
 

 

9 PŘÍLOHY 

Příloha A: Seznam kariérních stránek zaměstnavatelů analyzovaných v 1. fázi šetření 

(upraveno dle žebříčku Czech Republic´s Most Attractive Employers; Universum, 2015) 

Označení a název 
subjektu 

Zdroj dat (kariérní stránky subjektů) 

s1 3M Česko http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/3M-Careers-EMEA/Home/Working/Student/ 

s2 ABB http://new.abb.com/cz/kariera/prilezitosti  

s3 Accenture https://www.accenture.com/cz-cs/careers/find-your-fit-students-graduates 

s4 ADASTRA http://adastra.jobs.cz/ 

s5 AERO Vodochody http://www.aero.cz/cz/o-nas/kariera/pracujte-u-nas/ 

s6 AGROFERT 
HOLDING 

http://www.agrofert.cz/kariera 

s7 Air Bank https://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/prace-v-air-bank/koho-prave-hledame/ 

s8 Allianz https://allianz.jobs.cz/ 

s9 Alza.cz https://www.alza.cz/kariera/spoluprace-se-studenty 

s10 ArcelorMittal http://ostrava.arcelormittal.com/kariera/kariera.aspx 

s11 AT&T http://att.jobs/careers/college 

s12 Atlas Copco http://www.atlascopco.cz/czcs/careers/jobopportunities/students/ 

s13 AutoCont CZ http://www.autocont.cz/kariera/studenti 

s14 Automotive Lighting http://al-lighting.jobs.cz/?selectedPage=absolventi&brand=g2&exportRCM=21305146&trackingBrand=www.al-
lighting.cz&rps=186&ep= 

s15 Avast Software https://www.avast.com/cs-cz/careers 

s16 AVG Technologies 
CZ 

https://careers.avg.com/ 

s17 AXA http://axa.jobs.cz/home/cz/ 

s18 BASF http://www.basf.cz/ecp2/Students_cz/Students 

s19 BDO http://www.bdo.cz/kariera/ 

s20 British American 
Tobacco 

http://www.bat-careers.com/grouphr/sites/BAT_9J2HNW.nsf/vwPagesWebLive/DO9JPJ48?opendocument 

s21 Broker Consulting https://www.bcas.cz/kariera 

s22 CA Technologies http://www.ca.com/cz/lpg/about-ca-technologies-cz/about-ca-cz/join.aspx 

s23 Capgemini https://www.cz.capgemini.com/careers/your-career-path/students 

s24 CGI http://www.cgi.com/en/ceska-republika/kariera-v-cgi 

s25 Cisco Systems http://www.cisco.com/web/about/ac40/univ/index.html 

s26 Citi http://www.citibank.cz/czech/gcb/personal_banking/czech/footer/absolventi.htm 

s27 Coca-Cola HBC http://www.coca-colahellenic.cz/Kariera/Studentiaabsolventi/ 

s28 Continental (incl. 
Barum) 

http://www.continental-corporation.com/www/hr_cz_cz/themes/graduates/ 

s29 ČEPS https://www.ceps.cz/CZE/O-spolecnosti/Kariera/Stranky/Proabsolventyastudenty.aspx 

s30 Česká pojišťovna http://www.jobs-ceskapojistovna.cz/studenti-a-absolventi/cp-nadeje.html 

s31 Česká pošta http://www.tvojebudoucnost.cz/zaci-a-studenti/studenti-vysokych-skol 

s32 Česká spořitelna 
(Erste Bank) 

http://csas.jobs.cz/studenti-a-absolventi/?brand=g2&exportRCM=1537426&trackingBrand=www.csas.cz&rps=186&ep= 

s33 Česká televize http://www.ceskatelevize.cz/kariera/pro-studenty 

s34 České dráhy http://www.ceskedrahy.cz/kariera/spoluprace-se-skolami/-999/ 

s35 Český aeroholding http://cah.jobs.cz/prgaero/pd/?id=1037242669&brand=g2&exportRCM=66925568&trackingBrand=www.prg.aero&rps=186
&ep= 

s36 ČEZ http://www.kdejinde.cz/cs/studenti/trainee-program.html 

s37 ČKD http://www.ckd.cz/translate/cs/career/nabidka-pro-studenty 

s38 ČNB http://www.cnb.cz/avrweb/main/main_web/index 

s39 ČSOB (KBC) https://www.csob.cz/portal/o-csob/kariera-v-csob/studenti-a-absolventi 

s40 Danone http://www.danone.cz/o-nas/pracovni-prilezitosti/pro-studenty-a-absolventy.html 

s41 Dell http://www.dell.com/learn/cz/cs/czcorp1/student-and-grad-programs 

s42 Deloitte http://www2.deloitte.com/cz/cs/careers/students.html?icid=top_students 

s43 Denso http://www.denso.cz/prace-kariera/pro-studenty-a-absolventy/ 

 

http://new.abb.com/cz/kariera/prilezitosti
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s44 DHL http://www.dhl.cz/cs/kariera/graduates.html 

s45 E.ON Česká republika http://www.eon.cz/o-nas/kariera/studenti-a-absolventi 

s46 Economia http://economia.jobs.cz/ 

s47 EmbedIT https://www.embedit.cz/Career 

s48 ESET software http://www.eset.com/cz/o-nas/kariera/volna-mista/ 

s49 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL http://www.vitkovicesteel.com/stranky/kariera-absolventi 

s50 ExxonMobil http://corporate.exxonmobil.com/en/company/careers 

s51 EY (Ernst & Young) http://www.ey.com/CZ/cs/Careers/Students/Staze-v-EY 

s52 Fincentrum http://www.fincentrum.com/kariera/karierni-pozice 

s53 Fio banka http://fio.jobs.cz/ 

s54 FNZ (Czechia) http://www.fnz.com/careers/graduates/ 

s55 FOXCONN CZ http://www.foxconn.cz/trainee-program-it-graduate-academy/ 

s56 Fujitsu Technology 
Solutions 

http://www.fujitsu.com/cz/about/info-center/job-seekers/jobs/ 

s57 GE Aviation http://geaviation.jobs.cz/?brand=jobs.cz&trackingBrand=www.jobs.cz&rps=233&ep= 

s58 GE Money Bank https://www.gemoney.cz/kariera/nabor-novych-zamestnancu 

s59 Google http://www.google.cz/about/careers/students/ 

s60 GSK (GlaxoSmithKline) http://cz.gsk.com/cs-cz/kariera/spoluprace-se-studenty/ 

s61 Heineken http://www.heinekenceskarepublika.cz/heineken-international-graduate-programme 

s62 Henkel http://www.henkel.cz/studenti-8438.htm 

s63 Honeywell http://honeywell.jobs.cz/absolventi-a-studenti/programy-pro-
studenty/cz/?brand=jobs.cz&trackingBrand=www.jobs.cz&rps=208&ep= 

s64 HOPI http://hopi.jobs.cz/ 

s65 HP http://www8.hp.com/uk/en/campaign/graduate/learning-development.html 

s66 Hyundai http://www.hyundai.cz/o-nas/o-spolecnosti/kariera 

s67 IBM http://www-05.ibm.com/employment/emea/cee-graduates/ 

s68 IKEA https://ikea.jobs.cz/cs/studenti-a-absolventi/ 

s69 ING Group (nově nn) http://nn.jobs.cz/ 

s70 J&T BANKA https://www.jtbank.cz/o-bance/#kariera 

s71 Johnson & Johnson http://www.careers.jnj.com/bachelors ; http://www.careers.jnj.com/masters-MBA-PhD 

s72 Kaufland http://www.kaufland.cz/Home/05_Spolecnost/001_Prace_kariera/002_Absolventi/001_potential_campus/index.jsp 

s73 Kofola http://firma.kofola.cz/kariera 

s74 Komerční banka http://www.kb.cz/cs/o-bance/kariera/studenti-a-absolventi/index.shtml 

s75 Kooperativa  http://www.koop.cz/o-nas/kariera/ 

s76 KPMG http://www.kpmg.com/cz/cs/careers/Stranky/Default.aspx 

s77 Lego http://www.lego.com/cs-cz/careers 

s78 LEO Express http://www.le.cz/cms/135-kariera.html 

s79 Lidl http://kariera.lidl.cz/cps/rde/career_lidl_cz/hs.xsl/studenti-absolventi-1402.htm ; 
http://kariera.lidl.cz/cps/rde/career_lidl_cz/hs.xsl/trainee-program-1454.htm 

s80 Linet http://kariera.linet.cz/pro-studenty/trainee-program/; http://kariera.linet.cz/pro-studenty/ 

s81 L'Oréal Group http://www.loreal.cz/kariera/kariera-homepage.aspx 

s82 Mærsk http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/career 

s83 Mafra http://www.mafra.cz/cs/?y=mafra_all\cs_kariera_pro-studenty-a-absolventy.htm&menu= 

s84 Mars http://www.mars.com/czech/cs/careers.aspx 

s85 mBank http://www.mbank.cz/o-nas/kariera/mstaz/ 

s86 MBtech Bohemia http://mbtech.jobs.cz/?page=pro-studenty&brand=g2&exportRCM=28844000&trackingBrand=www.mbtech-
group.com&rps=186&ep= 

s87 McKinsey & Company http://www.mckinsey.cz/join-us 

s88 Metrostav https://www.metrostav.cz/cz/pracovni_prilezitosti/spoluprace_se_studenty 

s89 Microsoft https://careers.microsoft.com/students#programs 

s90 Mondelez International http://mondelez.jobs.cz/kariera-u-
nas/studenti/?brand=g2&exportRCM=12518273&trackingBrand=mondelez.jobs.cz&rps=186&ep= 

s91 Motorola Solutions CZ http://careers.motorolasolutions.com/moto.cfm?page=campus_programs 

s92 MSD https://www.msdit.cz/be-part-of-our-team/ 

s93 Nestlé https://www.karieravnestle.cz/ 

s94 NET4GAS http://www.net4gas.cz/cs/1360/ 
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s95 Novartis http://www.novartis.cz/kariera/index.shtml 

s96 O2 Czech Republic https://www.chcidoo2.cz/proc_o2/studenti_a_absolventi/index.html 

s97 Ogilvy http://ogilvy.jobs.cz/ 

s98 OKD http://www.okd.cz/cs/kariera-3 

s99 Oracle https://www.oracle.com/corporate/careers/index.html 

s100 OVB Allfinanz http://www.ovb.cz/kariera.html 

s101 Partners Financial 
Services 

http://www.partners.cz/cs/kariera/volne-pozice/ 

s102 Patria Finance http://www.patria-finance.cz/co/ 

s103 Penta Investments http://www.pentainvestments.com/cs/careers.aspx 

s104 Philip Morris http://www.pmi.com/cs_cz/careers/Pages/careers.aspx 

s105 Philips http://www.philips.cz/a-w/kariera/homepage.html 

s106 Pivovary Staropramen http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/kariera/uvareno-pro-studenty/ 

s107 Plzeňský Prazdroj http://prazdroj.jobs.cz/ 

s108 PPF http://www.ppf.eu/kontakt#recruitment 

s109 Procter & Gamble 
(P&G) 

http://pg.jobs.cz/kariera/volne-pozice/?brand=g2&exportRCM=33983768&trackingBrand=pg.jobs.cz&rps=186&ep= 

s110 PwC http://www.pwc.com/cz/cs/kariera/studenti-staz-internship.html 

s111 Raiffeisenbank https://rb.jobs.cz/ 

s112 Red Bull http://jobs.redbull.com/cz/cs/student_jobs 

s113 Red Hat http://jobs.redhat.com/job-categories/internships 

s114 Robert Bosch http://kariera.bosch.cz/cs/cz/domu/uvodni-stranka.html 

s115 RWE http://www.rwe.cz/o-rwe/kariera/ 

s116 Saint-Gobain http://www.saint-gobain.cz/pracovni-prilezitosti/ 

s117 Samsung http://www.samsung.com/cz/aboutsamsung/samsungelectronics/careers/welcome/Careers_Students_sub3.html 

s118 SAP http://www.sap.com/careers/index.html 

s119 Seznam.cz http://onas.seznam.cz/cz/pracujte-v-seznamu.html 

s120 Siemens https://www.cee.siemens.com/WEB/CZ/CZ/CORPORATE/PORTAL/HOME/KARIERA/Pages/Default.aspx 

s121 Skanska http://www.skanska.cz/cz/Kariera/ 

s122 Správa železniční 
dopravní cesty 

http://www.szdc.cz/studenti/ 

s123 Strabag http://www.strabag.cz/databases/internet/_public/content.nsf/web/CZ-STRABAGCZ.CZ-
absolventi.html#?men1=5&sid=520&h=8 

s124 Student Agency http://www.studentagency.cz/kariera/ 

s125 Škoda Auto http://www.zivotniprilezitost.cz/ 

s126 Škoda Transportation http://www.skoda.cz/cs/kariera/pro-studenty/ 

s127 Tesco http://www.tesco-graduates.cz/pro-studenty-vs/moznosti-spoluprace 

s128 The Boston Consulting 
Group  

http://www.bcg.cz/careers/default.aspx 

s129 T-Mobile https://www.t-mobile.cz/kariera-v-t-mobile 

s130 Toyota Peugeot 
Citroen A. 

http://kariera.tpca.cz/ 

s131 TPA Horwath Audit http://www.tpa-horwath.cz/cs/c/kariera/pro-uchazece/studenti 

s132 Třinecké železárny http://www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/trainee_program_cz 

s133 TÜV SÜD Group http://www.tuv-sud.cz/cz-cz/o-tuev-sued/tuev-sued-czech/kariera 

s134 Unicorn http://www.damevamnaboj.cz/; http://www.unicorn.eu/cz/kariera.html 

s135 UniCredit Bank http://unicreditbank.jobs.cz/studenti-a-absolventi/pozice-vhodne-pro-studenty-a-
absolventy/?brand=g2&exportRCM=4403551&trackingBrand=unknown&rps=186&ep= 

s136 Unilever http://www.unilever.cz/kariera2014/absolventi/index.aspx 

s137 Unipetrol (PKN Orlen) http://www.unipetrol.cz/cs/Kariera/Documents/junior_program.pdf; 
http://www.unipetrol.cz/cs/Kariera/Stranky/default.aspx 

s138 UNIQA http://uniqa.jobs.cz/ 

s139 UPC http://www.upc.cz/o-upc/kariera/ 

s140 Valeo http://www.valeogroup.cz/cs/candidate 

s141 Veolia Voda http://www.veolia.cz/cs/kariera/kariera/spoluprace-se-skolami-studenty 

s142 Vítkovice machinery 
group 

http://www.vitkovice.cz/kariera 

s143 Vodafone http://www.vodafone.cz/kariera/studenti-a-absolventi/ 

s144 Všeobecná zdravotní 
pojišťovna 

http://www.zdravakariera.cz/rubrika/pro-studenty-a-absolventy-vs 

s145 Zentiva http://www.zentiva.cz/career-opportunities/students-and-graduate-programs/pages/default.aspx 
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Příloha B: Abecední seznam zaměstnavatelů účastnících se 2. fáze šetření – rozhovorů 

Název společnosti 

3M Česko, spol. s r.o. 

Atlas Copco s.r.o. 

AutoCont CZ a.s. 

Coca-Cola HBC Česká Republika, s.r.o 

Česká pojišťovna 

Česká spořitelna, a.s. 

Československá obchodní banka, a. s. 

ČEZ a.s. 

GE Money Bank, a. s. 

Hewlett-Packard Czech Republic 

Honeywell, spol. s r.o. 

IBM Česká republika, spol. s r.o 

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group 

KPMG Česká republika, s.r.o. 

Microsoft s.r.o 

Nestlé Česko s.r.o 

O2 Czech Republic a.s. 

Plzeňský Prazdroj, a.s. 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o 

Raiffeisenbank a.s. 

RWE Česká republika a.s. 

SAP Business Services Centre Europe s.r.o. 

ŠKODA AUTO a.s. 

Tesco Stores ČR a. s. 

Unilever ČR, spol. s r.o. 

(Anonymní respondent – společnost s 900 zaměstnanci, působící v oblasti audit, daně, poradenství) 
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Příloha C: Přehled zastoupení podniků a jednotlivých respondentů ve 2. fázi šetření – 

rozhovorech  
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Příloha D: Struktura otázek rozhovoru ve vztahu k dílčím cílům šetření  

 

 
Zkoumaná oblast: SYSTÉM TALENT MANAGEMENTU 
  
Dílčí cíl 1: Zjistit, zda se zaměstnavatelé zaměřují v rámci svého systému talent managementu na 
studenty a absolventy. 
  
 Věnujete se ve Vaší společnosti talent managementu (systematickému získávání, rozvoji a udržení 

talentů)? 
 

 Pokud ano, co u Vás konkrétně talent management představuje? 
 Pokud ano, kdo je ve Vaší společnosti považován za talent? 
 Pokud ano, věnujete se v rámci svého systému talent managementu i studentům a 

absolventům? 
 Pokud ne  dále otázky ohledně získávání a rozvoje studentů a absolventů. 

  
 
Dílčí cíl 2: Zjistit, koho zaměstnavatelé považují za talent, talentovaného studenta či absolventa. 
  
 Kdo je ve Vaší společnosti považován za talent? (pokud není odpovězeno v předchozí části) 
 Koho Vaše společnost považuje za talentovaného studenta/absolventa?  

Jaké má znalosti, dovednosti, osobnostní charakteristiky? 
  
  
Zkoumaná oblast: ZÍSKÁVÁNÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ 
  
Dílčí cíl 3: Zjistit, jaké metody získávání studentů a absolventů zaměstnavatelé využívají. 
  
 Co dělá Vaše společnost pro to, aby oslovila a získala talentované studenty a absolventy? 
 Které metody získávání studentů a absolventů považujete za nejefektivnější? 
 Co je podle Vás pro talentované studenty a absolventy nejdůležitější při výběru zaměstnavatele?  
 Realizuje Vaše společnost nějaký speciální program pro studenty či absolventy? 
 

Pokud ano: 
 
Charakteristika programu 

 Jak dlouho program trvá? 
 Lze do něj vstoupit kdykoli nebo jen v určitý čas (jednou ročně, v září apod.)? 
 Účastníci programu pracují na plný či zkrácený úvazek? 
 Je program neplacený nebo jeho účastníci pobírají mzdu? 
 Kolikátý realizujete ročník/jak dlouho program funguje? 
 Kolik přibližně účastníků je v programu zařazeno? 
 Co je cílem tohoto programu? Proč jej společnost realizuje? 
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 Profil účastníků programu/kritéria pro vstup do programu 
 Pro koho je program určen (studenti/absolventi)?  
 Jaké studenty a absolventy do programu hledáte (jejich vlastnosti, znalosti, dovednosti)? 
 Jaká kritéria musí splnit, aby mohli vstoupit do programu? 
 Jak je koncipováno výběrové řízení do programu? 

  
Obsah programu 

 Co je obsahem programu? " viz dále otázky ohledně metod rozvoje 
 
 
Zkoumaná oblast: ROZVOJ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ 
  
Dílčí cíl 4: Zjistit, zda se zaměstnavatelé věnují rozvoji studentů a absolventů a pokud ano, jaké metody 
rozvoje využívají. 
  
 Věnujete se rozvoji studentů a absolventů? 
 Jaké metody rozvoje studentů a absolventů uplatňujete? 
 Co je z Vašeho pohledu důležité pro rozvoj studentů a absolventů, působících ve Vaší společnosti? 
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Příloha E: Okruhy rozhovoru zasílané respondentům emailem před rozhovorem 
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Příloha F:  Přednáška Jak zatraktivnit svůj LinkedIn profil? propagovaná prostřednictvím 

sociální sítě Facebook.  

Zobrazené statistiky dokládají zájem studentů o problematiku LinkedIn 

 

Zdroj: Host z praxe Josef Kadlec - Jak zatraktivnit svůj profil? Facebook.com [online]. [cit. 2016-01-07]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/events/864030503696213/Facebook.com 

 

 


