouze 

výzva k zaslání jakéhokoliv dotazu týkajícího se kariéry. Jsou rovněž uvedeny kontakty na 

vedoucí personální pracovníky jednotlivých divizí (Atlas Copco Holding, 2014f). 

Informace o kultuře organizace lze označit jako dostupné. Atlas Copco na svých 

kariérních stránkách poskytuje informace o vizi a cílech organizace, hodnotách i kultuře 

organizace. Jako své tři hlavní hodnoty organizace explicitně definuje součinnost, 

angažovanost a zavádění nových postupů. Dalšími hodnotami, na které organizace klade 

důraz, jsou: inovace, globální dosah, kultura zájmu, individuální odpovědnost, příležitost 

k rozvoji a možnost interní kariéry (Atlas Copco Holding, 2014e). Organizace rovněž 

prezentuje videa, ve kterých hovoří konkrétní zaměstnanci o svých pozicích i organizaci 

jako celku (viz Příloha B, obrázek 28) (Atlas Copco Holding, 2014g; Atlas Copco Group, 

2014j). 

Atlas Copco také poskytuje informace o možnostech individuálního rozvoje a růstu 

pracovní kariéry. Možnosti růstu kariéry ilustruje v české verzi internetových stránek na 

příbězích dvou konkrétních zaměstnanců. Společnost rovněž informuje o principech vedení 

lidí a tyto principy představuje v ilustračním videu (Atlas Copco Holding, 2014h).

Hodnoty organizace lze identifikovat také z příspěvků na sociálních sítích a z videí na 

webu YouTube. Tyto hodnoty korespondují s informacemi zveřejněnými na kariérních 

stránkách. Naopak hodnoty nejsou identifikovatelné z inzerce na pracovních portálech. 

Důležitou hodnotou organizace je udržitelný rozvoj. Tomuto tématu jsou věnovány vlastní 
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internetové stránky atlascopco.com/corporateresponsibility. Této problematiky se týkají i 

příspěvky na sociálních sítích i některá videa na webu YouTube (Atlas Copco Group, 

2014; Atlas Copco Holding, 2014e; Atlas Copco - @AtlasCopcoGroup, 2014; Life at Atlas 

Copco, 2014a;).

Také u Atlas Copco sledujeme v rámci identifikovatelnosti kultury organizace

dostupnost informací o možnostech růstu a autonomie. O možnostech růstu jsou informace 

dobře dostupné na kariérních stránkách (Atlas Copco Group, 2014n). O možnostech 

autonomie jedinců organizace informuje pouze v oblasti řízení kariéry. Na svých 

internetových stránkách deklaruje, že každý ze zaměstnanců si může určovat podobu svého

kariérního rozvoje. Naopak téměř žádné informace nejsou dostupné o autonomii v rámci 

pracovních činností. Samostatnost v rámci své pozice zmiňují pouze někteří zaměstnanci 

v rámci oficiálních videí přibližující běžný pracovní život v organizaci (Atlas Copco 

Group, 2014; Atlas Copco Holding, 2014j). Autonomie zaměstnanců je také zmiňována 

v rámci informací o organizaci jako součást prezentace na portále Jobs.cz, v samotných 

inzerátech však informace o autonomii dostupné nebyly (LMC, 2014a). Ani v rámci 

ostatních komunikačních kanálů určených k získávání zaměstnanců nejsou informace o 

autonomii poskytovány.

Atlas Copco neposkytuje žádné informace o systémech odměňování ani o 

benefitech. Informace o benefitech nejsou přítomny ani v žádném z pracovních inzerátů 

zveřejněných v době šetření. Naopak je dostupné velké množství příběhů konkrétních 

zaměstnanců i informací o jejich běžném pracovním životě. Jedná se o videa a písemné 

přepisy rozhovorů umístěné na kariérních stránkách organizace a také videa na webu 

YouTube (Atlas Copco Group, 2014; Atlas Copco Holding, 2014j). Z celkové internetové 

prezentace organizace lze tedy hodnotit převážnou část informací o identifikátorech 

organizační kultury jako dostupnou. 

Za účelem analýzy vytváření pozitivního obrazu o organizaci, a také za účelem 

zajištění neustálého toku talentovaných jedinců z řad absolventů škol, hodnotíme 

spolupráci se vzdělávacími zařízeními a také možnosti stáží a praxí v organizaci. Atlas

Copco nabízí možnost studentských stáží, avšak odkazuje pouze na jejich seznam. V době 

šetření organizace žádnou studentskou stáž neinzerovala. Neuváděla také možnost zaslat 

svůj profil či požadavek nad rámec aktuální nabídky. Dále organizace nabízí možnost 

spolupráce při vypracování diplomové práce a odkazuje na seznam témat. V době šetření 
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nebyla zveřejněna žádná témata, avšak organizace uvádí možnost ji kontaktovat i 

v případě, že žádné téma není momentálně vypsané. Podmínkou je přínosnost tématu pro

Atlas Copco (Atlas Copco Holding, 2014k). 

Organizace se také účastní veletrhů na vysokých školách a spolupracuje s jednou 

střední technickou školou v oblasti praktické výuky v oblasti servisu těžebních a 

dobývacích strojů. Tyto informace však nejsou prezentovány v rámci kariérních stránek ani

jiných komunikačních kanálů využívaných pro získávání zaměstnanců, pouze jsou 

zmíněny v jedné z mediálních zpráv z 12.7.2013, která je obtížně dohledatelná (Atlas 

Copco s.r.o., 2014o). Konkrétnější informace či informace o jiné spolupráci není možné 

vyhledat. 

Atlas Copco informuje o spolupráci s univerzitami rovněž v rámci svého profilu 

„Life at Atlas Copco“ na síti Facebook. Žádný z těchto příspěvků se však netýká České 

republiky. V rámci tohoto profilu existuje sekce určená přímo studentům. Zde je nabízena 

letní stáž pro šest studentů. Z doplňujících informací však vyplývá, že stáž je určena pouze 

švédským studentům. Zároveň organizace v rámci tohoto profilu informuje o možnostech 

vypracování diplomové práce na téma „Experimentální simulace kavitační eroze“. Toto 

téma lze vypracovat ve spolupráci se švédskou pobočkou. Ze zveřejněných informací 

nevyplývá, že by byla tato možnost omezena pouze na švédské studenty, avšak v rámci 

vypracování práce je nutné využívat laboratoř ve Švédsku (Life at Atlas Copco, 2014b). 

Další informace o spolupráci se vzdělávacími zařízeními mimo síť Facebook není možné 

vyhledat. V rámci analyzovaných internetových komunikačních kanálů neposkytuje 

organizace informace zájemcům o zaměstnání z řad absolventů škol. 

Jedním ze znaků vytváření pozitivního obrazu o organizaci je sponzoring. 

Informace o jakékoliv formě sponzoringu na české oficiální prezentaci Atlas Copco není 

možné vyhledat. V rámci profilu „Life at Atlas Copco“ na síti Facebook však organizace 

informuje o dobročinných aktivitách, které podporuje (např. podpora dětské nemocnice 

v Brazílii či podpora zajišťování pitné vody v rozvojových zemích) (Life at Atlas Copco, 

2014a). Nad rámec analyzovaných znaků, avšak v rámci vytváření pozitivního obrazu 

organizace, lze vysledovat silný důraz kladený organizací na společenskou odpovědnost. 

Této problematice jsou věnovány samostatné internetové stránky (dostupné pouze v 

anglickém jazyce) (Atlas Copco Holding, 2014b).
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Dalšími identifikačními znaky vytváření pozitivního obrazu o organizaci jsou 

informace o personálních postupech v ní a také důrazu kladeném na vyváženost 

pracovního a soukromého života. Personální postupy představuje video umístěné na 

kariérních stránkách organizace (Atlas Copco Holding, 2014). Dále jsou dostupné 

informace o principech řízení a také písemný přepis rozhovoru s jedním konkrétním 

zaměstnancem o těchto principech. Informace jsou však spíše obecného charakteru a více 

se zaměřují na organizační hodnoty než na konkrétní personální postupy (Atlas Copco 

Holding, 2014g). Ve všech zmíněných materiálech je kladen důraz na možnost rozvoje 

kariéry i osobního rozvoje zaměstnanců. Na kariérních stránkách i na webu YouTube je 

dostupné množství videí, ve kterém jsou představeny jednotlivé pracovní pozice z hlediska 

odborné činnosti (Atlas Copco Group, 2014; Atlas Copco Holding, 2014j). 

V rámci celkové internetové prezentace zaměřené na získávání zaměstnanců a 

talentů nejsou dostupné žádné explicitně vyjádřené informace o aplikování principů 

vyváženosti pracovního a soukromého života. Výjimku tvoří jeden příspěvek na profilu 

„Life at Atlas Copco“ na síti Facebook. Ten informuje, že v rámci koncepce vyváženosti 

pracovního a soukromého života tráví zaměstnanci marocké pobočky Atlas Copco svůj 

volný čas o víkendu spolu. K této informaci jsou připojeny fotografie z fotbalového turnaje

zaměstnanců a jejich dětí (Life at Atlas Copco, 2014a).

5.5 Dílčí shrnutí – Atlas Copco

Na základě analýzy internetových prezentací určených k získávání zaměstnanců lze 

konstatovat, že organizace Atlas Copco internet pro získávání zaměstnanců a talentů 

využívá. Využívány jsou všechny analyzované komunikační kanály. Organizace má vlastní 

kariérní stránky, které jsou součástí hlavní internetové prezentace. Organizace rovněž 

inzeruje na některých sledovaných pracovních portálech a využívá sociálních sítí 

Facebook, LinkedIn, Twitter i web YouTube, přičemž profily na sítích Facebook a 

LinkedIn jsou primárně určené k získávání zaměstnanců a talentů. Sociální síť Google+ 

organizace v současné době nevyužívá.

Na základě kritérií stanovených v podkapitole 3.1, vyplývajících z kompilace 

odborných zdrojů dostupných k tématu, lze konstatovat, že kariérní internetové stránky 

Atlas Copco v některých dílčích aspektech neodpovídají všem současným poznatkům o

využití internetu pro získávání talentů a zcela neakcentují všechny současné trendy. Na 
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kariérních stránkách je seznam volných pozic, avšak za účelem zajištění neustálého toku 

talentů není možné registrovat svůj profil. Zároveň nabídka pracovních pozic neodpovídala

všem volným místům v organizaci aktuálním k datu šetření. Naopak je na kariérních 

stránkách dostupné množství konkrétních informací o organizaci z pohledu řízení lidských 

zdrojů a jsou zde také uvedeny přímé kontakty na vedoucí personální pracovníky.

Analyzovaná organizace inzeruje pouze na dvou ze čtyř sledovaných pracovních 

portálů. Inzeráty akcentují aktuální poznatky a současné trendy vyplývající z podkapitoly

3.1 pouze z části. Inzeráty mají tradiční formu, tedy obsahují dělení do sekcí: stručné

informace o společnosti, popis pozice, požadované znalosti, osobnostní požadavky a 

informace o lokalitě pracoviště. Nad rámec tradiční formy inzeráty obsahují odkaz na 

konkrétnější informaci o organizaci včetně tří explicitně vyjádřených důvodů, proč pro ni

pracovat, čímž organizace zdůrazňuje svou konkurenční výhodu. Nejsou však dostupné 

informace zdůrazňující konkurenční výhody v rámci konkrétních inzerovaných pozic. Ve

srovnání s organizací Škoda Auto jsou inzeráty na pracovních portálech Jobs.cz a Práce.cz 

méně interaktivní a je zde umístěno malé množství internetových odkazů na další 

informace o společnosti. V rámci inzerátů také nejsou uvedeny odkazy na kariérní stránky 

organizace. 

Současné poznatky a aktuální trendy v oblasti získávání zaměstnanců a talentů 

prostřednictvím internetu organizace zcela neakcentuje ani na sociálních sítích. Síť 

Google+ jako celek nevyužívá vůbec a profil na sociální síti Twitter není zaměřen na 

získávání zaměstnanců. Naopak v rámci oficiálního profilu organizace na webu YouTube 

jsou umístěna některá videa, jejichž zacílení na získávání zaměstnanců či explicitní 

vyjádření hodnot zastávaných organizací je zřejmé. Přítomnost znaků, vyjadřujících 

akcentování současných poznatků a trendů, vykazuje profil na sociální síti LinkedIn. Profil 

na síti Facebook „Life at Atlas Copco“ obsahuje množství informací umožňujících např. 

identifikaci kultury organizace, avšak všem současným poznatkům a trendům definovaným 

v podkapitole 3.3 také neodpovídá. Ve srovnání s organizací Škoda Auto nejsou informace 

tolik komplexní.

Z hlediska akcentování trendů globalizace lze konstatovat, že organizace Atlas 

Copco poznatky a trendy definované podkapitolou 1.1 akcentuje. Organizace umožňuje 

zaměstnávat talenty z různých částí světa, v rámci poboček jsou inzerovány i pozice, které 

vyžadují pouze znalost anglického jazyka. Na kariérních stránkách existuje rozhraní, které 
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vyhledávání pozic v různých pobočkách usnadňuje. Provázanost jednotlivých poboček je 

zřejmá také z celkového obsahu internetové prezentace. Převážná část zveřejněných 

informací se týká všech globálních poboček. 

Informace identifikující organizační kulturu lze hodnotit jako spíše dostupné. 

Organizace svou kulturu explicitně představuje na svých kariérních stránkách a tyto 

hodnoty ilustruje také na příkladech konkrétních zaměstnanců či pomocí videí, ve kterých

zaměstnanci hovoří o své práci, a hodnotách zastávaných v organizaci. Ostatní

analyzované komunikační kanály mají z hlediska informací o organizační kultuře funkci 

spíše podpůrnou. Informace poskytované organizací na jednotlivých komunikačních 

kanálech spolu korespondují. Dostatečné množství informací organizace zveřejňuje o 

běžném pracovním životě. Jedná se především o videa, ve kterých hovoří konkrétní 

zaměstnanci o svých pracovních pozicích, náplni práce apod. 

Z hlediska vytváření pozitivního obrazu o organizaci lze konstatovat, že Atlas 

Copco akcentuje trendy definované v podkapitole 2.3 pouze v některých oblastech. Ve 

srovnání se Škoda Auto není tolik aktivní v oblasti sponzoringu a o svých sponzorských 

aktivitách neposkytuje takové množství informací. Se vzdělávacími institucemi Atlas 

Copco spolupracuje, avšak informace o těchto aktivitách jsou těžko dohledatelné. Česká 

zastoupení teoreticky nabízí možnost spolupráce s vysokoškoláky, ale reálná nabídka 

spolupráce v době analýzy neexistovala. Ačkoliv se lze na základě jedné z mediálních 

zpráv domnívat, že zaměstnanci Atlas Copco navštěvují studentské veletrhy i vysoké 

školy, nelze o této činnosti nalézt v rámci celkové internetové prezentace organizace žádné 

informace. Nabídka pro studenty na profilu „Life at Atlas Copco“ na sociální síti Facebook

je vhodná pouze pro studenty ze Švédska. Zde také organizace informuje o spolupráci 

s univerzitami, ale neuvádí možnosti, jak se lze do této spolupráce zapojit. Z hlediska 

vytváření pozitivního obrazu organizace lze naopak jako dostatečnou hodnotit dostupnost 

informací o personálních postupech v organizaci.
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6 ANALÝZA DOKUMENTŮ ORGANIZACE DHL

Třetí organizací, která je v rámci této práce podrobena analýze, je společnost DHL 

Supply Chain s.r.o., která byla do šetření zařazena z důvodů uvedených v podkapitole 4.1. 

Tato organizace obsadila šesté místo v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 2013 ve 

velikostní kategorii do 5 000 zaměstnanců. Je však nejvýše umístěnou organizací 

nevýrobního charakteru, a právě z tohoto důvodu byla pro šetření vybrána 

(ZaměstnavatelRoku.cz, 2014b).

Společnost DHL Supply Chain je součástí koncernu DHL, který je tvořen třemi 

hlavními divizemi. Jsou to DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight a DHL Supply 

Chain. Předmětem podnikání jsou logistické služby, přičemž divize DHL Express se 

zabývá urgentní a rychlou přepravou malých zásilek, divize DHL Global Forwarding, 

Freight přepravou větších celků a divize DHL Supply Chain podniká v oblasti 

dodavatelských řetězců pro průmysl (Deutsche Post DHL, 2014i). Celosvětově tato 

společnost působí ve více než 220 zemích a má více než 285 000 zaměstnanců (Deutsche 

Post DHL, 2014m). Společnost DHL tvoří navíc koncern Deutsche Post DHL, který 

zaměstnává téměř 500 000 zaměstnanců, a který je tvořen výše zmíněnými divizemi, divizí 

Deutsche Post a střediskem sdílených služeb zajišťujícím podpůrné činnosti pro celý 

koncern (viz Příloha B, obrázek 29) (Deutsche Post AG, 2014c).

Informace týkající se počtu zaměstnanců v České republice nejsou veřejně 

dostupné. Na českém trhu působí jednotlivé divize jako samostatné právnické subjekty, 

avšak oficiální internetová prezentace organizace, včetně kariérních sekcí internetových 

stánek organizace, je zastřešující pro všechny divize (Deutsche Post DHL, 2014c). Při 

analýze internetových komunikačních kanálů, využívaných k získávání zaměstnanců a 

talentů, se tedy nelze zaměřovat pouze na divizi DHL Supply Chain, ale analyzována je 

obecná internetová prezentace celého koncernu DHL.

6.1 Kariérní stránky DHL

Společnost DHL má dvě verze své internetové prezentace. Jedna z nich je 

provozována na internetové doméně dpdhl.com a jedná se o prezentaci koncernu Deutsche 

Post DHL. Tato stránka je dostupná pouze v anglickém a německém jazyce (Deutsche Post 

AG, 2014b). Druhá prezentace je umístěna na doméně dhl.com a reprezentuje koncern 
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DHL bez divize Deutsche Post. Tato stránka má různé jazykové mutace včetně češtiny

(Deutsche Post DHL, 2014d). Nepodařil se zjistit důvod provozování dvou variant 

internetové prezentace, neboť informace o společnosti jsou v rámci obou internetových 

prezentací z velké části duplicitní a informace z obou internetových domén jsou platné pro 

celý koncern. V rámci analýzy se zaměřujeme na domény dhl.com, dhl.cz i dpdhl.com.

Stránky umístěné na doméně dhl.cz obsahují kariérní sekci, která nemá vlastní 

doménu. Na kariérní sekci však vede přímý a dobře viditelný odkaz z domovské stránky

organizace (viz Příloha B, obrázek 30) (Deutsche Post DHL, 2014c). Tyto stránky jsou 

českou jazykovou mutací stránek dhl.com a většina informací je duplicitních. Přímo 

v rámci kariérní sekce je zveřejněna nabídka volných pracovních míst a zároveň výzva

k vytvoření online profilu na samostatném portále DHL Job World. Na ten však neexistuje 

žádný přímý odkaz (Deutsche Post DHL, 2014g). Na domovské stránce organizace je 

možné pomocí odkazu na kontaktní centrum dohledat obecné emaily na personální 

oddělení divizí DHL Express, DHL Supply Chain a také na personální oddělení servisní 

divize DHL IT Services Europe. Přímé kontakty na konkrétní personální pracovníky či 

telefonní čísla uvedeny nejsou, stejně jako není uveden žádný kontakt přímo v rámci 

kariérní sekce (Deutsche Post DHL, 2014f). 

Na kariérních stránkách lze vyhledávat volné pozice podle druhu zaměstnání, 

kariérní úrovně (studenti; absolventi; provoz a prozákaznický přístup; odborníci a 

management) a lokality. Z hlediska lokality lze vybrat pouze možnosti „Česká republika“ a 

„všechny lokality“ (Deutsche Post DHL, 2014g). Po vyplnění těchto kritérií dochází 

k přesměrování na externí portál dp-dhl.jobpartners.com, kde lze zobrazené výsledky dále 

filtrovat (viz Příloha B, obrázek 31). V rámci tohoto portálu je rovněž možné zaregistrovat 

si svůj profil. Organizace deklaruje, že takový profil zařadí do své databáze a dotyčného 

bude kontaktovat v případě, že pro něho bude mít vhodné pracovní místo (Deutsche Post 

DHL, 2014e). Celkově lze internetové stránky organizace umístěné na doménách dhl.cz a 

dhl.com včetně kariérních sekcí hodnotit jako méně přehledné a obtížnější k zorientování, 

především ve srovnání s ostatními analyzovanými organizacemi. Z hlediska obsahu je však

dostupné poměrně velké množství informací o zaměstnání v organizaci. Některé z

informací jsou však dostupné pouze v anglické verzi stránek (Deutsche Post DHL, 2014c; 

Deutsche Post DHL, 2014d).
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Také stránky umístěné na doméně dpdhl.com obsahují samostatnou kariérní sekci, 

která nemá vlastní doménu. Odkaz na kariérní sekci je dobře viditelný (viz Příloha B, 

obrázek 32) (Deutsche Post AG, 2014d). V rámci kariérní sekce je zveřejněna nabídka 

pracovních míst, respektive je zde umístěn filtr, který návštěvníka stránek po vyplnění 

kritérií přesměruje na portál dp-dhl.jobpartners.com. V rámci této kariérní sekce 

organizace také informuje o způsobu náborového procesu včetně možnosti zaslat životopis 

emailem či nahrát do online databáze. Tato informace je doplněna animací, která názorně 

představuje, co se bude s životopisem dít po jeho odeslání (Deutsche Post AG, 2014e). Na 

rozdíl od stránek na doméně dhl.com, vedou z domény dpdhl.com přímé odkazy na portál 

dp-dhl.jobpartners.com (Deutsche Post AG, 2014b). V rámci kariérních stránek na doméně 

dpdhl.com rovněž nejsou uvedeny přímé kontakty na personální pracovníky, pouze jedna

emailová adresa, kam lze zasílat jakékoliv dotazy, a také telefonní číslo na infolinku, kde 

budou případné dotazy ohledně kariéry zodpovězeny (Deutsche Post AG, 2014f). I v rámci 

těchto kariérních stránek lze vyhledávat volné pozice podle druhu zaměstnání, kariérní 

úrovně a lokality (Deutsche Post AG, 2014b).

Ve srovnání s prezentací na doméně dhl.com je na stránkách umístěných na 

doméně dpdhl.com dostupné větší množství informací o zaměstnání v organizaci a průběhu 

přijímacího řízení (viz Příloha B, obrázek 33 a 34). Ani tyto stránky však nelze hodnotit 

jako příliš přehledné. Problematická je však především samotná existence duplicitních

internetových stránek. Tato duplicita výrazně problematizuje orientaci zájemce o 

zaměstnání, navíc stránky na doméně dpdhl.com nejsou snadno k nalezení, standardní

české internetové vyhledávače na ně neodkazují a nevede na ně ani odkaz z českých 

stránek organizace. 

6.2 Inzerce DHL na pracovních portálech

Analýze je rovněž podrobena prezentace DHL na sledovaných pracovních 

portálech. V den šetření (15.4.2014) organizace inzerovala na všech sledovaných portálech

a analýze byly podrobeny všechny inzeráty. Na portále Profesia.cz organizace inzerovala 

pouze pod hlavičkou Úřadu práce. Na pracovním portále Jobs.cz, stejně jako v případě 

organizace Škoda Auto, byl přímo na domovské stránce umístěn odkaz na profil 

organizace (viz Příloha B, obrázek 5) (LMC, 2014h). Stejně jako v případě předchozích 

organizací byl i profil DHL na míru přizpůsoben jejím požadavkům. Vzhled nebyl zcela
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totožný s kariérními stránkami organizace ani na jedné z domén, ale použité barvy a fonty 

písma do značné míry připomínaly prezentaci na doménách dhl.cz a dhl.com (viz Příloha 

B, obrázek 35). V rámci profilu na portále Jobs.cz byly dostupné informace o organizaci, 

odkaz na anglickou verzi kariérních stránek organizace a odkazy na inzeráty divizí DHL 

Express, DHL Supply Chain a DHL IT Service Europe. Uvedené informace o organizaci 

však byly velice obecného charakteru. Nabídka pracovních pozic nebyla totožná 

s nabídkami na kariérních stránkách. Samotné inzeráty nebyly interaktivní. Z hlediska své 

formy byly formulovány tradičně, podoba inzerátů tedy nepřinášela významnou

konkurenční výhodu proti jiným organizacím (viz Příloha B, obrázek 36) (LMC, 2014c). 

Organizace inzerovala v den šetření rovněž na portále Práce.cz. Ani v případě DHL

nebyl uveden odkaz na organizaci přímo na domovské straně portálu. Nabídka pozic byla

podobná s portálem Jobs.cz, nikoliv však totožná. Na portále Práce.cz se nevyskytovaly

inzeráty na vedoucí pozice, jež byly psány v anglickém jazyce a naopak zde byly

zveřejněny dva inzeráty pod hlavičkou Úřadu práce. Tyto pozice se na pracovním portále 

Jobs.cz ani na kariérních stránkách nevyskytovaly. Samotná podoba inzerátů byla totožná 

s portálem Jobs.cz, pouze inzeráty pod hlavičkou Úřadu práce měly odlišnou formu (viz

Příloha B, obrázek 37) (LMC, 2014f).

Organizace inzerovala také na portálu Úřadu práce, kde bylo zveřejněno šest 

pracovních inzerátů, přičemž některé z nich byly duplicitní s inzeráty na portálech Jobs.cz 

či Práce.cz a některé byly unikátní pro tento portál. Podoba inzerátů je zde vysoce 

standardizována, z tohoto důvodu se nemohly příliš odlišovat od nabídky jiných 

zaměstnavatelů. V inzerátech nebyl přítomen odkaz na internetové stránky organizace ani 

jejich kariérní sekci. Inzeráty obsahovaly pouze kontakty na osobu zodpovědnou za 

obsazení pozice a adresu pracoviště (viz Příloha B, obrázek 38) (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, 2014c). 

Na pracovním portále Profesia.cz sledovaná organizace sama neinzerovala, v době 

šetření zde byly zveřejněny tři pracovní pozice pod hlavičkou Úřadu práce. Nabídka byla

z části totožná s nabídkou na portálech Jobs.cz, Práce.cz i s portálem Úřadu práce. Inzeráty 

měly tradiční formu a stejně jako na portále Úřadu práce neobsahovaly žádné informace o 

organizaci, interaktivní odkazy na internetovou prezentaci organizace ani kariérní stránky a 

byly zde přítomny pouze kontakty na osoby zodpovědné za obsazení pozice (Profesia, 

2014b). 
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6.3 Profily DHL na sociálních sítích

Na oficiálních českých internetových stránkách organizace, ani v rámci jejich 

kariérní sekce, není přítomen žádný odkaz na sociální sítě, pouze v rámci portálu dp-

dhl.jobpartners., sdružujícího všechny volné pozice organizace, existuje možnost sdílet 

pozice na sociálních sítích Facebook, LinkedIn a Twitter (Deutsche Post DHL, 2014). 

Oficiální profil organizace umístěný na doméně dhl.com odkazuje na oficiální profil na 

sociální síti Facebook a web YouTube (Deutsche Post DHL, 2014e). V rámci kariérních 

stránek umístěných na doméně dpdhl.com jsou uvedeny odkazy na profily zaměřené na 

získávání zaměstnanců a talentů na sociálních sítích Facebook, LinkedIn a Xing (Deutsche 

Post AG, 2014m). Přímo na domovské stránce dpdhl.com a dále v rámci těchto stránek,

jsou přítomny odkazy na sociální sítě Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, web YouTube a 

také oficiální blog organizace s názvem „Delivering Tomorrow“ (Deutsche Post AG, 

2014d). Existuje rovněž profil s názvem „DHL“ na sociální síti Google+, který však dle 

dostupných informací není oficiálním profilem organizace, ale pouze profilem pobočky 

v Bostonu v USA (DHL, 2014b).

Na sociální síti Facebook existuje profil „DHL Czech Republic“ (viz Příloha B,

obrázek 39). V rámci tohoto profilu je přítomen pouze odkaz na oficiální internetovou 

prezentaci organizace DHL v českém jazyce, nikoliv na kariérní sekci těchto stránek. 

Organizace přispívá na tento profil velice nepravidelně, např. v lednu 2014 přibylo 13 

nových příspěvků, v únoru pouze tři (dva 21.2.2014 a jeden 24.2.2014). Ve sledovaném 

období 1.1.2014 až 31.3.2014 se žádný z příspěvků netýkal primární získávání 

zaměstnanců či talentů (DHL Czech Republic, 2014). 

Existuje rovněž oficiální profil organizace v anglickém jazyce s názvem „DHL“

(viz Příloha B, obrázek 40). Ten obsahuje pouze odkaz na anglickou verzi internetových 

stránek na doméně dhl.com a odkaz na sociální síť Twitter. Na tento profil přispívá 

organizace pravidelně několikrát do týdne. Ve sledovaném období 1.1.2014 až 31.3.2014 

se dva příspěvky týkaly ocenění společnosti jako dobrého zaměstnavatele v Indii a 

Spojených arabských emirátech, což lze považovat za vytváření pozitivního obrazu 

zaměstnavatele (viz Příloha B, obrázek 41). Ostatní příspěvky nebyly primárně zaměřeny 

na získávání zaměstnanců či talentů. Žádný z příspěvků se netýkal primárně českého 

zastoupení organizace (DHL, 2014a).
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Dále existuje na síti Facebook profil „Deutsche Post DHL Karriere“, na který je 

odkazováno z kariérní sekce stránek na dpdhl.com, a který je zaměřený primárně na 

získávání zaměstnanců, podobně jako v případě Škody Auto či Atlas Copco. Tento profil 

je však dostupný pouze v německém jazyce a týká se pouze získávání zaměstnanců a 

talentů pro Německo. Z tohoto důvodu nebyl profil podroben analýze (Deutsche Post AG, 

2014m; Deutsche Post DHL Karriere, 2014).

DHL má rovněž svůj oficiální profil pod uživatelským jménem „DPDHL News“ na 

sociální síti Twitter (viz Příloha B, obrázek 42). Na tento profil směřuje odkaz ze sítě 

Facebook. V rámci tohoto profilu se objevuje několik nových příspěvků každý den, většina 

z nich je v anglickém jazyce, některé však také v jazyce německém. Analýze byly 

podrobeny pouze příspěvky v anglickém jazyce. Ve sledovaném období 1.1.2014 až 

31.3.2014 se několik příspěvků týkalo rovněž zaměstnanců organizace (např. ocenění 

společnosti jako nejlepšího zaměstnavatele v Indii či představení zaměstnanecké strategie 

pro Latinskou Ameriku). V rámci profilu na této sociální síti jsou také představováni 

někteří vrcholní manažeři organizace. Žádný z příspěvků však nebyl primárně zaměřen na 

získávání zaměstnanců. V rámci profilu na této sociální síti, ani v rámci žádného z

analyzovaných příspěvků, není přítomen odkaz na kariérní internetové stránky (DPDHL 

News - @DeutschePostDHL, 2014). 

Oficiální profil má DHL rovněž na sociální síti LinkedIn (viz Příloha B, obrázek

43). Ten je dostupný pouze v anglickém jazyce. Podle provozovatele sociální sítě zde má 

profil více než 56 000 zaměstnanců organizace. Na síti LinkedIn se objevují přibližně 

jednou týdně nové aktualizace týkající se novinek v organizaci. Žádná ze zpráv 

v analyzovaném období 1.1.2014 až 31.3.2014 se primárně netýkala získávání 

zaměstnanců (DHL, 2014c). V rámci sekce „Kariéra u nás“ je zveřejněno stručné 

představení organizace a video představující ji jako atraktivního zaměstnavatele. Ve videu 

hovoří reální zaměstnanci. V rámci této sekce jsou přítomny rovněž odkazy na kariérní 

sekci internetových stránek dhl.com i dpdhl.com, portál pracovních inzerátů dp-

dhl.jobpartners.com a oficiální profily na sociální síti Facebook a webu YouTube (DHL, 

2014d). 

V rámci sítě LinkedIn je rovněž zveřejněna nabídka volných pracovních míst, která 

není totožná s kariérními stránkami organizace. V době provádění analýzy, tedy 15.4.2014, 

bylo zveřejněno 33 inzerátů, přičemž žádný z nich se netýkal lokality v České republice. 
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Profily na této sociální síti mají rovněž čeští personální pracovníci organizace a je tedy 

možné je touto cestou kontaktovat (DHL, 2014c).

Oficiální profil má analyzovaná organizace rovněž na webu YouTube (viz příloha 

B, obrázek 44). V rámci tohoto profilu existuje samostatná sekce „Careers“, která je 

primárně určena k získávání zaměstnanců a talentů. V této sekci je umístěno 10 videí, v 

nichž hovoří konkrétní zaměstnanci organizace o své práci. Také jsou zde představena 

některá pracoviště organizace. Dvě videa se také týkají studentských programů, které 

organizace nabízí v Německu. V rámci informací o videu je pod některými z videí umístěn 

odkaz na kariérní sekci stránek, pod některými videi však odkaz chybí (DHL, 2014e). 

Oficiální profil má společnost také na sociální síti Xing (viz Příloha B, obrázek 45). 

V rámci tohoto profilu byly v době šetření, tedy 15.4.2014, zveřejněny čtyři pracovní 

inzeráty, přičemž všechny se týkaly lokality Bonn v Německu. Dále jsou zde zveřejněny 

stručné informace o organizaci v německém jazyce a několik videí týkajících se 

organizace. V rámci aktuálních příspěvků jsou přidávány pouze odkazy na pracovní 

inzeráty, přičemž ve sledovaném období 1.1.2014 až 31.3.2014 byly všechny inzeráty 

v německém jazyce a převážná část z nich se týkala lokality Bonn (Deutsche Post DHL, 

2014a).

V rámci profilu na sociální síti Flickr lze přidávat pouze fotografie s krátkým 

komentářem. V rámci tohoto profilu je umístěno 32 fotografií ve třech galeriích, které se 

týkají logistických strojů, doručování zásilek a společenské odpovědnosti organizace (viz 

Příloha B, obrázek 46). Žádná z těchto fotografií nebyla vložena primárně za účelem 

získávání zaměstnanců či talentů (Deutsche Post DHL, 2014b).  Analyzovaná organizace 

rovněž provozuje vlastní blog „Delivery Tomorrow“, kam přispívají zaměstnanci 

analyzované organizace (viz Příloha B, obrázek 47) (McKinnon, Diallo, Orfanos, 

Raffelhüschen et al, 2013). Na tento blog organizace odkazuje pouze ze stránek dpdhl.com

(Deutsche Post AG, 2014d)

6.4 Analýza ostatních znaků v internetových prezentacích DHL

Také u DHL je hodnoceno akcentování trendů globalizace. Organizace má svou 

kariérní sekci internetových stránek dostupnou v anglickém jazyce. Existuje také společný 

portál sdružující nabídky zaměstnání ze všech lokalit, ve kterých organizace působí (viz 
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Příloha B, obrázek 31) (Deutsche Post DHL, 2014e). Převážná většina informací 

dostupných na všech internetových prezentacích organizace je platná pro všechny 

pobočky. Z toho však vyplývá nedostatek případných specifických informací o

jednotlivých národních zastoupeních (Deutsche Post AG, 2014d; Deutsche Post DHL, 

2014c; Deutsche Post DHL, 2014d). 

V době provádění šetření nabízela analyzovaná organizace prostřednictvím 

sdíleného portálu dp-dhl.jobpartners.com rovněž pozice pro nečesky hovořící jedince, a 

zároveň umožňovala českým zájemcům o zaměstnání přístup k nabídce mimo Českou 

republiku. Klíčovou podmínkou v obou případech byla znalost anglického jazyka. Na tento 

pracovní portál přesměrovávají všechny kariérní stránky celého koncernu (Deutsche Post 

DHL, 2014e). Na pracovních portálech Jobs.cz a Práce.cz byly pro nečesky hovořící 

kandidáty vhodné některé pozice. Na pracovním portále Profesia.cz a portále Úřadu práce 

byly zveřejněny nabídky pouze pro jedince hovořící česky (LMC, 2014c; LMC, 2014f; 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014c; Profesia, 2014b). 

Za účelem zajištění neustálého toku talentů organizace umožňuje vytvořit si svůj 

profil, přičemž deklaruje jeho zařazení do talent poolu (Deutsche Post DHL, 2014e). 

Odkazy na tento portál však nejsou dobře viditelné na doménách dhl.com a dhl.cz a 

orientace v registraci profilu je velmi obtížná (Deutsche Post DHL, 2014d; Deutsche Post 

DHL, 2014g). Na stránkách na doméně dpdhl.com je orientace snadnější a zároveň je zde 

pomocí animace názorně představen proces přijímání zaměstnanců i postup, jak je se

zaregistrovaným profilem nakládáno (Deutsche Post AG, 2014e). 

Informace o kultuře organizace lze označit jako dostupné. DHL na stránkách

umístěných na doméně dhl.cz poskytuje informace o vizi a misi organizace a explicitně 

zdůrazňuje nejdůležitější hodnoty. Těmi jsou spokojenost zákazníka, z hlediska 

zaměstnanců jejich osobní růst a rozvoj, a také nadnárodní charakter organizace (Deutsche 

Post DHL, 2014h). Anglická verze kariérní sekce stránek na doméně dhl.com navíc 

obsahuje krátký článek explicitně představující kulturu organizace (Deutsche Post DHL, 

2014k). Kariérní sekce stránek na doméně dpdhl.com navíc poskytuje testy, které mají 

případnému zájemci o zaměstnání pomoci zjistit, zdali je vhodný spíše na pozice

specialisty či vedoucího pracovníka, dále jaké jsou jeho životní priority ve vztahu 

k vyváženosti pracovního a soukromého života, a je zde dostupný také test na schopnost 

zvládání kulturních odlišností (viz Příloha B, obrázek 48). Tyto testy jsou tak do určité 
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míry schopny vyhodnotit, nakolik se zastávané hodnoty zájemce o práci shodují 

s hodnotami zastávanými v organizaci (Deutsche Post AG, 2014k).

DHL rovněž v rámci svých profilů na sociální síti LinkedIn a webu YouTube 

prezentuje videa, kde hovoří reální zaměstnanci organizace (DHL, 2014d; DHL, 2014e). 

Na tato videa není odkazováno z oficiálních stránek organizace. Naopak v rámci žádné své 

internetové prezentace, primárně určené k získávání zaměstnanců, organizace neposkytuje 

informace o principech vedení a řízení zaměstnanců či principech odměňování. Informace 

o benefitech a výhodách práce pro organizaci nejsou přítomny ani v inzerátech na vlastním 

pracovním portále, pouze v rámci některých inzerátů na externích pracovních portálech

(LMC, 2014c, LMC, 2014f). Hodnoty zastávané organizací nejsou příliš identifikovatelné

ani z profilů na sociálních sítích.

V rámci anglické verze kariérních stránek na doméně dhl.com jsou představovány 

rovněž dva příběhy konkrétních zaměstnanců (viz Příloha B, obrázek 49). Tito 

zaměstnanci jsou prezentováni jako příklad možnosti mezinárodního působení 

v organizaci, neboť oba mají zkušenost s prací v různých geografických lokalitách 

organizace. Odkaz na tyto příběhy vede rovněž z české verze kariérních stránek (Deutsche 

Post DHL, 2014l). V rámci kariérní sekce stránek na doméně dpdhl.com jsou představeni 

další čtyři konkrétní zaměstnanci (Deutsche Post AG, 2014i).

V rámci identifikovatelnosti organizační kultury je analyzována dostupnost 

informací o možnostech růstu a autonomie. O možnostech osobního i kariérního růstu jsou

informace dostupné především v rámci oficiálních internetových stránek organizace a 

jejich kariérních sekcích. Tyto informace jsou sdělovány rovněž ve videích organizace. 

Společnost explicitně klade důraz na možnost růstu a vzdělávání a přináší informace o 

některých vzdělávacích modelech či internetových stránkách organizace zaměřených na 

vzdělávání (Deutsche Post AG, 2014j; Deutsche Post DHL, 2014h; Deutsche Post DHL, 

2014l; DHL, 2014e). Naopak nebyly nalezeny žádné informace o možnosti autonomie 

v organizaci a to ani v pracovních inzerátech.

Za účelem zajišťování neustálého toku talentovaných jedinců z řad absolventů je 

hodnocena spolupráce se vzdělávacími zařízeními a možnost stáží a praxí v organizaci. 

DHL má v rámci kariérních sekcí stránek na doménách dhl.com, dhl.cz i dpdhl.com 

samostatné sekce určené studentům a absolventům. Studentům nabízí možnost stáže 

v rámci studia, v době provádění šetření však nebyla zveřejněna žádná nabídka stáží pro 
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české studenty a nebyl uveden ani žádný kontakt na personální pracovníky. Internetové 

stránky na doméně dpdhl.com umožňují studentům registraci, online registrační formulář 

je však dostupný pouze v německém jazyce (Deutsche Post AG, 2014j; Deutsche Post 

DHL, 2014j; Deutsche Post DHL, 2014o).

V sekcích pro absolventy jsou představovány výhody práce pro DHL s výraznou 

akcentací na příležitost k růstu v organizaci a možnost získání mezinárodních zkušeností. 

Rovněž jsou představeny tři konkrétní programy pro absolventy. V době provádění šetření 

však nebyla na doménách dhl.com ani dhl.cz zveřejněna žádná pozice ani program vhodný 

pro absolventy z České republiky. Nebyly zde uvedeny ani kontakty na personální 

pracovníky (Deutsche Post DHL, 2014p; Deutsche Post DHL, 2014q). V rámci domény 

dpdhl.com byla zveřejněna nabídka některých stáží pro absolventy (Deutsche Post AG, 

2014l). Jeden příspěvek upozorňující na možnost stáží pro studenty a absolventy byl 

nalezen také na sociální síti Facebook v rámci profilu s názvem „DHL“ (DHL, 2014a).

V rámci analýzy obsahu jednotlivých internetových prezentací nebyly nalezeny 

žádné informace týkající se spolupráce s českými vzdělávacími zařízeními či institucemi. 

Na doméně dpdhl.com je zveřejněna informace o spolupráci s vysokými školami v Evropě, 

Americe, Asii a Středním východě. Zaměstnanci organizace na vybraných univerzitách 

studentům přednášejí (Deutsche Post AG, 2014g). Dále byla nalezena dvě videa ne webu 

YouTube, která představovala spolupráci DHL se studenty v německém Bonnu (DHL, 

2014e). V přímém srovnání s organizací Škoda Auto však DHL o svých aktivitách v rámci 

vzdělávacích zařízení poskytuje málo informací.

Dále jsou sledovány identifikátory vytváření pozitivního obrazu o organizaci 

jakožto jednoho z nástrojů získávání zaměstnanců a talentů. Z hlediska sponzoringu lze 

DHL označit jako aktivní. Na svých oficiálních internetových stránkách na doménách

dhl.com i dhl.cz organizace informuje o sponzoringu Formule 1, mistrovství světa v rugby 

2015, akce Fashion Week, fotbalového klubu Manchester United a dalších (Deutsche Post 

DHL, 2014c; Deutsche Post DHL, 2014d). Na stránkách na doméně dpdhl.com organizace 

rovněž o svých sponzorských aktivitách informuje, avšak nikoliv přímo na domovské 

stránce (Deutsche Post AG, 2014a). Často o sponzorských aktivitách organizace informuje 

na sociální síti Facebook a webu YouTube (DHL, 2014a; DHL, 2014e). 

Jako další znak vytváření pozitivního obrazu organizace lze nad rámec stanovených 

identifikačních znaků označit podporu dobročinných aktivit a také důraz kladený na 
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udržitelný rozvoj. Za účelem propagace těchto aktivit má organizace svůj samostatný profil 

na sociální síti Facebook s názvem „Living Responsibility – Deutsche Post DHL“ (Living 

Responsibility – Deutsche Post DHL, 2014). O svých dobročinných aktivitách informuje i 

v rámci ostatních komunikačních kanálů. 

Dalšími identifikačními znaky vytváření pozitivního obrazu o organizaci jsou 

informace o personálních postupech v organizaci a také o důrazu kladeném na vyváženost 

pracovního a soukromého života. O personálních postupech mnoho informací dostupných 

není. Výjimku tvoří často explicitně deklarované možnosti osobního rozvoje a

frekventovaně zmiňovaný mezinárodní charakter organizace. Tyto informace jsou 

dostupné na všech verzích kariérních internetových stránek a z části jsou identifikovatelné 

z videí na webu YouTube. Informace o principech řízení, možnosti autonomie a systémech 

odměňování nalezeny nebyly. V rámci kariérní sekce stránek na doméně dpdhl.com je 

zmiňován důraz kladený organizací na vyváženost pracovního a soukromého života

(Deutsche Post AG, 2014n). V jiných internetových prezentacích organizace nebyly 

informace o aplikaci tohoto konceptu nalezeny. 

6.5 Dílčí shrnutí – DHL 

Na základě analýzy online dokumentů určených k získávání zaměstnanců a talentů

lze konstatovat, že organizace DHL internet pro tyto účely využívá v rámci všech 

analyzovaných kanálů. Organizace má vlastní kariérní internetové stránky v české i 

anglické verzi. Anglickou verzi provozuje na internetových doménách dhl.com a 

dpdhl.com, což značně komplikuje orientaci. Organizace rovněž inzeruje na pracovních 

portálech a využívá profily na sociálních sítích. 

Na základě kritérií stanovených v podkapitole 3.1, vyplývajících z kompilace 

odborných zdrojů dostupných k tématu, lze konstatovat, že kariérní internetové stránky 

organizace odpovídají většině současných požadavků a trendů v oblasti získávání

zaměstnanců a talentů prostřednictvím internetu. Na kariérních stránkách je seznam 

volných pozic. Za účelem zajištění neustálého toku talentů je možné registrovat svůj profil. 

Nejsou zde však uvedeny přímé kontakty na personální pracovníky, pouze obecné

emailové adresy na personální oddělení jednotlivých divizí v případě domén dhl.cz a 

dhl.com či obecná neadresná emailová adresa v případě domény dpdhl.com. V rámci 

kariérních stránek je rovněž zveřejněna řada konkrétních informací o organizaci z pohledu 
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řízení lidských zdrojů. Nabídka pracovních pozic zveřejněných v rámci organizačního 

pracovního portálu neodpovídá všem volným pracovním pozicím v organizaci. Není také 

dostupné dostatečné množství informací o personálních postupech v organizaci. 

DHL využívá inzerci na pracovních portálech. Na portále Profesia.cz jsou však 

inzeráty pouze pod hlavičkou Úřadu práce, nikoliv přímo pod jménem organizace.

Podobně jsou inzerovány i některé pozice na portále Práce.cz. Pracovní inzeráty lze 

hodnotit jako ne zcela odpovídající současným trendům. Inzeráty mají tradiční formu, 

neobsahují dostatečné množství informací o organizaci a neobsahují žádné interaktivní 

internetové odkazy na stránky organizace či jejich kariérní sekci. Nepřinášejí tedy 

podstatnou konkurenční výhodu proti inzerátům jiných organizací. 

Společnost DHL příliš neakcentuje současné trendy v oblasti získávání 

zaměstnanců a talentů prostřednictvím sociálních sítí. S výjimkou profesně zaměřené 

sociální sítě LinkedIn nejsou ostatní profily na sociálních sítích primárně zaměřeny na 

získávání zaměstnanců, jako je tomu v případě organizací Škoda Auto a Atlas Copco. 

Kladně lze hodnotit oficiální profil DHL na webu YouTube, kde existuje složka videí 

primárně určených k získávání zaměstnanců a talentů. Kladně lze hodnotit také existenci 

blogu „Delivering Tomorrow“, kam přispívají zaměstnanci DHL. Tento blog tak může 

pomáhat vytvářet pozitivní obraz organizace mezi odbornou veřejností a zvyšovat prestiž 

organizace mezi talentovanými jedinci. 

Z hlediska akcentování trendů globalizace lze konstatovat, že DHL poznatky a 

trendy definované v kapitole 4 akcentuje. Organizace umožňuje zaměstnávat talenty 

z různých částí světa a aktivně podporuje jejich tok mezi různými pobočkami. V rámci 

kariérních stránek existuje rozhraní, které vyhledávání pozic v různých světových 

pobočkách usnadňuje. Důraz kladený na globální rozměr organizace je zřejmý také 

z celkového obsahu internetové prezentace užívané pro získávání zaměstnanců či talentů. 

Převážná část zveřejněných informací se týká všech globálních poboček.

Informace identifikující organizační kulturu lze hodnotit jako z části dostupné. 

Kultura organizace je explicitně představena v rámci kariérních sekcí internetových 

stránek. Informace o ní si lze také dohledat na základě nepřímých informací. Nejvíce jich 

je dostupných na stránkách na doméně dpdhl.com, méně pak na doménách dhl.com či 

dhl.cz. Informace vyplývající z ostatních internetových prezentací mají spíše doplňující

charakter. 
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Z hlediska vytváření pozitivního obrazu o organizaci lze konstatovat, že DHL 

akcentuje trendy definované v podkapitole 2.3 v některých oblastech. Velice aktivní je 

v oblasti sponzoringu. Spolupracuje také se vzdělávacími zařízeními a poskytuje stáže pro 

studenty, avšak o těchto činnostech neposkytuje dostatečné množství informací. Dostupné 

jsou některé informace popisující běžný pracovní život v organizaci, především 

prostřednictvím videí. Naopak nejsou dostupné informace o personálních postupech 

v organizaci s výjimkou informací o možnostech vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 
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7 ZÁVĚR

Hlavním výzkumným cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda organizace

reflektují současné trendy v oblasti využívání internetu pro získávání talentů. Cíle bylo 

dosaženo výzkumným šetřením metodou analýzy dokumentů (konkrétně online 

dokumentů) určených k získávání talentů a zaměstnanců třech vybraných organizací.

Závěrem lze konstatovat, že pomocí naplnění všech dílčích cílů a pomocí analýzy těchto 

organizací dle vytvořených kritérií, bylo cíle dosaženo.

Pro práci s pojmem talent byl tento pojem vymezen a to v širší souvislosti celkové 

koncepce řízení talentů, čímž se podařilo naplnit první dílčí cíl. Naplněn byl i druhý dílčí 

cíl, na základě relevantních odborných zdrojů byla představena personální činnost 

získávání zaměstnanců se zaměřením na specifika získávání talentovaných jedinců. Třetím

dílčím výzkumným a naplněným cílem bylo určit, zda existují určitá specifika pro 

získávání talentovaných jedinců proti získávání zaměstnanců obecně. Na základě 

kompilace odborné literatury představené v podkapitole 2.3 se podařilo tato specifika určit 

a definovat. 

Podařilo se splnit rovněž čtvrtý dílčí cíl této práce, tedy na základě odborných 

zdrojů shromáždit aktuální příspěvky k tématu využití internetu pro získávání zaměstnanců 

obecně se zvláštním důrazem na získávání talentů. Na základě této kompilace je však nutné

konstatovat, že ačkoliv je využití technologie internetu v dnešní době pro získávání talentů 

do jisté míry klíčovou činností, neexistuje dosud dostatečné množství odborné literatury 

přinášející vědecké příspěvky k této problematice. 

Klíčovým výzkumným cílem této práce bylo odpovědět na otázku, zdali vybrané 

organizace akcentují současné trendy v oblasti využívání internetu pro získávání 

zaměstnanců včetně talentovaných jedinců. Na základě shromážděných informací lze 

konstatovat, že analyzované organizace tyto trendy do značné míry akcentují. Každá 

z analyzovaných organizací využívá všech hlavních internetových komunikačních kanálů, 

které byly představeny v kapitole 3. Všechny organizace akcentují většinu definovaných 

trendů, přičemž každá z nich je v některých oblastech silnější a v některých naopak slabší, 

jak dokládají závěry jednotlivých kapitol a jak je patrné z přehledových tabulek v příloze 

(viz Příloha A, tabulky 3—14). 
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Za důležitý přínos práce, který nebyl původně vytyčen v oblasti cílů, považujeme

rovněž bohatý obrazový materiál, který byl v rámci analýzy jednotlivých organizací 

shromážděn, a který názorně dokumentuje konkrétní způsob, jakým organizace skutečně 

využívají možnosti internetu. Prostředí internetu je navíc velice rychle se měnící a zároveň 

velmi často nedostatečně archivované. Obrazová příloha tedy zároveň zachycuje podobu 

jednotlivých internetových komunikačních kanálů v první polovině roku 2014 (viz Příloha 

B).

Jsme si vědomi, že závěry stanovené na základě analýzy tří konkrétních organizací 

nelze zobecňovat, ale můžeme konstatovat, že v případě těchto organizací jsou současné 

trendy a poznatky akcentovány. Výběr organizací byl stanoven na základě dobrého 

umístění v soutěži o nejlepšího zaměstnavatele, kde byly tyto organizace ohodnoceny jako 

lídři v oblasti personální práce. Z tohoto důvodu vyvozujeme následující doporučení 

k dalšímu zkoumání fenoménu využití internetu pro získávání talentů, potažmo 

zaměstnanců obecně. Za vhodné považujeme především kvantitativní šetření v této oblasti 

na základě využití jednotlivých identifikátorů, které v této práci byly definovány a určeny 

jako vhodné k ověření. Účelem tohoto šetření by mělo být poznání o využívání internetu 

pro získávání zaměstnanců a talentů v rámci celého pracovního trhu, nikoliv pouze v rámci 

jeho lídrů.

V rámci výběru organizací pro provedení výzkumného šetření v této práci byla 

vyvinuta snaha o zajištění co nejširšího spektra hodnocených organizací. Byly vybrány 

organizace z různých segmentů podnikání (výroba, prodej a servis technických zařízení, 

logistika), a také z různých velikostních kategorií (do 500, do 5000 a nad 5000 

zaměstnanců). Všechny organizace však patří k velkým nadnárodním korporacím a 

všechny prokazují velký vliv centrál na jednotlivé internetové prezentace těchto 

organizací. Z tohoto důvodu lze doporučit zahrnout do dalšího výzkumného šetření co 

nejširší rozptyl organizací, aby byla zajištěna co největší validita výsledků. Takový úkol se 

však jeví jako rozsahem neadekvátní pro diplomovou práci jednotlivce a pravděpodobně 

by vyžadoval sestavení většího výzkumného týmu.  
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PŘÍLOHA A

Tabulka 1 Matice výkonu a potenciálu

Zdroj: Springer, Szypula. In: Egerová, ed., 2013, s. 103. (Přeloženo z anglického originálu, 
pozn. autora.)

Tabulka 2 Matice práce s různými stupni talentu

V
ý
 k

o
 n

Vysoký
Stabilizovat a 

oceňovat

Stabilizovat, oceňovat, 

rozvíjet

Rozvíjet, motivovat, 

umožňovat zajímavou 

práci na rizikových 

projektech

Střední
Udržovat či posilovat 

kvalifikaci

Posilovat kvalifikaci a 

rozvíjet na základě 

testů

Umožňovat práci na 

zajímavých projektech

Nízký Zvažovat propuštění
Testovat, zvažovat 

přemístění
Koučovat

Nízký Střední Vysoký

P o t e n c i á l

Zdroj: Jiřincová. In: Egerová, ed., 2013, s. 111. (Přeloženo z anglického originálu a 
parafrázováno, pozn. autora.)

V
ý

k
o

n
Vysoký

Profesionál ve svém 

oboru

Výkonný zaměstnanec 

s potenciálem
Rozvinutý talent

Střední
Spolehlivý 

zaměstnanec
Zaměstnanecké jádro Rozvíjející se talent

Nízký Riziko odchodu
Nekonzistentní 

zaměstnanec
Potenciální talent

Nízký Střední Vysoký

P o t e n c i á l
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Tabulka 3 Přehled akcentování současných poznatků a trendů na kariérních stránkách

Škoda Auto Atlas Copco
DHL

dhl.com dpdhl.com

Kariérní stránky ano ano ano ano

Vlastní doména ano ne ne ne

Zveřejněné 

inzeráty
ano ano ano ano

Možnost 

registrace profilu
ano ne ano ano

Kontakt na 

personální 

oddělení

přímo na 

zodpovědné

pracovníky

přímo na 

zodpovědné

pracovníky

neadresné 

kontakty na 

personální 

oddělení divizí

obecný email + 

infolinka

Orientace snadná snadná obtížná snadná

Nalezení odkazu 

na kariérní 

stránky

snadné snadné snadné snadné

Tabulka 4 Inzerce na pracovních portálech

Škoda Auto Atlas Copco DHL

Jobs.cz ano ano ano

Práce.cz ano ano ano

Portál Úřadu práce ano ne ano

Profesia.cz ano ne
pouze pod hlavičkou 

Úřadu práce

Forma inzerátu tradiční tradiční tradiční

Interaktivní podoba 

inzerátu
zcela vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje
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Tabulka 5 Sociální síť Facebook

Škoda Auto Atlas Copco

DHL

„DHL Czech 

Republic“
„DHL“

Primární zaměření na 

získávání zaměstnanců a 

talentů

ano ano ne ne

Četnost příspěvků
několikrát 

týdně

několikrát 

denně
málo častá

několikrát 

týdně

Odkaz na kariérní stránky ano ano ne ne

Tabulka 6 Sociální síť Twitter

Škoda Auto Atlas Copco DHL

Primární zaměření na 

získávání zaměstnanců
ano ne ne

Četnost příspěvků několikrát týdně několikrát týdně několikrát denně

Odkaz na kariérní 

stránky
ano ne ne

Tabulka 7 Sociální síť LinkedIn

Škoda Auto Atlas Copco DHL

Nabídka volných 

pracovních míst

ano; nekoresponduje se 

všemi volnými místy v 

organizaci

ano; nekoresponduje se 

všemi volnými místy v 

organizaci

ano; nekoresponduje se 

všemi volnými místy v 

organizaci

Přítomnost 

personální 

pracovníků 

organizace

ano ano ano

Odkaz na 

kariérní stránky
ano ano ano
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Tabulka 8 Sociální síť Google+

Škoda Auto Atlas Copco DHL

Primární zaměření na 

získávání zaměstnanců
ne

neexistuje oficiální 

český ani mezinárodní 

profil organizace

neexistuje oficiální 

český ani 

mezinárodní profil 

organizace

Četnost příspěvků od 2012 nepřispívá 

Odkaz na kariérní 

stránky
ne

Tabulka 9 Web YouTube

Škoda Auto Atlas Copco DHL

Videa zaměřená na 

získávání pracovníků
ano ano ano

Tabulka 10 Další aktivita na webu a sociálních sítích

Škoda Auto Atlas Copco DHL

Blogy ne thecompressedairblog.com
delivering-

tomorrow.com

Další sociální 

sítě

Xing, Instagram, 

Foursquare

žádné za účelem získávání 

zaměstnanců a talentů
Xing, Flickr, 

Tabulka 11 Akcentování trendů globalizace

Škoda Auto Atlas Copco DHL

Kariérní stránky v 

angličtině
ano ano ano

Informace o práci v 

zahraničí
spíše nevyhovující spíše vyhovující spíše vyhovující

Společná inzerce pro 

všechny světové pobočky
ne ano ano

Nabídka pro jedince

nehovořící česky
ano ano ano

Provázanost poboček malá velká velká
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Tabulka 12 Zajištění neustálého toku talentů

Škoda Auto Atlas Copco DHL

Možnost registrace 

profilu
ano ne ano

Kontakty na 

personál. pracovníky
ano; konkrétní lidé ano; konkrétní lidé

ano; obecné emailové 

adresy

Tabulka 13 Dostupnost informací o organizační kultuře

Škoda Auto Atlas Copco DHL

Vyjádřené informace o 

kultuře organizace
ano ano ano

Informace o autonomii 

zaměstnanců
zcela nedostatečné spíše nedostatečné zcela nedostatečné

Informace o možnosti růstu 

a rozvoje
zcela dostatečné zcela dostatečné zcela dostatečné

Informace o identifikaci 

zaměstnanců s organizací
spíše nedostatečné zcela dostatečné spíše dostatečné

Tabulka 14 Identifikátory znaků vytváření pozitivního obrazu organizace

Škoda Auto Atlas Copco DHL

Informace o personálních 

postupech a principech řízení
úplný nedostatek spíše dostatek úplný nedostatek

Informace o systémech 

odměňování
spíše nedostatek úplný nedostatek úplný nedostatek

Informace o důrazu kladeném 

na vyváženost pracovního a 

soukromého života

úplný nedostatek spíše nedostatek spíše nedostatek

Informace o spolupráci se 

školami
úplný dostatek spíše dostatek spíše dostatek

Informace o možnostech stáží 

a praxí
úplný dostatek spíše nedostatek spíše dostatek

Informace o účasti na 

studentských veletrzích
úplný dostatek spíše nedostatek spíše nedostatek

Informace pro absolventy škol úplný dostatek úplný nedostatek spíše dostatek

Informace o sponzoringu ano ano ano
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PŘÍLOHA B

Obrázek 1 Profil na sociální síti LinkedIn

Zdroj: LinkedIn. Tomáš Bárta. linkedin.com [online]. LinkedIn, 2014 [vid. 2014-04-26, 15:03 CET]. 

Dostupné z: cz.linkedin.com/in/tomasbarta1/

http://cz.linkedin.com/in/tomasbarta1/
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Obrázek 2 Inzerce na odborně zaměřených portálech

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR. Svaz průmyslu a dopravy ČR – Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty. 

spcr.cz [online]. Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2009 [vid. 2014-04-24, 17:21 CET]. Dostupné z:

http://www.spcr.cz/ 

Obrázek 3 Odkaz na kariérní stránky organizace Škoda Auto a.s.

Zdroj: Škoda Auto. ŠKODA AUTO Česká republika. skoda-auto.cz [online]. Škoda Auto, 2014g [vid. 2014-

05-01, 18:05]. Dostupné z: http://www.skoda-auto.cz/
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Obrázek 4 Hlavní strana kariérních internetových stránek organizace Škoda Auto a. s.

Zdroj: Škoda Auto. Životní příležitost ve ŠKODA AUTO. zivotniprilezitost.cz [online]. Škoda Auto, 2014k 

[vid. 2014-05-01, 18:08 CET]. Dostupné z: http://www.zivotniprilezitost.cz
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Obrázek 5 Domovská stránka pracovního portálu Jobs.cz se zvýrazněnými organizacemi 

Škoda Auto a DHL

Zdroj: LMC. Nabídky práce. jobs.cz [online]. LMC, 2014h [vid. 2014-05-02, 15:00]. Dostupné z:

http://www.jobs.cz/
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Obrázek 6 Profil organizace Škoda Auto a. s. v rámci pracovního portálu Jobs.cz

Zdroj: LMC. Nabídka uplatnění. skoda-auto.jobs.cz [online]. LMC, 2014d [vid. 2014-05-02, 15:15 CET]. 

Dostupné z: http://skoda-auto.jobs.cz/?rps=27 
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Obrázek 7 Pracovní inzerát organizace Škoda Auto a. s. na pracovním portále Jobs.cz

Zdroj: LMC. Nabídka uplatnění. skoda-auto.jobs.cz [online]. LMC, 2014d [vid. 2014-05-02, 15:15 CET]. 

Dostupné z: http://skoda-auto.jobs.cz/?rps=27 
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Obrázek 8 Inzerát organizace Škoda Auto a. s. na portále Úřadu práce

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hledání volných míst – výsledek hledání volných míst - Škoda. 

portal.mpsv.cz [online]. Integrovaný portál MPSV, 2014b [vid. 2014-05-02, 14:48 CET]. Dostupné z:

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir/ 

Obrázek 9 Profil organizace Škoda Auto a. s. na pracovním portále Profesia.cz

Zdroj: Profesia. Kariéra ve ŠKODA AUTO. profesia.cz [online]. Profesia, 2014a [vid. 2014-05-02, 14:25 

CET]. Dostupné z: http://www.profesia.cz/prace/skoda-auto/C26473 
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Obrázek 10 Profil organizace Škoda Auto na sociální síti Facebook

Zdroj: ŠKODA AUTO – životní příležitost. ŠKODA AUTO – životní příležitost. facebook.com [online]. 

Facebook, 2014 [vid. 2014-05-02, 15:02 CET]. Dostupné z: https://www.facebook.com/zivotniprilezitost 

Obrázek 11 Ukázka příspěvků organizace Škoda Auto na sociální síti Facebook

Zdroj: ŠKODA AUTO – životní příležitost. ŠKODA AUTO – životní příležitost. facebook.com [online]. 

Facebook, 2014 [vid. 2014-05-02, 15:02 CET]. Dostupné z: https://www.facebook.com/zivotniprilezitost 
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Obrázek 12 Profil organizace Škoda Auto a. s. na sociální síti Twitter

Zdroj: ŠKODA AUTO – CAREER - @SkodaAutoCareer. ŠKODA AUTO – CAREER -

@SkodaAutoCareer. twitter.com [online]. Twitter, 2014 [vid. 2014-05-02, 17:57 CET]. Dostupné z:

https://twitter.com/skodaautocareer 
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Obrázek 13 Profil organizace Škoda Auto a. s. na sociální síti LinkedIn

Zdroj: skoda auto. Kariéra u nás. linkedin.com [online]. LinkedIn, 2014b [vid. 2014-05-02, 8:39 CET]. 

Dostupné z: http://www.linkedin.com/company/-koda-auto-a.s./careers?trk=top_nav_careers.
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Obrázek 14 Profil organizace Škoda Auto a. s. na sociální síti Instagram

Zdroj: skodaautocareer. ŠKODA AUTO – CAREER - Official international profile for HR Department of 

ŠKODA AUTO a.s., one of the oldest automotive brands. See how it is to work at ŠKODA AUTO!. 

instagram.com [online]. Instagram, 2014 [vid. 2014-05-02, 8:25 CET]. Dostupné z:

http://instagram.com/skodaautocareer

Obrázek 15 Ukázka obsahu na sociální síti Instagram

Zdroj: skodaautocareer. ŠKODA AUTO – CAREER - Official international profile for HR Department of 

ŠKODA AUTO a.s., one of the oldest automotive brands. See how it is to work at ŠKODA AUTO!. 

instagram.com [online]. Instagram, 2014 [vid. 2014-05-02, 8:25 CET]. Dostupné z:

http://instagram.com/skodaautocareer
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Obrázek 16 Profil organizace Škoda Auto a. s. na sociální sít Foursquare

Zdroj: ŠKODA AUTO - CAREER. ŠKODA AUTO – CAREER. foursquare.com [online]. Foursquare, 

2014a [vid. 2014-05-02, 16:05 CET]. Dostupné z: https://foursquare.com/skodaautocareer

Obrázek 17 Profil organizace Škoda Auto a. s. na webu YouTube

Zdroj: ŠKODA AUTO – career. ŠKODA AUTO – career. youtube.com [online]. YouTube, 2014b [vid. 

2014-05-02, 11:11 CET]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/skodaautocareer 
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Obrázek 18 Nabídka organizace Škoda Auto pro studenty a absolventy a nabídka 

odborných a elektronických publikací ke stažení

Zdroj: Škoda Auto. Publikace pro Váš další kariérní rozvoj. zivotniprilezitost.cz [online]. Škoda Auto, 2014d 

[vid. 2014-05-02, 18:01 CET]. Dostupné z: http://www.skoda-auto.com/kariera/skoda-jako-

zamestnavatel/knihy-a-melod
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Obrázek 19 Odkaz na kariérní sekci stránek organizace Atlas Copco

Zdroj: Atlas Copco Holding. Home. atlascopco.cz [online]. Atlas Copco Holding, 2014c [vid. 2014-05-02, 

16:41 CET]. Dostupné z: http://www.atlascopco.cz/czcs/

Obrázek 20 Společné rozhraní pro vyhledávání pracovních příležitostí v různých 

pobočkách organizace Atlas Copco

Zdroj: Atlas Copco Holding. Pracovní příležitosti. atlascopco.cz [online]. Atlas Copco Holding, 2014i [vid. 

2014-05-02, 16:53 CET]. Dostupné z: http://www.atlascopco.cz/czcs/careers/jobopportunities/ 
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Obrázek 21 Prezentace organizace Atlas Copco na pracovním portále Jobs.cz

Zdroj:  LMC. Atlas Copco. jobs.cz [online]. LMC, 2014a [vid. 2014-05-02, 12:06 CET]. Dostupné z:

http://www.jobs.cz/companyInfo/?srch%5BcmpID%5D=897951&regName=atlas&cmpName=Atlas+Copco

+s.r.o.&section=searchform&lang=cz&rps=233
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Obrázek 22 Profil organizace Atlas Copco „Life at Atlas Copco“ na sociální síti Facebook 

primárně určený pro získávání zaměstnanců a talentů

Zdroj: Life at Atlas Copco. Life at Atlas Copco. facebook.com [online]. Facebook, 2014b [vid. 2014-05-02, 

18:01 CET]. Dostupné z: https://www.facebook.com/lifeatatlascopco

Obrázek 23 Ukázka obsahu příspěvků na profilu „Life at Atlas Copco“ na sociální síti 

Facebook

Zdroj: Life at Atlas Copco. Life at Atlas Copco. facebook.com [online]. Facebook, 2014b [vid. 2014-05-02, 

18:01 CET]. Dostupné z: https://www.facebook.com/lifeatatlascopco
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Obrázek 24 Profil organizace Atlas Copco na sociální síti Twitter

Zdroj: Atlas Copco - @AtlasCopcoGroup. Atlas Copco - @AtlasCopcoGroup. twitter.com [online]. Twitter, 

2014 [cit. 2014-05-02, 17:56 CET]. Dostupné z: https://twitter.com/atlascopcogroup
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Obrázek 25 Profil organizace Atlas Copco na sociální síti LinkedIn

Zdroj: Atlas Copco. Kariéra u nás. linkedin.com [online]. LinkedIn, 2014b [vid. 2014-05-02, 16:00 CET]. 

Dostupné z: https://www.linkedin.com/company/atlas-copco/careers?trk=top_nav_careers 
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Obrázek 26 Profil organizace Atlas Copco na webu YouTube

Zdroj: Atlas Copco Group. Atlas Copco Group. youtube.com [online]. YouTube, 2014 [vid. 2014-05-02, 

16:30 CET]. Dostupné z: http://www.youtube.com/user/AtlasCopcoGroup/videos 

Obrázek 27 Blog provozovaný organizací Atlas Copco

Zdroj: Atlas Copco Compressors USA. Compressed Air News & Insights. thecompressedairblog.com 

[online]. Atlas Copco Compressors USA, 2014 [vid. 2014-05-02, 16:28 CET]. Dostupné z:

http://www.thecompressedairblog.com/
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Obrázek 28 Sekce kariérních stránek organizace Atlas Copco, kde jsou představeny 

příběhy reálných zaměstnanců organizace

Zdroj: Atlas Copco Holding. Seznamte se s některými našimi kolegy a jejich světovými výzvami. 

atlascopco.cz [online]. Atlas Copco Holding, 2014j [vid. 2014-05-02, 16:54 CET]. Dostupné z:

http://www.atlascopco.cz/czcs/careers/meet/
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Obrázek 29 Struktura koncernu Deutsche Post DHL

Zdroj: Deutsche Post AG. Deutsche Post DHL. dpdhl.com [online]. Deutsche Post AG, 2014c [vid. 2014-05-

03, 18:33 CET]. Dostupné z: http://www.dpdhl.com/en/career/dpdhl/konzern/SO.html/.html

Obrázek 30 Hlavní strana internetové prezentace na doméně dhl.cz včetně odkazu na 

kariérní sekci internetových stránek

Zdroj: Deutsche Post DHL. DHL | Česká republika. dhl.cz [online]. Deutsche Post DHL, 2014c [vid. 2014-

05-03, 18:35 CET]. Dostupné z: http://www.dhl.cz/cs.html 
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Obrázek 31 Společné rozhraní koncernu Deutsche Post DHL pro vyhledávání pracovních 

příležitostí v rámci celého koncernu ve všech geografických pobočkách organizace

Zdroj: Deutsche Post DHL. Job World. dp-dhl.jobpartners.com [online]. Deutsche Post DHL, 2014e [vid. 

2014-05-03, 18:50 CET]. Dostupné z: https://dp-

dhl.jobpartners.com/jpapps/jobworld/jobs/joblist.jsp?lang=cscz&listsize=10&searchtype=sta&currentIndex=

1&pst=dhl_career_portal&searchbywhat=san&searchSent=1&searchdisplay=results&fieldDefinitionTypeFD

00002982=1&fieldDefinitionDataTypeFD00002982=0&fieldDefinitionFD00002982=&LocLevSelT_searcha

ll1=342&LocLevSelT_searchall0=0&regions=342&jobTypes=0&searchdisplay=results#joblist
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Obrázek 32 Hlavní strana internetové prezentace koncernu Deutsche Post DHL umístěná 

na doméně dpdhl.com včetně odkazu na kariérní sekci stránek

Zdroj: Deutsche Post AG. Deutsche Post DHL. dpdhl.com [online]. Deutsche Post AG, 2014d [vid. 2014-05-

03, 18:54 CET]. Dostupné z: http://www.dpdhl.com/en.html 
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Obrázek 33 Srovnání dostupnosti informací o organizaci na doménách dhl.cz a dpdhl.com

Zdroj: Deutsche Post DHL. DHL | Česká republika. dhl.cz [online]. Deutsche Post DHL, 2014c [vid. 2014-

05-03, 18:35 CET]. Dostupné z: http://www.dhl.cz/cs.html 

Obrázek 34 Srovnání dostupnosti informací o organizaci na doménách dhl.cz a dpdhl.com

Zdroj: Deutsche Post AG. Deutsche Post DHL. dpdhl.com [online]. Deutsche Post AG, 2014d [vid. 2014-05-

03, 18:54 CET]. Dostupné z: http://www.dpdhl.com/en.html 
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Obrázek 35 Prezentace organizace DHL na pracovním portále Jobs.cz

Zdroj: LMC. Kariéra. dhl.jobs.cz [online]. LMC, 2014c [vid. 2014-05-03, 19:06 CET]. Dostupné z:

http://dhl.jobs.cz/?rps=27
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Obrázek 36 Pracovní inzerát organizace DHL na pracovním portále Jobs.cz

Zdroj: LMC. Kariéra. dhl.jobs.cz [online]. LMC, 2014c [vid. 2014-05-03, 19:06 CET]. Dostupné z: 

http://dhl.jobs.cz/?rps=27
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Obrázek 37 Pracovní inzerát organizace DHL pod hlavičkou Úřadu práce na pracovním 

portále Práce.cz

Zdroj: LMC. Nabídky práce - DHL. prace.cz [online]. LMC, 2014f [vid. 2014-05-03, 19:10 CET]. Dostupné 

z: 

http://www.prace.cz/search/?srch%5Blocal%5D=&srch%5Bkey%5D=DHL&srch%5Bemp%5D=&srch%5B

sort%5D=relprace&submit=HLEDAT
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Obrázek 38 Pracovní inzerát organizace DHL na portále Úřadu práce

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hledání volných míst – výsledek hledání volných míst - DHL. 

portal.mpsv.cz [online]. Integrovaný portál MPSV, 2014c [vid. 2014-05-03, 19:15 CET]. Dostupné z:

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir/

Obrázek 39 Oficiální profil českého zastoupení organizace DHL na sociální síti Facebook

Zdroj: DHL Czech Republic. DHL Czech Republic. facebook.com [online]. Facebook, 2014 [vid. 2014-05-

03, 19:52 CET]. Dostupné z: https://www.facebook.com/DhlExpressCzechRepublic.
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Obrázek 40 Oficiální profil organizace DHL na sociální síti Facebook

Zdroj: DHL. DHL. facebook.com [online]. Facebook, 2014a [vid. 2014-05-03, 19:56 CET]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/dhl

Obrázek 41 Ukázka příspěvků na oficiálním profilu organizace DHL na sociální síti 

Facebook

Zdroj: DHL. DHL. facebook.com [online]. Facebook, 2014a [vid. 2014-05-03, 19:56 CET]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/dhl
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Obrázek 42 Oficiální profil organizace Deutsche Post DHL na sociální síti Twitter

Zdroj: DPDHL News - @DeutschePostDHL, DPDHL News - @DeutschePostDHL. twitter.com [online]. 

Twitter, 2014 [vid. 2014-05-03, 20:06 CET]. Dostupné z: https://twitter.com/DeutschePostDHL
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Obrázek 43 Oficiální profil organizace DHL na sociální síti LinkedIn 

Zdroj: DHL. Kariéra u nás. linkedIn.com [online]. LinkedIn, 2014d [vid. 2014-05-03, 20:15 CET]. Dostupné 

z: https://www.linkedin.com/company/dhl/careers?trk=top_nav_careers
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Obrázek 44 Oficiální profil organizace DHL na webu YouTube se sekcí videí primárně 

zaměřených na získávání zaměstnanců a talentů

Zdroj: DHL. Seznamy videí. youtube.com [online]. YouTube, 2014e [vid. 2014-05-03, 20:20 CET]. 

Dostupné z: http://www.youtube.com/user/dhl/playlists

Obrázek 45 Oficiální profil koncernu Deutsche Post DHL na sociální síti Xing

Zdroj: Deutsche Post DHL. About us. xing.com [online]. Xing, 2014a [vid. 2014-05-03, 20:24 CET]. 

Dostupné z: http://www.xing.com/companies/deutschepostag 
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Obrázek 46 Oficiální profil koncernu Deutsche Post DHL na sociální síti Flickr

Zdroj: Deutsche Post DHL. Albums. flickr.com [online]. Flickr, 2014b [vid. 2014-05-03, 20:26 CET]. 

Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/dpdhl/sets/ 
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Obrázek 47 Blog Delivering Tomorrow, jehož obsah vytvářejí zaměstnanci organizace 

DHL

Zdroj: MCKINNON, Alan, Amadou DIALLO, Angelos ORFANOS, Bernd RAFFELHÜSCHEN et al. 

Delivering Tomorrow – dialog on future trends. delivering-tomorrow.com [online]. Deutsche Post AG, 2013 

[vid. 2014-05-03, 20:32 CET], Dostupné z: http://www.delivering-tomorrow.com/
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Obrázek 48 Testy, pomáhající určit hodnotovou orientaci zájemců o zaměstnání 

v koncernu Deutsche Post DHL

Zdroj: Deutsche Post AG. Test Center. dpdhl.com [online]. Deutsche Post AG, 2014k [vid. 2014-05-03, 

20:51 CET]. Dostupné z: http://www.dpdhl.com/en/career/application/tests.html

Obrázek 49 Ukázka konkrétních příběhů reálných zaměstnanců koncernu Deutsche Post 

DHL na kariérních stránkách organizace

Zdroj:  Deutsche Post AG. Our culture, our people. dpdhl.com [online]. Deutsche Post AG, 2014i [vid. 2014-

05-03, 20:59 CET]. Dostupné z: http://www.dpdhl.com/en/career/dpdhl/globalbusinessservices/people.html
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