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Abstrakt 

Práce se zabývá získáváním a rozvojem studentů a absolventů v souvislosti s koncepcí talent 

managementu. Zaměřuje se na pojetí talentu, vývoj talent managementu, jeho aktuální podobu a význam 

pro organizaci, pozornost je věnována metodám získávání a rozvoje studentů a absolventů s důrazem na 

specifika této skupiny pracovníků. Součástí práce je kvalitativní šetření, které pomocí studia dokumentů 

(kariérních stránek zaměstnavatelů) a rozhovorů se zástupci personálních oddělení velkých 

podnikatelských subjektů působících v Praze sleduje, jestli a případně jak se zaměstnavatelé zaměřují v 

rámci svých programů talent managementu na studenty a absolventy, jak rozumějí pojmu talent a jaké 

metody získávání a rozvoje studentů a absolventů nejčastěji využívají. 
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talent management, získávání pracovníků, vzdělávání pracovníků, rozvoj pracovníků, studenti, absolventi, 

trainees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Abstract 

The thesis deals with recruitment and development of students and graduates in relation to the talent 

management concept. It focuses on interpretation of talent concept, development of talent management, 

its current approach and the importance of talent management to the organization. Attention is paid to 

methods of recruitment and development of students and graduates, emphasizing the specifics of this 

group of employees. A qualitative survey is part of this thesis. Two methods of measurement were applied 

in this research – studying documents (career portals of employers) and conducting interviews with 

representatives of HR departments of large businesses operating in Prague, focusing on whether and how 

employers work with students and graduates within their talent management systems, how they 

understand the concept of talent and which methods of recruitment and development of students and 

graduates they apply most frequently. 
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0 ÚVOD 

Ekonomický vývoj, globalizace, vzrůstající konkurence, měnící se struktura pracovních sil či neustále se 

zrychlující technologický pokrok je jen několik aspektů, které v dnešní době kladou na organizace vysoké 

nároky, a to nejen na jejich finanční zdroje, ale především na jejich zdroje lidské. Právě lidé jsou ve 

znalostní společnosti primárním zdrojem konkurenční výhody organizace, rozhodujícím faktorem jejího 

úspěchu či neúspěchu. Lze namítnout, že k rozhodujícím faktorům patří v technologické době inovace, ale 

nejsou-li v organizaci lidé, kteří by inovace dokázali vymyslet a zrealizovat, nejsou ani inovace samotné. 

Klíčové je proto zajistit, aby organizace měla takové pracovníky, kteří jí pomohou čelit měnícím se vnějším 

podmínkám a zároveň dokáží vytvořit konkurenční výhodu. Právě to je cílem talent managementu, 

jednoho z klíčových procesů personálního řízení. Podstatným zdrojem, odkud organizace mohou takové 

nové pracovníky (talenty) získávat, jsou studenti a čerství absolventi. Ovšem ačkoliv v uplynulých čtyřech 

letech strmě narůstá počet odborných knih, článků a kvalifikačních prací věnujících se tématu talent 

managementu, uvedené specifické skupině pracovníků se v kontextu talent managementu v dostupné 

literatuře téměř nikdo nevěnuje. To podnítilo můj zájem o danou oblast. 

 

Cílem práce je zjistit, jak zaměstnavatelé přistupují k získávání a rozvoji specifické skupiny pracovníků, 

talentovaných studentů a absolventů, v souvislosti s koncepcí talent managementu. Danou problematikou 

se zabývám v teoretické a empirické rovině. Teoretická východiska práce prezentují dosavadní poznatky 

k dílčím tématům práce, a to ke koncepci talent managementu a k metodám získávání a rozvoje studentů a 

absolventů, přičemž důraz kladu na specifika této skupiny pracovníků. Cílem empirického šetření získávání 

a rozvoje studentů a absolventů v koncepci talent managementu je zjistit, zda se zaměstnavatelé zaměřují 

v rámci svého systému talent managementu na studenty a absolventy; koho zaměstnavatelé považují za 

talent, talentovaného studenta či absolventa; jaké metody získávání studentů a absolventů 

zaměstnavatelé využívají; a zda se zaměstnavatelé věnují rozvoji studentů a absolventů, případně jaké 

metody rozvoje využívají. V rámci kvalitativního šetření analyzuji kariérní stránky 145 zaměstnavatelů a 

vedu rozhovory s 27 vybranými zástupci personálních oddělení velkých podnikatelských subjektů 

působících v Praze. 

 

Obsah práce je koncipován do šesti kapitol. V první z nich se zabývám talent managementem, přičemž 

pozornost věnuji nejdříve různým pojetím samotného pojmu talent z pohledu zahraničních i českých 

autorů (např. Davis, Kahl, Gagne, Berger, Becker, Fineman, Freedman či Koubek a Stýblo). Následně 
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představím koncepci talent managementu – jak se vyvíjela, jaké jsou její aktuální přístupy a modely a jaký 

význam má pro organizaci. Vycházím přitom z odborných článků především zahraničních autorů (např. 

Lewis, Heckman, Michaels, Handfield-Jones, Chambers, Cannon, McGee, Ashton, Morton, Cappelli aj.), 

z výsledků výzkumů společností McKinsey, Deloitte, Towers Watson, CIPD a částečně z prací českých 

autorů Hroníka a Kocianové. Ve druhé kapitole se věnuji získávání studentů a absolventů. Nejdříve 

představuji dnešní studenty a absolventy jako cílovou skupinu, kterou chtějí zaměstnavatelé v procesu 

získávání oslovit, přičemž se opírám zejména o studie realizované alespoň částečně v českém prostředí 

(Universum, Trendence Institut, Deloitte Research). Poté popisuji strategie získávání talentů (Sullivan, 

Armstrong, Edwards) a metody získávání pracovníků relevantní k dané cílové skupině studentů a 

absolventů. Ve třetí kapitole, zabývající se rozvojem studentů a absolventů, popisuji specifika rozvoje této 

skupiny pracovníků – jejich vzdělávací/rozvojové potřeby, styl učení, důraz kladený na možnosti vzdělávání 

a rozvoje a na roli nadřízeného v tomto procesu. Věnuji se samozřejmě i metodám rozvoje vhodným pro 

uvedenou cílovou skupinu. V dané kapitole čerpám hlavně z odborných studií britského Chartered Institute 

of Personnel and Development, ze studie společnosti Deloitte a také z publikací českých autorů Kocianové, 

Hroníka a Koubka. První tři kapitoly shrnují dosavadní poznání v dílčích tématech zkoumané problematiky 

a tvoří tak teoretická východiska empirického šetření, kterému se věnuji ve zbývajících třech kapitolách 

práce. Ve čtvrté kapitole stručně vymezuji výzkumný problém šetření, formuluji hlavní cíl a dílčí cíle šetření 

a popisuji metodiku šetření (zvolený kvalitativní design šetření, techniky sběru dat pomocí studia 

kariérních stránek 145 zaměstnavatelů a polostrukturovaných rozhovorů s 27 velkými podnikatelskými 

subjekty působícími v Praze). V páté kapitole představuji výsledky šetření ve všech zkoumaných oblastech 

a v šesté kapitole, věnované diskuzi výsledků šetření, porovnávám poznatky získané z realizovaného 

šetření s poznatky z odborných zdrojů.   

 

Na závěr bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce PhDr. Renatě Kocianové, Ph.D., za cenné rady 

a přínosné připomínky, doc. PhDr. Heleně Záškodné, CSc., za konzultace v oblasti metodologie empirického 

šetření a také všem respondentům, kteří se zúčastnili empirického šetření, za jejich ochotu a vstřícnost. 

 

 

 

 

 



8 

 

1 TALENT MANAGEMENT 

1.1 Talent 

Pro bližší popsání podstaty talent managementu (TM), do češtiny někdy překládaného jako řízení talentů, 

je vhodné se nejdříve věnovat významu samotného slova talent – co či kdo je za talent považován. 

Odborníci personálního managementu se na jednoznačném významu pojmu talent neshodují. Koubek 

konstatuje, že chápání pojmu talent je problematické, protože zatímco někteří odborníci považují za 

talenty pouze mimořádně schopné jedince s velkým potenciálem, kteří mohou mít významný vliv na výkon 

organizace, zastávají klíčové pozice a míří do vrcholových funkcí, jiní odborníci tvrdí, že talent má v určité 

míře každý pracovník v organizaci a to, nakolik jím přispěje k dosažení cílů organizace, závisí na míře 

rozvíjení jeho talentu (Koubek, 2007, s. 29). Výše popsaného rozdílu si všímá i Kahl, která hovoří o 

konvenčním a integrovaném přístupu. V rámci konvenčního přístupu se hovoří o „A-performer“, „high 

potential, „high performer“ apod. a označuje se tak úzká skupina nejlepších pracovníků (většinou 3-10% 

nejlepších zaměstnanců). V integrovaném přístupu je talent interpretován jako nadání, vrozený dar, který 

má každý (Kahl, 2012, s. 5). Ačkoliv autoři užívají odlišné názvy (užší versus širší; konvenční versus 

integrovaný nebo exkluzivní versus inkluzivní), pojmenovávají vždy dva rozdílné přístupy k chápání talentu.  

Jeden přístup chápe talent jako nadání, kterým do určité míry disponuje každý člověk, a proto i každý 

pracovník v organizaci. Zastáncem tohoto přístupu je zejména Armstrong (2007, str. 327), který ovšem 

připouští, že míra nadání se u každého člověka liší. Druhý přístup naopak tvrdí, že za talent můžeme 

označit jen několik málo vybraných jedinců v organizaci. K danému přístupu se přímo či nepřímo hlásí 

několik autorů (Davis, Berger, Becker, Fineman a Freedman, Kahl, Thorne a Pellant; …), kteří se nejčastěji 

shodují, že onu úzkou skupinu vybraných pracovníků tvoří takoví jedinci, kteří v pozitivním slova smyslu 

vynikají nad ostatními, jsou mimořádně schopní, dlouhodobě podávají nadprůměrný výkon, kterým 

pozitivně ovlivňují celou organizaci a zároveň mají potenciál tento výkon do budoucna ještě zvyšovat. 

 

Aktuální výkon jedince, jeho vliv na organizaci a potenciál svůj výkon ještě zvyšovat jsou aspekty, které 

autoři ve svých definicích talentu zmiňují nejčastěji. Podle Gagne (Tansley, 2011, s. 71) mají talentovaní 

lidé schopnost vykonávat určitou aktivitu na takové úrovni, že se jejich výkon řadí vždy minimálně mezi 

horních 10 % nejlepších výkonů lidí, kteří se věnují stejné činnosti. Davis a kol. mluví o talentech jako o 

„high achievers“ neboli pracovnících, kteří konstantně podávají vysoký výkon (Davis a kol., 2007, s. 1). 

Berger a Berger (2004, s. 4) mluví o talentech jako o „superkeepers“ a označují tak velmi malou skupinu 
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jedinců, kteří dosahují skvělých výkonů, inspirují ostatní k dosahování podobných výkonů a ztělesňují 

klíčové kompetence a hodnoty organizace. Ingram považuje za talent jedince, který dosahuje 

nadprůměrných výsledků, svou prací významně ovlivňuje způsob, jakým organizace funguje a zároveň se 

stará se o svůj vlastní osobní rozvoj.  Talent je podle něj charakterizován potenciálem, schopnostmi, 

motivací a znalostmi (Ingram, 2011, s. 17–19). Chartered Institute of Personnel and Development považuje 

za talentované ty jedince, kteří „…vliv na výkonnost organizace, a to buď prostřednictvím jejich aktuálního 

výkonu, nebo v dlouhodobém horizontu tím, že demonstrují nejvyšší úroveň potenciálu“ (Chartered 

Institute of Personnel and Development, 2007, s. 3). Becker, Fineman a Freedman mluví v souvislosti 

s vlivem na organizaci o tzv. „rozdílových pracovnících“. Konstatují, že ačkoliv jsou pro organizaci hodnotní 

všichni pracovníci, z hlediska schopnosti organizace porazit svou konkurenci, jsou někteří pracovníci 

hodnotnější než ostatní. A právě „rozdílové“ pracovníky považují za talenty, přičemž nejčastěji se podle 

nich jedná o manažerskou populaci, pracovníky disponující důležitými speciálními schopnostmi 

(specialisty), expatrioty a pracovníky na začátku profesní kariéry, u kterých se očekává rychlý kariérní 

rozvoj (Becker, Fineman, Freedman, 2004). Nikdo z autorů ve svých definicích nelimituje talent věkem 

(Stýblo, 2012; Hroník, 2007, s. 108). Lze ovšem snadno nabýt dojem, že talent management se věnuje 

zejména mladým, perspektivním pracovníkům, a proto bývá zdůrazňováno, že na věku nezáleží. Talentem 

může být jak mladý pracovník, který zrovna dokončil studium a nastoupil do zaměstnání, tak dlouholetý 

zaměstnanec patřící do často zmiňované skupiny pracovníků ve věku 50+.  

 

Kromě aktuálního výkonu a potenciálu se v definicích talentu objevuje mnoho dalších rozmanitých prvků, 

například vášeň (Weiss, MacKay, 2009, s. 59), charisma (Thorne, Pellant, 2007, s. 5-6) či vnitřní 

síla/motivace/drive (Michaels, Handfield-Jones, Chambers, 2001, s. xii). V dalších charakteristikách talentů, 

zahrnujících různé osobnostní předpoklady, dovednosti či schopnosti, se ale autoři rozcházejí. Důvodem 

mimo jiné je, že nelze stanovit jednu univerzální definici, která by platila pro každou organizaci. Respektive 

lze to, ale smysl takové definice by byl diskutabilní. Každá organizace by si totiž měla sama určit, koho a 

proč bude považovat za talent, jaký specifický profil talentů bude potřebovat pro dosažení svých 

organizačních cílů (Michaels, Handfield-Jones, Chambers, 2001, s. xii; Stýblo, 2011, s. 611). A to v závislosti 

na odvětví, ve kterém organizace působí, na typu organizace, její kultury a strategie. Organizační definice 

talentu se navíc může měnit i v rámci jedné organizace, a to v průběhu času podle aktuálních priorit 

organizace. Každopádně každá organizace, věnující se práci s talenty, by si měla určit, koho za talent 

považuje.  
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1.2 Koncepce talent managementu 

Organizace se vždy snažily získat a udržet ve svých řadách co nejlepší pracovníky, koncepce talent 

managementu se ovšem podle Armstronga začala plně rozvíjet až po roce 2000. Je odvozena od termínu 

„válka o talenty“, který poprvé použili v roce 1997 konzultanti společnosti McKinsey, když veřejnost 

seznamovali s výsledky svého výzkumu mapujícího problémy společností se získáváním a udržením 

talentovaných pracovníků (Armstrong, 2007, s. 327; McKinsey & Company, 2001, s. 1). Na základě analýzy 

dat sesbíraných v 77 velkých amerických společnostech, od více jak 6 000 respondentů (359 generálních 

ředitelů a členů vedení společností, 5 679 liniových manažerů, 72 HR manažerů, 12 akademických 

pracovníků z oboru) dospěli autoři k jednoznačnému závěru: globální ekonomika, kladoucí vyšší nároky na 

pracovníky, vzrůstající konkurence ze strany malých a středních podniků a trend častěji v životě změnit 

zaměstnavatele způsobují třem čtvrtinám velkých organizací problémy se získáváním a udržením 

talentovaných pracovníků. A vzhledem k tomu, že právě talentovaní pracovníci budou do budoucna ve 

znalostní společnosti primárním zdrojem konkurenční výhody organizace, měl by se talent management 

stát podnikovou prioritou (Michaels, Handfield-Jones, Chambers, 1998, s. 46-47). 

 

Během téměř dvou desetiletí, která uplynula od zveřejnění studie McKinsey, se téma talent managementu 

proměnilo z okrajového na velmi frekventované. Trend dokládá i graf 1, který znázorňuje strmý nárůst 

počtu publikací, obsahujících klíčové slovo talent management, vydaných v letech 1995 až 2015. Z grafu je 

také patrný značný rozdíl mezi celkovým počtem publikací a akademických prací, což lze interpretovat jako 

rozdílný zájem praktiků a akademiků o dané téma. Nesrovnalost je také nejspíše jedním z faktorů, který 

přispívá k nejednotnému výkladu pojmu talent management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Nárůst počtu publikací k TM v letech 1995-2015, databáze EBSCO (vlastní zpracování) 
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Vystihnout přesný význam talent managementu jedinou sjednocující definicí je velmi obtížné. Většina 

autorů, kteří se této oblasti věnují, si vykládá talent management různě a každý se při formulaci své 

definice soustředí na jiný aspekt, někteří na popis procesu talent managementu, někteří na popis výstupu. 

Někteří zahraniční autoři pojem talent management zaměňují s pojmy talent strategy, succession 

management nebo human resource planning (Lewis, Heckman, 2006, s. 140). Tuzemští autoři také 

konstatují různorodé pojetí talent managementu, například Kocianová (2012, s. 110) zmiňuje, že „…pojetí 

talent managementu není jednotné, je chápán ve vztahu k vrcholovým pozicím, k manažerům nebo 

absolventům (v trainee programech) či jako řízení schopností všech perspektivních pracovníků 

organizace…“. Hroník (2007a, s. 109) pak pouze upozorňuje na nutnost odlišovat talent management od 

odborné přípravy (zaměřené na schopnost pracovníka co nejrychleji zastávat určitou pozici) a od 

adaptačního procesu (věnujícího se všem novým zaměstnancům v organizaci). Talent management podle 

něj pracuje se širší časovou i odbornou perspektivou.  

 

 Ačkoliv se definice jednotlivých autorů liší, lze v nich vypozorovat určité společné rysy. Na jejich základě 

rozdělili Lewis a Heckman přístup k chápání talent managementu do tří odlišných proudů. Zastánci prvního 

proudu chápou talent management jako soubor typických personálních činností, jakými jsou nábor, výběr, 

rozvoj, řízení kariéry a následnictví. Řízení talentů podle jejich názoru znamená dělat, co personalisté vždy 

dělali, ale dělat to rychleji (pomocí outsourcingu či internetu) a nejen v rámci oddělení či funkce, nýbrž 

napříč celou organizací. Ačkoliv zastánci uvedeného přístupu vnímají talent management poměrně široce, 

mají jednotliví autoři tendenci definici zužovat podle svých specializací: náboráři tak diskutují o talent 

managementu především jako o náboru nejlepších možných zaměstnanců, pracovníci rozvoje a vzdělávání 

zdůrazňují roli rozvíjení talentů a specialisté odměňování si všímají hlavně role řízení výkonu a odměňování 

talentů. Zastánci prvního přístupu tak v podstatě nahrazují termín „řízení lidských zdrojů“ termínem 

„talent management“ (Lewis, Heckman, 2006, s. 140) a talent management je pro ně jako „staré víno 

v nové láhvi“ (Foster, 2013, s. 92). Proti výše napsanému se ohrazují Ashton a Morton (2005, s. 28-30 , že 

talent management je více než jen nový název pro řízení lidských zdrojů. Podle jejich názoru se jedná o 

strategický, holistický přístup k řízení lidí a podniku, nová cesta k efektivitě organizace. Podobně Davis a 

kol. (2007, s. 2-3) tvrdí, že talent management není jen „něco pěkného navíc“, ale strategická záležitost, 

které by organizace měly věnovat svou pozornost. Váhu přikládají talent managementu i Silzer a Dowell 

(2010, s. xxii), kteří ho definují jako proces vycházející ze strategie organizace, integrovaný mezi všechny 

ostatní procesy a řízený jako klíčová záležitost organizace. 
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Druhý pohled na talent management podle Lewise a Heckmana se zaměřuje primárně na koncepci „talent 

pools“. Zastánci tohoto přístupu vnímají talent management jako sadu procesů, jejichž cílem je zajistit 

vhodné zaměstnance na různá pracovní místa v celé organizaci.  Daný pohled se tak velmi blíží pojmům 

běžně známým jako plánované následnictví nebo personální plánování. Podstatou tohoto přístupu, 

zaměřeného spíše na vnitřní než vnější zdroje pracovníků, je plánování personálních potřeb organizace a 

následného řízení kariéry jednotlivých zaměstnanců (Lewis, Heckman, 2006, s. 140-141). 

 

Třetí pohled na talent management se zabývá talenty obecně, bez ohledu na rámec organizace nebo určité 

pozice, a zahrnuje tak dva klasické přístupy k talentu: exkluzivní a inkluzivní přístup. Podle exkluzivního 

přístupu by se organizace měla zaměřovat na vysoce výkonné pracovníky, které by měla na trhu cíleně 

vyhledávat, nabírat, individuálně odměňovat a řídit primárně podle výkonu. Pracovníci v organizaci se tak 

rozdělí do určitých výkonnostních skupin (např. nejlepší, kompetentní, nejhorší), přičemž cílem je mít 

napříč organizací co nejvíce nejlepších pracovníků a naopak s dlouhodobě nejslabším výkonem se 

zbavovat. Ve srovnání s druhým pohledem, zmíněným výše (koncepce talent pools), si tak organizace 

nevytváří zásobu talentů pro konkrétní pozici, nýbrž zásobu vysoce výkonných pracovníků schopných 

zastávat jakoukoli pozici v organizaci (Lewis, Heckman, 2006, s. 141). To například Collings a Mellahi (2009, 

s. 304) ale vidí opačně. Podle nich je primární rolí talent managementu systematicky identifikovat pro 

organizaci klíčové pozice a na ně dosazovat vhodné talenty. Zastává-li talent pro něj nevhodnou pozici, 

nedosahuje optimálního výkonu, čímž škodí sám sobě i organizaci. K dalším autorům, kteří ve svých 

definicích talent managementu explicitně zmiňují zaměření na vysoce výkonné pracovníky, patří Listwan 

(Wilska, 2014, s. 3), který definuje talent management jako sérii akcí zaměřených na mimořádně nadané 

jedince, s cílem rozvíjet je pro dosažení cílů organizace. Davis a kol. (2007, s. 2-3) mluví o procesu 

získávání, rozvoje a udržení pracovníků, kteří pravidelně podávají nadprůměrný výkon. Podle Iles, Chuai a 

Preece (2010, s. 16-17) talent management v podstatě využívá stejné nástroje jako řízení lidských zdrojů, 

nicméně se zaměřuje jen na relativně malou skupinu zaměstnanců, označovanou jako talenti. A poslední 

definice zmiňující vysoce výkonné pracovníky je ta, kterou na základě svého výzkumu formuloval Chartered 

Institute of Personnel and Development (2007, s. 3): Talent management je systematická identifikace, 

získávání, rozvoj, engagement/udržení a rozmístění pracovníků s vysokým potenciálem, kteří vytvářejí 

přidanou hodnotu pro organizaci. 
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Podle inkluzivního přístupu má talent každý, a tak by se organizace neměla zaměřovat jen na vybrané 

skupiny pracovníků, ale na všechny – personální oddělení by se mělo snažit dopomoci každému k co 

nejvyššímu výkonu (Lewis, Heckman, 2006, s. 141). K autorům zastávajícím inkluzivní přístup se řadí 

Armstrong. Podle něj znamená talent management „…používání vzájemně propojeného souboru činností, 

které mají zabezpečit, aby organizace přitahovala, udržovala si, motivovala a rozvíjela talentované lidi, 

které potřebuje v současnosti i v budoucnosti…“ (Armstrong, 2007, s. 327). To by se přitom nemělo týkat 

jen několika málo vybraných pracovníků, nýbrž všech. Podobně Thorne a Pellant (2007, s. 6) připomínají, 

že v jakékoli diskuzi o rozvoji talentu či rozvoji vysokého potenciálu je důležité nejprve klást důraz na rozvoj 

každého jednotlivce. Žádná organizace by neměla věnovat pozornost rozvoji pouze určité části svého 

lidského kapitálu. Dries (2013, s. 279) pak k výše zmíněnému  tradičnímu dělení na exkluzivní a inkluzivní 

dodává, že zatímco inkluzivní přístup k talent managementu vede k příjemnějšímu pracovnímu prostředí, 

charakterizovanému otevřeností, důvěrou a celkovou pracovní spokojeností, exkluzivní přístup generuje 

vyšší návratnost investic v podobě vyššího zisku a produktivity, způsobenými vyšší výkonovou motivací 

vybraných zaměstnanců. 

 

Jak vyplývá z výše uvedených definic, talent management je komplexní systém zahrnující několik vzájemně 

propojených procesů. Základní procesy, na kterých se autoři nejčastěji shodují, jsou proces získávání, 

rozvoje a udržení talentů (Collings, Mellahi, 2009; Davis a kol., 2007; CIPD, 2007a; Armstrong, 2007). 

Proces získávání talentů zahrnuje několik dílčích personálních činností, jako je identifikace talentů, jejich 

výběr a samotné získání (uzavření kontraktu). Celý proces je přitom silně provázán s budováním značky 

dobrého zaměstnavatele (Armstrong, 2007, s. 331). Někteří autoři (např. Hroník, 2007a) uvádějí 

identifikaci jako samostatný proces v rámci talent managementu, jindy je chápán jako součást získávání. 

Cílem procesu získávání je zajistit pro organizaci pracovníky s požadovaným profilem (který si každá 

organizace definuje sama). 

 

Proces rozvoje talentů zahrnuje podle Hroníka (2007a, s. 114) v praxi nejčastěji dva typy programů: 

trainee/absolventské programy a talent development. Trainee/absolventské programy jsou určeny 

studentům a absolventům škol, trvají většinou půl roku až rok a někdy bývají považovány spíše za 

adaptační než talentové (např. Kocianová, 2010, s. 71). Talent development je určen pro zaměstnance, 

kteří již v organizaci působí a jeho obsah se liší podle potřeb a strategie organizace. Ačkoliv jsou programy 

vzdělávání a rozvoje podle Armstronga (2007, s. 330) podstatnými složkami procesu rozvíjení talentů, 
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některé přístupy (např. model Develop-Deploy-Connect, popsaný v následující kapitole) preferují místo 

uměle vytvořených programů rozvíjení talentů samotným výkonem práce. Primárním cílem procesu 

rozvoje talentů z pohledu organizace, ať už formou programů nebo komplexním přístupem v rámci 

Develop-Deploy-Connect modelu, je rozvíjet talent pracovníků tak, aby byl jejich potenciál co nejvíce využit 

pro potřeby organizace, tzn. pro dosahování cílů organizace a zvládání aktuálních i budoucích výzev, 

kterým organizace čelí (Veselá, 2009, s. 11). Zároveň rozvíjení pracovníků může fungovat jako nástroj 

zvyšování jejich pracovní spokojenosti, angažovanosti a oddanosti, protože rozvoj přináší užitek a 

uspokojení i jim samotným. 

 

Proces udržení talentů (někdy se hovoří o stabilizaci) je pro organizace stejně důležitou a náročnou výzvou 

jako získání talentů. Jelikož jakýkoliv talent, který z organizace odejde, znamená ztrátu v podobě jeho 

schopností a potenciálu, ale zároveň i ztrátu v podobě času a nákladů investovaných do jeho získání a 

rozvoje. Někdy se organizace snaží udržet talenty písemnou dohodou mezi pracovníkem a organizací – 

organizace nabídne pracovníkovi rozvoj a možnost dalšího uplatnění za cenu jeho závazku v organizaci 

setrvat (Kocianová, 2012, s. 111). Vedle uvedených formálních nástrojů spočívá udržení talentů 

v organizaci zejména ve vytvoření takových pracovních podmínek, aby pracovník neměl důvod odcházet 

někam jinam. Stabilizace talentů zahrnuje desítky postupů a nástrojů, jak s talenty pracovat, aby 

v organizaci zůstali co nejdéle (od zaměstnaneckých výhod, přes pracovní náplň, styl vedení až po shodu 

pracovníkových hodnot s organizační kulturou).  

 

 

1.3  Vývoj koncepce talent managementu 

Pokud se týká vývoje koncepce talent managementu, ačkoliv se udává, že se objevila v devadesátých 

letech 20. stol. v souvislosti s výše zmíněnou „válkou o talenty“ (McKinsey, 2001) a začala se rozvíjet až po 

roce 2000 (Armstrong, 2007), Cappelli tvrdí, že procesy talent managementu používané v dnešní době byly 

vyvinuty již před půl stoletím. Prvopočátky talent managementu spatřuje autor již v padesátých letech 20. 

stol., v interním rozvoji pracovníků, v jehož rámci se začaly objevovat programy pro talentované 

pracovníky a rozvojové metody jako 360° zpětná vazba, rotace či koučování. Interní rozvoj pracovníků byl 

v uvedené době klíčový, protože na časté střídání zaměstnavatelů se pohlíželo jako na něco špatného, a 

zaměstnanci tak pracovali u jednoho zaměstnavatele třeba i celý život. Společnosti, které si „nevychovaly“ 

talenty v rámci svých interních pracovníků, tak v podstatě žádné neměli (Cappelli, 2008, s. 1–3).  
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V sedmdesátých letech ovšem nastal kolaps interního rozvoje talentů. Podnikatelské prognózy nedokázaly 

předpovědět hospodářský útlum, který v tomto desetiletí nastal, a tak podniky, vycházející z domnělých 

předpokladů neustálého růstu, chrlily stále stejně vysoký (již neuplatnitelný) počet talentů. Důsledkem 

nadměrného počtu vytrénovaných talentů a politiky „nepropouštět bílé límečky“ bylo „přeplnění“ 

organizací nevyužitými talenty (Cappelli, 2008, s. 2).  

 

V osmdesátých letech ovšem přišla prudká ekonomická recese, která tuto politiku organizací definitivně 

ukončila. Restrukturalizace a reengineering narušily koncept celoživotního zaměstnání u jednoho 

zaměstnavatele, neboť organizace ve velkém propouštěly pracovníky na všech úrovních. Prioritou se stalo 

snižování počtu pozic, a to zejména v managementu společností. Programy připravující pracovníky pro tyto 

pozice rázem ztratily význam a společnosti od nich logicky začaly upouštět. Několik málo společností, které 

se rozhodly talentové programy zachovat i navzdory aktuální situaci (např. GE či PepsiCo), získaly od 

ostatních společností nálepku „akademie“. Protože se staly se za cenu vlastních vysokých nákladů zdrojem 

talentů pro ostatní společnosti. Cappelli vzpomíná na rozhovor s jedním generálním ředitelem velké 

společnosti z tehdejší doby: „…Proč bychom měli rozvíjet lidi, když naši konkurenti jsou ochotni to udělat 

za nás?…“ (Cappelli, 2008, s. 2).  

 

Podobně jako výše zmíněný ředitel uvažovala většina společností v devadesátých letech. Místo na rozvoj 

se soustředily především na získávání talentů z vnějších zdrojů (přímo od konkurence či z volného 

pracovního trhu, který byl stále ještě nasycen kvalitními uchazeči propuštěnými v době velkých 

restrukturalizací). Mohutné nábory ovšem měly i svou stinnou stránku. Kvalitní nábor v době „války o 

talenty“ (McKinsey & Company, 2001; Michaels, Handfield-Jones, Chambers, 1998) byl časově a finančně 

velmi nákladný, a to zejména v situaci, kdy organizace pro získání těch nejlepších talentů využívaly služeb 

headhunterů. Získat talenty pro svou organizaci byla pouze jedna strana věci, protože v neustálém 

konkurenčním boji a přetahování si kvalitních pracovníků, se druhou kritickou otázkou stalo, jak získané 

talenty ve své organizaci udržet. Dalším negativem mohutných externích náborů byl i fakt, že nově 

přicházející pracovníci blokovali možný postup stejně kvalitním interním pracovníkům. S příchodem 

externích pracovníků se tak zvyšovala fluktuace interních pracovníků a organizace se neustále točily 

v uzavřeném kruhu (Cappelli, 2008, s. 2; Kocianová, 2010, s. 84). 
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Po roce 2000 se některé společnosti snažily výše popsanou situaci řešit návratem k dříve fungujícím 

postupům, ale ani to podle Cappelliho nemohlo a nemůže fungovat, jelikož dnešní ekonomické a 

podnikatelské prostředí se mění tak rychle, že jej nelze dopředu spolehlivě předpovídat. Jenže právě 

předvídatelnost a plánovatelnost byly základním kamenem dřívějších programů talent managementu. 

Dlouhodobé plány následnictví se totiž opíraly o předpovědi, jak bude trh vypadat a kolik lidí bude kde 

potřeba, což je v dnešní turbulentní době neudržitelné. Během několikaletého rozvoje, kdy se talent 

připravuje pro určitou pozici, se může změnit strategie, politika i management společnosti a daný talent již 

nemusí odpovídat novým potřebám a prioritám společnosti. Po měsících či letech tak organizace při 

obsazování klíčové pozice stejně využije externí zdroje na úkor rozvíjených interních. Plánované 

následnictví z tohoto úhlu pohledu způsobí více škody než užitku. Neobsazený interní talent se totiž může 

cítit zrazen (plán následnictví vytváří určitý příslib do budoucnosti), náklady vynaložené na jeho rozvoj jsou 

promrhány a důvěra v celý systém plánovaného následnictví je v očích dalších účastníků oslabena 

(Cappelli, 2008, s. 3). Plán, který se nedodrží nebo je každý rok obměněn, ztrácí svůj význam.  

 

Otázka získání a udržení klíčových pracovníků se stala každodenní výzvou pro pracovníky oddělení lidských 

zdrojů a liniový management společností (Cappelli, 2008, s. 2) a talent management jednou 

z nejdůležitějších výzev, kterým organizace 21. století čelí (Ashton, Morton, 2005, s. 28). Podle některých 

zdrojů se dokonce po odeznění finanční krize vrátila v plné síle zpět i válka o talenty (KPMG, 2014, s. 1).   

 

 

1.4 Aktuální přístupy k systému talent managementu 

Tradičně se jako základní aktuální přístupy k talent managementu uvádí tzv. lineární model a model 

Develop-Deploy-Connect (Horváthová, 2011, s. 33). Oba modely popsala ve své studii It´s 2008: Do you 

know where your talent is? Why acquisition and retention strategies don´t work společnost Deloitte 

(Deloitte Research, 2004). Netradičním, přesto dalším novým přístupem k talent managementu je 

Cappelliho (2008) model inspirovaný modelem dodavatelského řetězce ve výrobě (tzv. supply chain 

managementem). O novém přístupu k talent managementu mluví i studie společnosti McKinsey (2001).  

      

Lineární model (viz obr. 1.) popisuje Deloitte Research jako tradiční přístup k talent managementu, ke 

kterému se organizace uchylovaly a uchylují zejména v dobách, kdy je na trhu nedostatek talentů. 

Organizace se totiž soustředí především na získávání talentů z externích zdrojů a udržení všech talentů 
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v organizaci, zatímco rozmístění a rozvoj pracovníků stojí v pozadí. Většinou k tomu využívají finanční 

motivaci, systém výhod pro zaměstnance či nové pracovní výzvy. Nelze ovšem mluvit o promyšlené 

strategii, nýbrž spíše o nekoncepčních reakcích na aktuální situaci. Nevýhodou lineárního modelu, 

zaměřujícího se na krajní kroky procesu, jsou vysoké náklady, nízká efektivita a někdy i snížení oddanosti 

stávajících zaměstnanců. Jakmile organizace získá talenty do svých řad, věnuje se získávání talentů dalších 

a stávající talenty do určité míry zanedbává. Péče věnovaná talentům při náboru neodpovídá péči 

věnované následné práci s nimi – rozmístění a rozvoji (Deloitte Research, 2004, s. 5). 
 

 

Obr. 1: Lineární model talent managementu (upraveno podle Horváthová, 2011, s. 35) 

 

Model Develop-Deploy-Connect (DDC) klade naopak největší důraz právě na oblasti, které lineární model 

opomíjí, tedy na rozvoj, rozmístění a vzájemné propojení talentů, což podle Deloitte Research generuje 

pro organizaci talenty s největší přidanou hodnotu. A jestliže se organizace těmto procesům věnují 

správně, získávání a udržení talentů se v podstatě vyřeší „samo“. Fáze rozvoje (develop) v modelu vychází 

zejména z on-the-job metod učení, kdy se pracovník učí vykonáváním své práce přímo na pracovišti 

(Deloitte Research, 2004, s. 6). Aby práce jedince rozvíjela, musí pro něj být dostatečně náročná – ideálně 

na takové úrovni, že ji zvládne, ale s drobnou pomocí někoho dalšího, například mentora. Výhodou je, že 

zaměstnanec získává okamžitou zpětnou vazbu, vzdělává se v reálných podmínkách a zároveň během 

svého rozvoje nechybí v provozu. Off-the-job metody vzdělávání, jako je školení v učebně či e-learning, se 

v daném modelu příliš neuplatňují, protože bývají zaměřené spíše na slabé stránky pracovníka, a nikoli na 

rozvoj jeho předností. Pozornost je v  modelu zaměřena zejména na rozvoj pracovníků zastávajících klíčové 

pozice, což ovšem neznamená, že ostatní pracovníci v organizaci by byli zcela přehlíženi (Deloitte Research, 

2004, s. 13). 

 

Rozmístění (deploy) je fáze DDC modelu, která klade důraz na spojení pracovníků s pro ně vhodnými 

pozicemi. Cílem je rozmístit pracovníky tak, aby vždy zastávali pozici, ve které se cítí dobře a kde mohou 

maximálně využívat svůj potenciál. Právě tak je pracovník pro organizaci největším přínosem (Deloitte 

Research, 2004, s. 9). Smyslem není pouze hledat správná místa pro správné lidi, nýbrž i vytvářet nová 

místa správným lidem na míru. Tento proces probíhá průběžně, neboť již jednou umístění pracovníci 
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mohou být znovu přemístěni na jinou pozici, která jim dle aktuálních potřeb bude vyhovovat lépe. 

Organizaci se uvedený vstřícný krok většinou vrací v podobě vyšší oddanosti pracovníka (commitment). I 

přes fungující proces rozmísťování pracovníků někteří talenti z organizace odcházejí. V daném případě je 

strategické s nimi zůstat v kontaktu, protože pokud by se v budoucnu do organizace vrátili, mohli by pro ni 

být se svými nově nabytými externími zkušenostmi ještě větším přínosem.  

 

Propojení (connect) vychází z předpokladu, že při řešení dnešních komplexních problémů je mnohem 

důležitější, koho pracovník zná, než co zná. Manažeři by měli své klíčové pracovníky podporovat 

v budování bohatých a rozmanitých sítí kontaktů. Sociální kapitál určuje jedincovu schopnost získat přístup 

k informacím, spolupracovat na řešení problémů a dosáhnout cíle. Lidé s bohatými kontakty mají tendenci 

řešit problémy rychleji a s lepšími výsledky. Nejde o to znát co nejvíce lidí, ale co nejvíce správných lidí. 

Organizace sociální kapitál mohou podpořit vytvářením komunit zaměřených na určité téma, či dokonce 

využitím softwaru mapujícího propojení lidí a know-how (Deloitte Research, 2004, s. 11). Jednotlivé fáze 

modelu DDC jsou vzájemně propojené. Zlepšení v jedné oblasti přirozeně vede ke zlepšení v dalších 

oblastech: například lidé lépe rozvíjejí své schopnosti, když pracují na pro ně ideálně náročných úkolech a 

spolupracují přitom s lidmi, od kterých se mohou učit. Model DDC je tak přínosný jak pro samotné 

pracovníky, tak pro organizaci. Generuje totiž i další benefity (viz obr. 2), jakými jsou schopnost 

(capability), ztotožnění (alignment) a oddanost (commitment), které přispívají k výkonu organizace 

(performance). Když velmi schopní pracovníci pracují společně, vytvářejí svou prací schopnost celé 

organizace. Když správní lidé pracují na správných pozicích, objevuje se tzv. alignment, tedy jakési 

ztotožnění se s prací. A třetím výstupem je tzv. commitment, tj. oddanost pracovníků k organizaci, která se 

objevuje v momentě, kdy si lidé uvědomují, že práce samotná je pro ně přínosem, že je baví, rozvíjí a 

naplňuje. Když všechny tři fáze modelu DDC fungují tak, jak mají, pracovníci by měli vnímat, že organizaci 

záleží na jejich zájmech, schopnostech a konexích. V takovém momentě se i snižuje pravděpodobnost, že si 

pracovník bude hledat uplatnění někde jinde. Proto v modelu DDC není vyloženě uvedena jinak často 

zmiňovaná fáze udržení talentů. Funguje-li vše, jak má, není tato fáze potřebná. Model DDC cyklus 

generující top talenty. K jeho fungování je potřeba nejdříve definovat, které pozice a schopnosti jsou pro 

organizaci klíčové. Proto je nutné mít jasnou vizi a znát aktuální a alternativní strategie, které povedou 

k dosažení cílů organizace i v měnícím se prostředí (Deloitte Research, 2004, s. 11–12).  
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Modelem dodavatelského řetězce ve výrobě (tzv. supply chain managementem) se inspiruje nový přístup 

k talent managementu, který navrhuje Cappelli. Ten tvrdí, že původní přístupy k TM vycházející z praxe 

padesátých let nemohou dnes fungovat a zatímco talent management „zakrněl“, model dodavatelského 

řetězce ve výrobě se od padesátých let radikálně proměnil a vylepšil. Společnosti již nevlastní obrovské 

sklady, kde by měly uložené velké množství zásob dle odhadů poptávky do budoucna, jak bylo 

v padesátých letech zvykem. Naopak, prakticky žádné skladové zásoby nemají a všechny součástky si 

nechávají od dodavatelů dovézt přesně v okamžik, kdy je potřebují. Jedná se o tzv. just-in-time 

manufacturing (Cappelli, 2008, s. 3). Výhodou pro společnosti je, že nenesou náklady spojené se 

skladováním zásob a ani s nimi nemají žádné další starosti (prostory, personál skladů, čas,…). Cappelli 

navrhuje aplikovat poznatky tohoto ekonomického modelu i na řízení talentů. V obou procesech spatřuje 

určité podobnosti: srovnává předpovídání poptávky po produktech s předpovídáním potřeby talentů, 

proces výroby s rozvíjením talentů a outsourcing některých procesů ve výrobě přirovnává k externímu 

náboru talentů. Inovativní přístup k talent managementu inspirovaný logikou řízení dodavatelského 

řetězce ve výrobě by měl podle Cappelliho vycházet ze čtyř principů. . První z nich spočívá v tom, že 

organizace by si měla uvědomit své aktuální potřeby a potřeby v blízké budoucnosti a podle toho vyvážit 

proces rozvíjení interních talentů a získávání externích talentů. Protože mít v organizaci velkou zásobu 

talentů, které pouze rozvíjím, ale fakticky nevyužívám, je nevýhodné. Jednak je to nákladné a jednak jsou 

pracovníci, kteří v nedávné době prošli vzdělávacím programem, nejohroženější skupinou z hlediska 

odchodu. Nově nabyté znalosti a dovednosti totiž chtějí co nejdříve využít v praxi, a neváhají proto 

organizaci opustit s vidinou uplatnění jinde. Na druhou stranu obsazuje-li organizace příliš mnoho pozic 

z externích zdrojů (zejména těch vrcholovějších), musí počítat i s takovými vlivy, jako je změna firemní 

Obr. 2: Model Develop-Deploy-Connect (upraveno podle Deloitte Research, 2004, s. 6) 
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kultury (externí pracovníci do organizace přinášejí vlastní hodnoty a normy). Organizace proto musí velmi 

dobře znát své potřeby a podle nich se rozhodnout, zda je pro ni vhodnější interní rozvoj či externí 

získávání talentů. Druhý princip spočívá v přizpůsobení se nejisté poptávce po talentech. Jedním řešením je 

rozdělení rozvojových programů do kratších celků. Místo několikaletých programů se vytvoří kratší, 

například několika měsíční celky, které se mohou dle potřeby opakovat nebo na sebe určitým způsobem 

navazovat. Jejich výhodou je ve srovnání s několikaletými programy, že jsou flexibilnější, a lépe tedy 

mohou reagovat na aktuální potřeby organizace. Zároveň je možné do kratších obecných celků postupně 

zapojovat větší počet pracovníků, kteří se následně specializují dle svých pozic. Třetí princip se týká 

zlepšování návratnosti investic do rozvoje zaměstnanců. Jednou z cest je vyžadovat po zaměstnancích, aby 

se na nákladech na svůj rozvoj do určité míry podíleli, například vzděláváním se ve svém volném čase. Další 

možností je udržovat kontakt se svými bývalými zaměstnanci s vidinou, že se jednou do společnosti ve 

vhodný čas vrátí a investici tak společnosti vrátí svými aktuálními schopnostmi. Poslední princip spočívá 

podle Cappelliho v ochránění investice vyvážením zájmů organizace a pracovníka. Pravděpodobně 

nejčastějším důvodem, proč dobří pracovníci opouštějí organizaci, je právě fakt, že někde najdou lepší 

příležitost. Klíčem k udržení takových pracovníků je proto vedle vyvažování jejich zájmů s  firemními i 

možnost podílet se na rozhodování o vlastním kariérním postupu (Cappelli, 2008, s. 3-7). 

 

Poslední, nový přístup k TM, popisuje ve srovnání se starým přístupem společnost McKinsey. Směr, 

kterým by se mělo posunout uvažování o talent managementu, demonstruje na rozdílných pohledech v 

pěti oblastech. První oblastí je přístup k talentům (tzv. talent mindset), který v organizaci převládá: zatímco 

starý přístup považoval pracovníky pouze za jeden z důležitých faktorů úspěchu organizace, nový přístup 

považuje talenty rozmístěné po celé organizaci za klíčový zdroj konkurenční výhody. Ve starém přístupu 

neslo odpovědnost za talenty pouze oddělení lidských zdrojů, v novém přístupu je kompletní péče o 

talenty záležitostí každého liniového manažera až po generálního ředitele. Druhou oblastí jsou hodnoty, 

které organizace představuje pro zaměstnance (tzv. employee value proposition): starý přístup se 

soustředil na hodnoty, kterými přitahoval své zákazníky a na zaměstnance pohlížel jako na ekonomicky 

závislé na zaměstnavateli. V novém přístupu se organizace nesoustředí pouze na svou hodnotu pro 

zákazníky (pověst značky), ale i na hodnotu pro zaměstnance (pověst zaměstnavatele). Zároveň své 

zaměstnance nevnímá jako někoho, kdo pro organizaci pracuje, protože musí, nýbrž jako dobrovolníky, 

kteří nejsou prací svázání a mohou kdykoli odejít jinam. Třetí oblastí je nábor: ve starém přístupu byl nábor 

podobný nakupování, organizace si vybíraly nejlepší pracovníky z dlouhých zástupů kandidátů, a proto jim 
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stačilo například spolupracovat pouze s několika málo školami. V novém přístupu je nábor spíše jako 

marketing a prodávání sebe sama. Organizace se musí více snažit, aby získala talenty – musí do náboru 

zapojit všechny manažery a talenty hledat všude, kde je to možné. Čtvrtou oblastí, na které McKinsey 

demonstruje posun ve smýšlení o talent managementu, je rozvoj leaderů. Dříve rozvoj představovaly 

především tréninky a pracovník se nejvíce rozvíjel, když měl štěstí na dobrého nadřízeného. V novém 

pojetí rozvoj probíhá především čím dál náročnějšími pracovními úkoly a koučováním. Je také 

institucionalizován, a nikoli jen na vůli nadřízeného. Poslední oblastí je odlišnost: ve starém přístupu byla 

chápána jako něco, co podkopává týmovou práci. V novém přístupu je oceňována, pracovníci podávající 

vysoký výkon jsou zahrnováni příležitostmi a uznáním, pracovníci podávající průměrný výkon jsou rozvíjeni 

a pracovníci s dlouhodobě nízkým výkonem ze společnosti odcházejí (McKinsey, 2001, s. 7). 

 

 

1.5 Význam systému talent managementu pro organizaci 

Na význam systému talent managementu pro organizaci se lze podívat ze dvou základních úhlů pohledu: 

proč by se organizace měly talent managementu v dnešní době věnovat a co jim přináší, pokud se talent 

managementu věnují. K prvnímu úhlu pohledu se na svých webových stránkách vyjadřuje společnost 

Deloitte (2015): „…Ekonomický vývoj, globalizace, nové technologie a měnící se struktura pracovních sil 

včetně rostoucí diverzity a stárnutí populace ukazují, že tradiční univerzální přístup k řízení talentů již 

nestačí…“. Pojmenovává tak v jedné větě několik důvodů, kvůli kterým by se organizace měly talent 

managementu věnovat. 

 

Jedním z  důvodů je skutečnost, že získávání a udržení talentovaných pracovníků je pro organizace stále 

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

konzultantská společnost Towers Watson mezi téměř dvěma tisíci zaměstnavateli z celého světa, má 72 % 

zaměstnavatelů problém zaujmout vysoce kvalitní lidi, tzv. kriticky významné kandidáty, kteří přináší 

organizacím konkurenční výhodu (Towers Watson, 2012, s. 4). Příčinou jsou podle Tucker, Kao a Vermy 

(2005, s. 20) demografické, ekonomické, technologické a sociopolitické změny ve společnosti, které 

vytvářejí novou situaci na trhu práce. V první řadě se mění struktura pracovních sil. Blíží se doba, kdy 

příslušníci tzv. generace Baby boomers budou hromadně odcházet do důchodu, čímž organizace přijde o 

podstatnou část pracovníků, kteří disponují znalostmi a zkušenostmi. Vzhledem ke stárnutí populace 

(zejména v západních společnostech) na trh práce přichází stále méně nových pracovníků, kteří by tuto 
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odcházející generaci měli postupně nahradit. Čím méně nových pracovníků je, tím těžší je pro organizace 

mezi nimi najít a získat talenty, což lze považovat za jeden z důvodů, proč by se organizace měly soustředit 

na získávání talentů již z řadu studentů a čerstvých absolventů.  

 

Situaci ztěžuje i technologický pokrok, neustálý růst specializací ve všech disciplínách spojený s prudkým 

nárůstem znalostí (Cannon, McGee, 2011, s. xv), který vyžaduje, aby na sobě pracovníci neustále pracovali, 

sledovali trendy, učili se s novými technologiemi, a navíc měli potenciál učit se i do budoucna. Organizace 

tak často poptávají pracovníky s klíčovými kompetencemi a znalostmi, kterých je na jinak přeplněném 

pracovním trhu nedostatek. Jedním z řešení této situace je zaměřit se včas na vyhledávání nových 

pracovníků ještě v řadách studentů a čerstvých absolventů, kteří mají potenciál si dané klíčové znalosti 

relativně rychle osvojit. Mladí pracovníci mohou v kombinaci se zkušenostmi, dovednostmi a znalostmi 

seniorních kolegů vytvářet velmi efektivní týmy. Zatímco seniorní kolegové zosobňují zkušenost a znalost, 

juniorní kolegové mohou zosobňovat snazší zvládání změn a přirozenější práci s neustále se vyvíjejícími 

technologiemi (vzhledem k tomu, že vyrostli obklopeni technologiemi, měla by pro ně práce s nimi být 

přirozenější). 

 

Určitou roli hrají i změny v přístupu k zaměstnání, hovoří se o změně psychologické smlouvy (Cannon, 

McGee, 2011, s. xvi; Tucker, Kao, Verma, 2005, s. 23-24). Organizace jsou v době neustálých změn čím dál 

méně schopné slíbit svým zaměstnancům stabilní a dlouhodobé uplatnění, poskytnout jim jistotu. 

Důsledkem je oslabující se vazba mezi organizacemi a jejich zaměstnanci. Zatímco dříve bylo běžné 

pracovat pro jednoho zaměstnavatele několik desítek let nebo dokonce celý život, dnes je to spíše 

výjimkou. Průměrná doba zaměstnání u jednoho zaměstnavatele v České republice se pohybuje v poměrně 

širokém rozmezí čtyř až deseti let, což i tak potvrzuje trend zkracování doby zaměstnání u jednoho 

zaměstnavatele. Údaje se navíc mění v závislosti na typu organizace či například věku pracovníka – mladší 

pracovníci střídají zaměstnavatele častěji (HR Monitor, 2013; Česká televize, 2011). Kocianová (2010, s. 93) 

udává jako maximálně únosnou dobu zaměstnání u jednoho zaměstnavatele sedm let, Armstrong (2007, s. 

331) dokonce pouze šest. Častější střídání zaměstnavatelů, které bylo dříve považováno za něco špatného, 

je dnes tedy normou a naopak celoživotní zaměstnání u jedné organizace se jeví jako něco neobvyklého. 

K častějšímu střídání zaměstnavatelů a slabším vazbám mezi nimi a zaměstnanci přispívá i rostoucí 

globalizace a rozšíření informačních technologií. Jsou-li informace o organizacích a jejich pracovních 

nabídkách umístěny na internetu, jsou dostupné odkudkoliv na světě. Lidé tak mají díky internetu mnohem 
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širší výběr mezi pracovními nabídkami než dříve, což je pro ně na jednu stranu výhodou v podobě většího a 

svobodnějšího výběru, na druhou stranu nevýhodu v podobě globální konkurence mezi kandidáty. Stejně 

tak firmám internet přináší výhody i nevýhody: sice mohou hledat své talenty na neomezeném globálním 

trhu práce, zároveň přitom ale musí soupeřit s globálními konkurenty. Informační technologie zároveň 

mění význam slovního spojení „být v práci“ (Tucker, Kao a Verma, 2005, s. 22). Již to neznamená „sedět od 

osmi do pěti v kanceláři“, často stačí být „online“ – účastnit se schůzky pracovního týmu vzdáleně přes 

videohovor, pomocí připojení k internetu prezentovat ze svého domova výsledky práce nadřízenému 

v jiném státě, apod. To kdy a kde člověk pracuje, se stává flexibilnější. 

 

Dalším trendem v přístupu k zaměstnání, který má vliv i na talent management, je podle Axelrod, 

Handfield-Jones a Welsh (2001, s. 10) fakt, že lidé méně často hledají uplatnění ve velkých organizacích (v 

korporacích). Někteří talentovaní pracovníci vstupující na trh práce preferují pracovat pro menší organizaci 

či start-up. Ve studii Human Capital Trends 2013 hovoří Barry, Liakopoulos a Schwartz ještě o tzv. 

“ekonomice volných talentů“. Organizace stále častěji využívají služeb nezávislých pracovníků, tzv. free-

lancerů, kteří pracují po omezenou dobu na jednom konkrétním projektu a nejsou přitom zaměstnanci 

organizace. Po skončení projektu buď dostanou projekt nový, nebo odchází pracovat pro jinou organizaci 

(Barry, Liakopoulos, Schwartz, 2013, s. 35—37). Velkým organizacím, které si v boji o talenty tradičně 

konkurují navzájem, tak přibyli ještě konkurenti. Nelze opomenout ani neziskové organizace.  Za pokus 

čelit trendu „nových konkurentů“ lze považovat snahu velkých organizací vycházet pracovníkům vstříc 

formou flexibilních pracovních úvazků, zpříjemňováním pracovního prostředí či možností práce z domova. 

Tím ostatně organizace reagují i na měnící se požadavky ze strany zaměstnanců, jako je například 

vzrůstající požadavek na vyvážený pracovní a osobní život (work-life balance). 

 

Pokud se týká druhého úhlu pohledu na význam systému talent managementu (co organizacím přináší, 

když se talent managementu věnují), lze konstatovat následující: Je-li systém talent managementu 

v organizaci nastaven efektivně, tzn., že organizace se práci s talenty věnuje systematicky, v souladu se 

svou organizační strategií a kulturou, přináší to jí i jejím pracovníkům řadu výhod. Výše popsané se 

potvrdilo i v rámci výzkumu CIPD (2007b, s. 3), když z něj vyplynulo, že přínos efektivního talent 

managementu rozšířeného napříč celou organizací je evidentní – organizace se totiž více soustředí na své 

pracovníky, zvyšují investice do lidí a téma řízení talentu se dostává v managementu společnosti do 

popředí, z čehož pak pramení další pozitiva. Prvním z nich je, že si organizace vůbec uvědomuje, jak jsou 
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pro ni její lidé důležití, že jsou hlavním zdrojem podniku (Armstrong, 2007, s. 327) a tak s nimi jedná. Díky 

stanovenému profilu „ideálního pracovníka“, vycházejícímu právě z podnikové strategie organizace, ví, 

jaké pracovníky hledá, a dokáže tak rozpoznat talenty jak ve svých řadách, tak mimo ně.  Identifikované 

talenty pak rozmístí na pro ně nejvhodnější klíčové pozice (případně jim je vytvoří) tak, aby mohli co 

nejlépe využívat svůj potenciál, podávat co nejvyšší výkon a významně tak přispívat k celkovému výkonu 

organizace (Balarin, 2011; Stýblo, 2012; Ashton, Morton, 2005, s. 30).  Zároveň těmto klíčovým 

pracovníkům poskytuje podporu v jejich dalším rozvoji, neboť podle studie společnosti Deloitte (2004, s. 

13) cílené zlepšování výkonu klíčových pracovníků významně ovlivňuje výkon celé organizace. Podle CIPD 

(2007b, s. 3) systematická podpora rozvoje talentů vytváří prostředí „učící se organizace“, které je 

prospěšné pro všechny pracovníky organizace. Osobní i profesní rozvoj pracovníků lze považovat jak za 

přínos pro organizaci, tak především za nejvýznamnější přínos sytému talent managementu pro pracovníky 

samotné. Podle Amble (2008) se zaměstnanci organizací, které se věnují systematicky talent 

managementu, cítí pracovně spokojenější, jistější v otázkách budoucnosti a nemají potřebu hledat si na 

trhu jinou pracovní příležitost.  

 

Dalším přínosem systematické práce s talenty je budování konkurenční výhody organizace. Protože 

dokáže-li organizace získat či ve svých řadách objevit jedince disponující na trhu ojedinělými znalostmi a 

schopnostmi, či dokáže-li propojením talentovaných pracovníků s ostatními vytvořit jedinečně fungující 

tým, mohou tito jedinci tvořit skutečnou konkurenční výhodu organizace. Jak uvádí Lewis a Heckman 

(2006, s. 146), na rozdíl od ostatních organizačních zdrojů, jako jsou například technologie, je lidský kapitál 

nejhůře zkopírovatelný a napodobitelný ostatními konkurenty. Talentovaní pracovníci tak podle Brown a 

Hesketh (2004, s. 72) představují v dnešní znalostní společnosti hodnotu, díky které může organizace získat 

oproti ostatním konkurentům náskok. A to i do budoucnosti, neboť talent „… pomáhá udržet organizaci v 

pohotovosti pro budoucnost“ (Thorne, Pellant, 2007, s. 49). 

 

K výhodám důsledně a správně aplikované koncepce talent managementu patří i minimalizace fluktuace a 

ztrát souvisejících s odchodem a nevyužitím talentovaných zaměstnanců (Balarin, 2011; Stýblo, 2012). 

Klesají náklady na fluktuaci a s ní spojené procesy – náklady na prostoje v práci (u klíčových pozic často 

značné), na získávání nových zaměstnanců či na jejich adaptaci. Pozitivní přínos má talent management i 

pro plánování nástupnictví, protože se zrychluje výběr vhodných interních kandidátů při uvolnění klíčových 

pozic. Perspektiva kariérního růstu navíc interní zaměstnance motivuje. Výhodou je v neposlední řadě i 
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skutečnost, že organizace péčí o své talenty zároveň posiluje svůj pozitivní obraz zaměstnavatele, což má 

pozitivní efekt navenek i uvnitř organizace. Atraktivní značka zaměstnavatele může přilákat další 

talentované pracovníky a zároveň pomáhá udržet stávající (CIPD, 2007b, s. 3; Davis, 2007, s. 37; 

Horváthová, 2011, s. 27). 

 

Vedle pozitivních aspektů práce s talentovanými studenty a absolventy považuji za vhodné zmínit i některá 

případná rizika či nevýhody, a to jak pro organizaci, tak pro „mladé talenty“ samotné. Vzhledem k tomu, že 

studenti a absolventi nemívají na začátku profesní dráhy zkušenosti, na kterých by mohli doložit své 

schopnosti, vybírají si mezi nimi organizace talenty na základě potenciálu k výkonu (tedy do jisté míry 

podle určité predikce). Je-li tento výběr nesprávný a daný jedinec očekávaný výkon nepodává, přichází 

organizace o investovaný čas a prostředky. O ně přichází i v případě, že vybraný „mladý talent“ absolvuje 

počáteční zaučení, ale následně z organizace odejde. Naopak rizikem pro „mladé talenty“ nastupující do 

velkých organizací může být zařazení do týmu služebně starších kolegů, kteří budou na jejich počáteční 

nadšení a iniciativu reagovat výrazně negativně. Vlivem jejich tlaku se totiž někteří talenti raději přizpůsobí 

normě dodržované ve skupině, čímž svůj očekávaný potenciál nenaplní a v horším případě i značně utlumí. 

 

Podobně lze uvažovat o koncepci talent managementu jako takové. Vedle řady výše zmíněných pozitivních 

přínosů lze v dostupné literatuře dohledat i několik kritických názorů. Například Hroník (2007a, s. 109) a 

Armstrong (2007, s. 327) kritizují pojetí talent managementu jako práci jen s vybranými pracovníky. 

Považují to za nerovný přístup a zmiňují i negativní vnímání ze strany pracovníků, kteří do talentových 

programů nebyli zařazeni. Naopak Lewis a Heckman (2006, s. 141) kritizují pojetí talent managementu jako 

práce se všemi pracovníky v organizaci. Tvrdí, že hledání a rozvíjení talentu u každého zaměstnance je sice 

dobře myšlené, ale hůře proveditelné a především nestrategické. Zároveň dodávají, že v uvedeném 

širokém pojetí talent management opravdu představuje jen nový název pro klasické řízení lidských zdrojů a 

slovo talent jen eufemismem pro lidské zdroje. V době publikování článku autoři kritizovali také malé 

ukotvení tématu v odborné literatuře (v roce 2006 cca 170 studií), dnes je ovšem na dané téma 

publikováno přes 1200 odborných prací. Závěrem lze tedy konstatovat, že ačkoliv se některé diskutabilní 

aspekty v rámci koncepce talent managementu stále ještě vyvíjejí, celkově mezi autory převládají příznivci 

nad odpůrci koncepce.  
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2 ZÍSKÁVÁNÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ 

Proces získávání a navazující výběr pracovníků (v anglické literatuře jednotně nazýváno recruiting) 

představují klíčové personální činnosti v organizaci, neboť se od nich odvíjí celková kvalita pracovníků 

vstupujících do organizace (Kocianová, 2010, s. 79) a tedy i schopnost organizace dosahovat cílů. Podle 

Bocka (2015, s. 54), personálního ředitele společnosti Gogole, patří získávání a výběr nových zaměstnanců 

k nejdůležitějším personálním činnostem vůbec. Cílem procesu získávání je oslovit a přilákat do organizace 

optimální počet uchazečů, kteří budou splňovat předpoklady pro vstup do organizace a obsazení 

konkrétního pracovního místa (Kocianová, 2010, s. 79). Podle Koubka se ovšem nejedná jen o získání 

dostatečného počtu přiměřeně kvalifikovaných uchazečů, ale také o získání takových uchazečů, jejichž 

individuální zájmy se co nejvíce shodují se zájmy organizace a jejichž hodnoty a normy jsou co nejvíce 

v souladu s kulturou organizace. Zároveň je úkolem procesu získávání zajistit mezi uchazeči a organizací 

efektivní oboustrannou výměnu informací – tak, aby na nabízenou pozici reagoval ideální počet uchazečů a 

aby organizace o těchto uchazečích získala dostatek podkladů pro rozhodování při výběru (Koubek, 2009, 

s. 126-127; Kocianová, 2010, s. 79).  

 

V rámci procesu získávání a výběru pracovníků rozlišuje Armstrong tři základní fáze: definování požadavků, 

přilákání uchazečů a vybírání uchazečů. Jestliže organizace identifikuje potřebu získat nového pracovníka, 

musí nejdříve definovat, jaké požadavky by měl pracovník splňovat (Armstrong, 2007, s. 343). Teprve když 

organizace ví, koho hledá, může začít zvažovat, odkud kandidáty získá (z jakých zdrojů) a jak je osloví 

(jakými metodami). Na získávání pracovníků navazuje plynule proces výběru, jehož úkolem je vybrat 

nejvhodnějšího pracovníka pro obsazovanou pozici. Vzhledem k cíli práce se práce samotnému výběru 

pracovníků podrobněji nevěnuje; získávání a výběr je zde podobně jako u některých autorů (Kocianová, 

2010; Hroník, 2007a; Koubek, 2009) pojat jako dva samostatné, na sebe navazující procesy. 

 

Obecně lze rozlišit dva přístupy k získávání pracovníků. Sullivan mluví o tzv. „you find us“ a „we find you“ 

přístupu. První zmíněný přístup je spíše operativní, reaguje na aktuálně vzniklé potřeby organizace – 

jakmile se objeví volná pozice, organizace informuje například prostřednictvím inzerátu, že někoho hledá a 

poté vybírá z uchazečů, kteří na nabídku zareagovali. Druhý přístup je strategický, vychází z dlouhodobé 

strategie a cílů organizace a snaží se budoucí potřeby organizace řešit proaktivně, v předstihu. Zatímco 

první přístup cílí na kvantitu oslovených uchazečů, druhý přístup se soustředí na jejich kvalitu. Snaží se 

vyhledávat ty nejlepší pracovníky na trhu, vybudovat si s nimi dlouhodobý vztah a v případě potřeby je 
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získat pro organizaci. Oba dva přístupy se v praxi vzájemně doplňují, ale z hlediska získávání talentů je 

klíčový právě strategický „we find you“ přístup (Sullivan, 2005, s. 1–2).  

 

Získávání talentů (ať už z řad zkušených seniorních pracovníků nebo z řad studentů a absolventů) se ve 

srovnání se získáváním „řadových“ pracovníků v některých aspektech liší. Vyžaduje totiž aktivní přístup ze 

strany organizace a koncepční přístup k vytváření značky atraktivního zaměstnavatele (Kocianová, 2012, s. 

111), což je cílem personálního marketingu, v anglické literatuře označovaného spíše jako employer 

branding. Koncept aplikuje principy marketingu do personálního řízení a pomáhá tak charakterizovat 

identitu firmy jako zaměstnavatele – co firmu odlišuje od ostatních zaměstnavatelů, jaký jedinečný zážitek 

svým zaměstnancům poskytuje (Edwards, 2010, s. 1–2). Employer branding tak představuje veškeré 

aktivity organizace, jejichž cílem je prezentovat se jako atraktivní zaměstnavatel, a to jak v očích 

potenciálních uchazečů, tak v očích stávajících zaměstnanců. Cílem je přitom přilákat do organizace kvalitní 

pracovníky a zároveň u stávajících zaměstnanců posílit sounáležitost s organizací (Backhaus, Tikoo, 2004, s. 

1–2). Pověst atraktivního zaměstnavatele je ovlivněna, respektive utvářena celou řadou rozmanitých 

aspektů, např. prezentací organizace na trhu práce, způsoby získávání pracovníků a úrovní jednání 

s uchazeči při výběrovém řízení. Z pohledu zaměstnanců jsou důležité zejména výhody pro ně určené, 

systém odměňování, možnosti vzdělávání a rozvoje, atmosféra v organizaci, přístup nadřízeného, pracovní 

podmínky a prostředí. Roli hraje i přístup organizace k jejímu vnějšímu okolí, tedy CSR aktivity, které 

realizuje (sponzorství, dobrovolnictví, ekologické chování firmy, …), jaké má vztahy se zákazníky a 

s dodavateli, nakolik úspěšná je organizace v očích veřejnosti. Významná je také kultura organizace, její 

hodnoty, vize a především poslání organizace (Edwards, 2010, s. 3–5; Kocianová, 2010, s. 89). Armstrong 

považuje snahu organizace stát se atraktivním zaměstnavatelem dokonce za obecnou strategii získávání 

talentů (Armstrong, 2007, s. 331) a Sullivan dodává, že má-li organizace silnou pozitivní značku 

zaměstnavatele, dobrý systém doporučování zaměstnanců a přátelský přístup k uchazečům během jejich 

získávání a výběru, zajistí si tím dostatečný počet kvalitních uchazečů i v době nedostatku talentů na trhu 

(Sullivan, 2008, s. 2).  
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2.1 Studenti a absolventi jako cílová skupina v procesu získávání pracovníků 

V procesu získávání pracovníků je z pohledu organizace klíčové vědět, koho se organizace bude snažit svou 

nabídkou oslovit a získat. Neboť teprve když organizace ví, koho hledá, může začít zvažovat, jak ho osloví 

(čím a jakými metodami). Z pohledu zaměstnavatelů jsou za studenty a absolventy nejčastěji považováni 

lidé ve věku od 18 do 26, respektive 28 let. Protože většina programů pro studenty a absolventy je určena 

„…čerstvým absolventům do dvou let od ukončení studia…“ (Jobs.cz, 2015). Aktuálně do uvedené věkové 

skupiny patří převážně mladší příslušníci tzv. generace Y (narozeni v letech 1980 – 1995) a částečně do ní 

začínají vstupovat i příslušníci následující generace Z (narozeni v polovině devadesátých let). Někdy se 

ovšem mezi uvedenými dvěma skupinami vůbec nerozlišuje a označují se souhrnně jako tzv. miléniálové 

(odvozeno z anglického millennium, tisíciletí), lidé narozeni přibližně v letech 1980 až 2000 (Carney, 2009; 

Na´Desh, 2008; Zemke, Raines, Filipczak, 1999). Generaci v sociologickém významu ovšem nevymezují 

přesné roky narození jejích příslušníků. Jedná se o seskupení příbuzných věkových skupin, které jsou 

spojené dobově podmíněným stylem myšlení a jednání, neboť podstatná období své socializace prožili 

v podobných historických a kulturních podmínkách (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 339; 

Jandourek, 2007, s. 91). V případě dnešních studentů a absolventů může být společným specifickým 

utvářejícím prvkem především fakt, že se jedná o první generaci, která prožila své formativní roky či 

dokonce celý svůj život obklopena informačními technologiemi. Podle Rezlerové (2009) má tato generace, 

stejně jako všechny dřívější, společné rysy (postupy při hledání práce a budování kariéry, požadavky, 

hodnoty, postoje a celková očekávání), které ji odlišují od generací předchozích. Budou-li zaměstnavatelé 

chtít získat kvalifikované a schopné pracovníky z této generace, budou muset na její specifika reagovat. 

 

Existuje mnoho obecných tvrzení o generaci Y. Některá se pohybují v rovině stereotypů, jiná jsou vědecky 

podložena. Většina empirických šetření je ale realizována v kulturně, sociopoliticky a ekonomicky odlišných 

zemích (např. USA, Čína,…), proto jejich výsledky nelze podle mého názoru zobecnit na české příslušníky 

generace Y a Z. Pro co největší relevantnost vycházím při specifikaci českých příslušníků generací Y a Z 

pouze z výsledků šetření realizovaných přímo v České republice. V posledních třech letech bylo v České 

republice realizováno několik průzkumů týkajících se generace Y či Z (např. průzkum společností 

Universum, Deloitte, Trendence Institut, Studenta Media či průzkum Most Desired Company). Za 

nejrozsáhlejší z nich lze považovat šetření společností Universum a Deloitte. 
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Společnost Universum provádí průzkumy v oblasti budování značky zaměstnavatele a v oblasti kariérních 

preferencí studentů a absolventů více jak 25 let. V minulém roce se do jejich průzkumů, realizovaných ve 

28 zemích, zapojilo přes 1 milion respondentů. Poslední dva ročníky byly provedeny i v České republice, 

kde se do šetření se zapojilo přes 13 tisíc studentů z 67 českých univerzit a vysokých škol. Výsledky 

průzkumu slouží podle Universum především zaměstnavatelům, kteří chtějí oslovit mladé talenty. Na 

základě výsledků průzkumu je také sestavován žebříček nejatraktivnějších zaměstnavatelů z pohledu 

studentů Czech Republic's Most Attractive Employers, který bude mimo jiné východiskem pro výběr 

zaměstnavatelů oslovených v rámci empirického šetření realizovaného v této práci (Universum, 2015). 

Výsledky obou ročníků průzkumu společnosti Universum byly velmi podobné. Jako nejdůležitější kariérní 

cíl označilo v posledním ročníku 59 % (v předchozím ročníku dokonce 64 % respondentů) vyvážení 

osobního a pracovního života (tzv. work-life balance). Pro shodný počet respondentů (59 %) je důležitým 

aspektem příjemné a přátelské pracovní prostředí. Více jak polovina studentů pak odpověděla, že chce mít 

v práci pocit, že slouží vyššímu dobru. Na druhou stranu jako relativně nedůležité se z pohledu studentů 

jeví zaměstnanecké výhody a benefity – za důležité je označila pouze třetina respondentů (Universum, 

2015b; Universum, 2015c). Na otázku, co chtějí studenti dělat po škole, jich nejvíce (31 %) odpovědělo, že 

chtějí pracovat v mezinárodní organizaci, 19 % se chce dále vzdělávat, 15 % upřednostňuje zaměstnání v 

soukromé české firmě, 14% ve státních podnicích a 12 % se chce věnovat vlastnímu podnikání (Universum, 

2015b). 

 

Studie společnosti Deloitte (2013) First Steps into the Labour Market mapuje pracovní zkušenosti, 

kompetence, postoje a celková očekávání studentů a absolventů ve vztahu k práci v 11 zemích Evropy, 

včetně České republiky. Celkem bylo v rámci šetření dotazováno přes 4500 studentů a absolventů. První 

zkoumanou oblastí v této studii byly pracovní zkušenosti a vzdělání studentů. Zatímco nejčastěji získávají 

čeští studenti pracovní zkušenosti v rámci krátkodobých brigád, dlouhodobějších částečných pracovních 

úvazků či stáží v České republice, za mnohem přínosnější pro budoucí kariéru považují pracovní zkušenost 

ze svého oboru získanou v zahraničí (78 %). Takovou zkušenost získalo zatím pouze 7 % respondentů. 

Mnohem častěji se studenti dostávají do zahraničí v rámci studijních programů, jako je Erasmus (28 % 

respondentů), nebo prostřednictvím sezónních prací, které nesouvisí s jejich oborem studia (18 %). Pokud 

se týká pracovních zkušeností nabytých v České republice, nejvíce respondentů (78 %) si cení především 

prací a stáží ve svém studijním oboru (vykonává je ale pouze 48 %). Studenti dále sbírají zkušenosti v rámci 

vzdělávacích akcí, jako jsou workshopy pořádané firmami (30 % respondentů), prací v neziskovém sektoru 
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(21 %), vlastním podnikáním (16 %) či v rámci studentských organizací (15 %). Z šetření také vyplynulo, že 

podle studentů by zaměstnavatelé a univerzity měli nabízet více možností k získání praxe. Studenti chtějí 

pracovat a získávat profesní zkušenosti, zvlášť ve svém oboru studia. Co se týká formálního vzdělání, 61 % 

studentů a absolventů se domnívá, že je škola nepřipravila dostatečně pro proces hledání a získání prvního 

zaměstnání, třetina se dokonce domnívá, že je škola celkově dostatečně nepřipravila pro jejich budoucí 

profesní povinnosti. Přesto má většina respondentů pocit, že jako absolventi VŠ budou mezi 

zaměstnavateli na trhu žádáni (Deloitte, 2013, s. 62–63). 

 

Další zkoumanou oblastí byly hodnoty a preference studentů a absolventů. Respondenti považují za 

důležitou rodinu, zdraví a práci. Rozlišují ovšem mezi „prací“ a „kariérou“, neboť když měli vyjmenovat 

deset nejdůležitějších životních hodnot, „práce“ se objevila na třetím místě, zatímco „kariéra“ až na 

devátém. Za nejdůležitější aspekty práce označují studenti a absolventi příjemné kolegy (96 %), dobrou 

mzdu (93 %), možnost něčeho dosáhnout (90 %) a možnost rozvíjet v práci svůj talent (83 %). Často 

zmiňovanou flexibilní pracovní dobu označilo za důležitou pouze 51 % respondentů.  Ačkoliv se mzda 

objevila na druhém místě, 82 % studentů a absolventů věří, že práce je něco více než jen prostředek 

k vydělávání peněz. K tématu mzdy z šetření dále vyplynulo, že pouze 8 % studentů a absolventů je 

ochotných pracovat zadarmo, 29 % by se díky zaměstnání rádo stalo finančně nezávislými a pouze 2 % by 

se rádi stali „bohatými“. Mzda hraje svou roli i při výběru zaměstnavatele – není ovšem nejdůležitějším 

kritériem, naopak. Jako nejdůležitější kritérium při výběru zaměstnavatele označili studenti a absolventi na 

prvním místě možnosti rozvíjet se a učit se nové věci, na druhém možnost získat profesní zkušenosti, 

teprve na třetím místě výši mzdy a na čtvrtém pak přátelské pracovní prostředí. To samé platí i v případě, 

kdy si studenti vybírají pracovní stáž – nejdůležitější jsou pro ně možnosti rozvoje. Rozdíl při výběru 

zaměstnavatele hrálo i sebevědomí studentů: studenti, kteří si jsou sami sebou jistí a uvědomují si svou 

hodnotu na trhu práce, si ve srovnání s ostatními studenty práci mnohem více vybírají. Mnohem častěji se 

také hlásí na pracovní pozice u mezinárodních společností. Co se týká setrvání u prvního zaměstnavatele, 

více jak polovina studentů plánuje pracovat u svého prvního zaměstnavatele déle než jeden rok. Jako pět 

nejčastějších důvodů k odchodu od zaměstnavatele udávali studenti špatné vztahy na pracovišti, 

nedostatek uznání za odvedenou práci, lepší nabídku konkurence, nedostatek možností k rozvoji a 

stresové prostředí (Deloitte, 2013, s. 63–70). 
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K podobným výsledkům jako výše popsané dva průzkumy dospěla i šetření realizovaná společností 

Trendence Institut a Studenta Media či průzkum Most Desired Company. Shodovaly se především 

v následujících bodech: význam informačních technologií, důležitost přikládaná osobnímu a profesnímu 

rozvoji, work-life balance a smysluplnost práce. Dnešní studenti a absolventi vyrostli obklopeni 

informačními technologiemi, online svět je pro ně přirozenou součástí života, což se promítá i do 

pracovního prostředí. Internet je pro ně klíčovým zdrojem, kde hledají informace o zaměstnavatelích, 

reference a pracovní nabídky. Zaměstnavatelé, kteří chtějí oslovovat talenty ze současné generace, by měli 

být ve virtuálním světě aktivní a svým zaměstnancům by měli nabízet kvalitní IT vybavení a moderní formy 

online spolupráce. Také by měli brát v úvahu, že rozhodujícím kritériem při výběru zaměstnavatele jsou 

pro studenty a absolventy především možnosti profesního vzdělávání a rozvoje, případně kariérního růstu 

(nejen v horizontálním směru), a také smysluplná a společensky užitečná práce. V neposlední řadě by 

zaměstnavatelé při oslovování studentů a absolventů měli brát v úvahu určitý hodnotový posun v chápání 

práce, často interpretovaný jako požadavek na „větší work-life balance“. Navzdory obecnému přesvědčení, 

že práce je pro současnou generaci méně důležitá než např. volný čas, z šetření společnosti Deloitte (2014) 

vyplynulo, že tomu tak není. Práce (či mít práci) je pro naši generaci stejně důležité jako pro generaci 

předchozí, liší se ovšem, jak současná generace práci chápe a jakých aspektů si na ní cení: místo budování 

kariéry přikládají větší význam flexibilitě (možnosti skloubení práce s osobním životem, což se odráží ve 

flexibilních pracovních úvazcích či online formách spolupráce), dále pracovnímu prostředí, 

smysluplnosti/užitečnosti práce a osobnímu rozvoji (Universum, 2015; Deloitte, 2013; Deloitte, 2014; 

Hovorková, 2013; Koval, 2013). 

 

Závěrem podkapitoly lze konstatovat, že byť se hovoří o generačních specificích, každý jedinec má 

individuální hodnoty, postoje a očekávání. Velké firmy zároveň oslovují pouze část talentů každé generace, 

neboť ne všichni talentovaní studenti a absolventi chtějí pracovat ve velkých společnostech. Někteří dávají 

přednost státní sféře, menším firmám či start-upům, jiní preferují práci ve vědě, v neziskovém sektoru, 

nebo případně vlastní podnikání. 
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2.2 Metody získávání studentů a absolventů 

Teprve když organizace ví, jaké pracovníky a kde má hledat, může zvolit vhodnou metodu pro jejich 

oslovení. Zvolení vhodné metody získávání pracovníků, tedy způsobu a nástrojů, které organizace využije 

pro vyhledání a oslovení pracovníků, je přímo závislé na profilu cílové skupiny a typu zdrojů, ze kterých 

budou pracovníci získáváni. Uchazeči z interních zdrojů budou osloveni pravděpodobně svým nadřízeným, 

náborovým specialistou či některým z nástrojů interní komunikace. Pro oslovení uchazečů z externích 

zdrojů se ovšem využívá řada rozmanitých metod.  

 

Podle studie společnosti Deloitte (2014, s. 66–67) je pro získávání talentů (bez ohledu na věk) důležité 

především online prostředí a budování značky zaměstnavatele, což podotýká i Armstrong (2007, s. 331). 

Internet revolučně změnil způsob, jakým se lidé dozvídají informace o společnostech, jak se s nimi 

seznamují a jak se u nich uchází o práci (Deloitte, 2014, s. 65). Do nitra společností je dnes možné 

nahlédnout, aniž by člověk musel kdy překročit jejich práh (například díky virtuálním prohlídkám kanceláří 

či díky videím zaměstnanců). Stačí mít přístup na internet. Více jak polovina zaměstnavatelů (62 %) 

dotazovaných v rámci této studie společnosti Deloitte odpověděla, že při inzerování pozic a vyhledávání 

kandidátů dnes spoléhá především na sociální sítě jako je LinkedIn, Facebook, Twitter či Google+ (Deloitte, 

2014, s. 67). A protože současní studenti a absolventi patří do tzv. internetové generace (první generace 

pracovníků, kteří vyrostli obklopeni IT technologiemi a internetem), je uvedená metoda získávání 

pracovníků z pohledu organizací velmi důležitá. 

 

V online prostředí lze rozlišit tři základní typy stránek pro získávání pracovníků. Prvním typem jsou 

pracovní portály (Armstrong, 2007, s. 355), kam různé firmy umisťují za poplatek provozovateli portálu své 

nabídky práce. V České republice patří k nejznámějším kariérním portálům například server prace.cz či 

jobs.cz (Hroník, 2007, s. 134). Výhodou kariérních portálů je možnost shromáždění velkého množství 

rozmanitých nabídek, což přitahuje i velké množství lidí, kteří aktuálně hledají práci (tzv. aktivní uchazeče). 

Zároveň se jedná i o určitou nevýhodu těchto portálů, protože talentovaní pracovníci patří spíše mezi tzv. 

pasivní uchazeče (Sullivan, 2005, s. 2), bývají zaměstnáni a práci většinou aktivně prostřednictvím těchto 

portálů nehledají. Jedinou možností, jak prostřednictvím těchto portálů někoho aktivně oslovit, tak zůstává 

případ, kdy má člověk na daném portálu založen svůj profil. Možnosti založení vlastního profilu využívají i 

pracovní portály určené přímo pro studenty a absolventy. Každý student či absolvent vyplní při registraci 

na portále dotazník zjišťující nejčastěji jeho vzdělávání, další znalosti a dovednosti, pracovní preference a 
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očekávání. Vznikne tak databáze profilů z celé republiky, se kterou mohou společnosti za poplatek 

pracovat – zejména cíleně oslovovat skupiny uživatelů, které je zajímají (zasílat nabídky stáží, soutěží či 

přímo pracovní nabídky). K nejznámějším českým kariérním portálům, určeným výhradně studentům a 

absolventům, patří unijobs.cz, tvojekariera.cz a ikariera.cz. Vedle profilů uchazečů jsou na uvedených 

portálech samozřejmě i profily společností, jejich nabídky práce, kariérní poradenství a možnosti dalšího 

vzdělávání. Zajímavé je, že sami autoři uvedených portálů je prezentují jako nástroj pro vyhledávání 

talentovaných studentů a absolventů, viz například portál unijobs.cz, který databázi registrovaných 

studentů a absolventů nazývá „databáze talentů“ a v logu portálu má umístěn dodatek „pro mladé 

talenty“ (unijobs.cz, 2015). 

 

Druhým typem stránek využívaných pro získávání pracovníků jsou kariérní stránky organizací. Ty se od 

pracovních portálů liší tím, že jsou určeny výhradně pro jednu společnost, a proto se tam objevují jen 

pracovní nabídky této společnosti. Většinou se jedná o sekci umístěnou na oficiálním webu společnosti, 

často označovanou jako Kariéra. Společnosti zde nejčastěji prezentují svá volná pracovní místa, důvody, 

proč by uchazeči měli nastoupit do jejich společnosti, benefity a výhody pro zaměstnance, hodnoty a 

poslání společnosti, informace o CSR aktivitách, obecné informace o společnosti apod. Trendem je nyní 

umísťovat na kariérní stránky virtuální prohlídky pracovišť a podle Bersina (2013, s. 4) také autentická 

videa zaměstnanců, ukazující reálné zaměstnance a prostředí organizace. Pro sdílení zážitků zaměstnanců 

a jejich pohledů na život v organizaci si některé společnosti vedle kariérních stránek zřizují ještě blogy, na 

které přispívají různými články právě sami zaměstnanci. Jako příklad lze zmínit blog společnost KPMG 

zpodpalubi.cz či blog společnosti O2 Czech Republic modryblog.cz (KPMG, 2015; O2 Czech Republic, 2015). 

Cílem těchto blogů a kariérních stránek je poskytnout jejich návštěvníkovi ucelenou představu o 

společnosti jako zaměstnavateli a ideálně ho motivovat k přihlášení na některou z nabízených pozic. A 

pokud žádná taková aktuálně není, tak k založení vlastního profilu na stránkách společnosti pro případ 

pozdějšího kontaktování. Pokud se týká studentů a absolventů, někteří zaměstnavatelé vytvářejí na svých 

kariérních stránkách speciální sekce určené výhradně studentům a absolventům. Většinou je tam informují 

o volných pozicích, které jsou pro ně vhodné, případně o přímo pro ně určených pracovních programech a 

stážích, o různých možnostech spolupráce s firmou nebo o pořádaných událostech.  

 

Třetím a nejnovějším typem online prostředí využívaného pro získávání pracovníků jsou sociální sítě, které 

získávání pracovníků prostřednictvím internetu dávají nový rozměr.  Hovoří se o tzv. social recruitingu 
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(Jobvite, 2014, s. 1), protože jejich podstatou je propojování jednotlivých uživatelů sítě, sdílení jakéhokoliv 

obsahu a oboustranná komunikace. Na rozdíl od pracovních portálů a kariérních stránek, kde jsou 

uživatelé víceméně pasivním publikem, jsou uživatelé sociálních sítí aktivními spolutvůrci obsahu. Mohou 

vytvářet obsah vlastní (texty, obrázky, videa) a vyjadřovat se k obsahu dalších uživatelů (např. jej dále 

sdílet mezi své kontakty či jej komentovat). Sociální sítě jsou tak ideálním prostředím pro šíření informací 

mezi vybranými skupinami uživatelů (k nimž nepatří pouze jednotlivé osoby, ale i organizace) a zároveň 

ideálním místem pro vyhledávání specifických profilů, včetně talentovaných pracovníků (Young, 2013). 

Podle studie Social Recruiting Survey Results 2014, v rámci které společnost Jobvite dotazovala téměř dva 

tisíce náborových specialistů, využilo k srpnu 2014 sociální sítě při získávání pracovníků 93 % organizací a 

73 % z nich díky sociálním sítím přijalo nového pracovníka. K nejvyužívanějším sociálním sítím v rámci 

získávání pracovníků patří z pohledu organizací LinkedIn (94 % firem) a Facebook (66 % firem), dále pak 

Twitter, Google+ či YouTube (Jobvite, 2014, s. 1–7). LinkedIn je na rozdíl od ostatních zmíněných sítí 

jedinou čistě profesní sítí, sdružuje odborníky ze všech možných odvětví a zemí světa. Aktuálně jej 

celosvětově využívá téměř 400 miliónů uživatelů (Statista, 2015a), v České republice pak téměř 600 tisíc 

uživatelů a z toho přibližně 53 tisíc uživatelů, jejichž profil obsahuje klíčové slovo student (LinkedIn, 2015). 

Lze jej považovat za nejpraktičtější sociální síť pro vyhledávání a kontaktování talentů (Jobvite, 2014, s. 8), 

neboť díky profilům uživatelů umožňuje relativně snadno zjistit pracovní zkušenosti uživatele, úroveň jeho 

dovedností, jeho odbornost (například dle aktivity v rámci odborně zaměřených skupin) a také reference. 

Ostatní zmíněné sociální sítě využívají zaměstnavatelé spíše jako nástroje personálního marketingu, tedy 

pro podporu a vytváření své značky zaměstnavatele a k inzerování volných pozic (Jobvite, 2014, s. 8). Síla 

těchto sítí spočívá především v tom, že umožňují snadno oslovit velmi vysoký počet potenciálních 

pracovníků. Například jen Facebook má aktuálně 1,49 miliardy aktivních uživatelů po celém světě (Statista, 

2015b) a je hned po stránce google.com druhou nejnavštěvovanější webovou stránkou na světě (Kasík, 

2015). V České republice má Facebook přibližně 4,2 milionu uživatelů, přičemž více jak polovinu tvoří lidé 

ve věku 18–34 let (Dočekal, 2015). YouTube má v České republice aktuálně dokonce 5,6 miliónu uživatelů, 

kde téměř čtvrtina návštěvníků patří do věkové kategorie   15–24 let. Průměrně každý z návštěvníků stráví 

sledováním obsahu na YouTube tři hodiny týdně. Velkým trendem jsou tzv. „YouTubeři“ – autoři videí na 

YouTube, kteří mají stovky tisíc odběratelů, (lidí, kteří pravidelně sledují jejich videa) a jejich video tak 

může během jediného dne shlédnout několik tisíc lidí (Krčmář, 2015; MediaGuru, 2015; Český YouTube 

2014). Na základě uvedených údajů a specifik současné generace studentů a absolventů popsaných 

v předešlé podkapitole lze předpokládat, že sociální sítě budou pří získávání studentů a absolventů hrát 
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významnou roli. Celkově lze metodu získávání pracovníků pomocí internetu považovat za rozšířenou, 

oblíbenou a efektivní. Veškerá prezentace společnosti v online prostředí, ať již na pracovních portálech, 

kariérních stránkách, blozích či sociálních sítí, je zároveň významnou součástí budování značky 

zaměstnavatele. 

Další metodou získávání pracovníků, která také výrazně přispívá k budování značky zaměstnavatele a 

k oslovování studentů a absolventů, je tzv. HR event marketing (Hroník, 2007b, s. 138). Už sám název 

napovídá, že se zde typicky personální činnost, jakou je nábor, přesouvá spíše do oblasti marketingu. Trend 

ostatně pojmenovala ve své studii Global Human Capital Trends i společnost Deloitte, když konstatovala, 

že společnosti, které chtějí získávat talentované pracovníky, musí ke svému náboru přistupovat podobně 

jako marketingové oddělení ke svým zákazníkům a produktům. Musí mu věnovat každodenní a 

systematickou péči (Deloitte, 2014, s. 65–69), což potvrzují i slova Rakoušové, pracující ve společnosti 

Coca-Cola HBC na pozici HR Talent Management Specialist: „… Snažíme se být vysokoškolákům nablízku už 

během studia, aby nás vnímali nejen jako prestižní nápojovou značku, ale i jako potenciálního 

zaměstnavatele…“ (Myslivečková, 2013, s. 9). HR event marketing podle Hroníka (2007b, s. 138) zahrnuje 

nejčastěji firemní dny a konference, pracovní snídaně či obědy, dny otevřených dveří, veletrhy pracovních 

příležitostí, různé soutěže apod.  

 

Během firemních dnů a konferencí se konají prezentace produktů či různé přednášky odborníků z firem. 

Jejich cílem je mimo jiné udělat společnosti reklamu a získat kontakty na osoby, které se o firmu zajímaly. 

Podobné přednášky odborníků se ovšem mohou konat i přímo na půdě firmy. Příkladem jsou Interview 

skills workshop a Solve It! workshop, pořádané konzultantskou společností McKinsey v Praze. Během 

prvního workshopu si studenti zlepšují své komunikační dovednosti, schopnost řešit problémy a reagovat 

na neočekávané výzvy. Během druhého workshopu, na který jsou studenti vybíráni na základě svého 

životopisu, motivačního dopisu a doložených studijních výsledků za poslední dva roky, se studenti 

zdokonalují v řešení komplexních problémů, v týmové spolupráci, prezentaci a práci pod tlakem. Během 

těchto workshopů, které probíhají v anglickém jazyce, je představována společnost McKinsey jako 

zaměstnavatel a nejlepší účastníci workshopu jsou osloveni k další spolupráci (McKinsey&Company, 2015a; 

McKinsey&Company, 2015b). 

 

K podpoření PR společnosti a zároveň k identifikaci a oslovení talentovaných studentů mohou sloužit i 

různé soutěže, které firmy pořádají. Jako příklad lze uvést soutěž KPMG International Case Competition. 
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Studenti v rámci uvedené soutěže mají za úkol během tří hodin pečlivě pročíst zadání případové studie, 

analyzovat klíčové body obchodního problému, připravit návrh řešení včetně argumentace, a to vše 

prezentovat v anglickém jazyce porotě odborníků ze společnosti KPMG Česká republika (KPMG, 2015b). 

Formu soutěže využívá pro získávání studentů i J & T Banka, což její ředitel Zaťko komentuje následovně: 

"…V J & T Bance aktivně spolupracujeme se studenty prostřednictvím vysokých škol, studentských 

organizací a soutěží. Projekt Staň se ředitelem na jeden den je další platformou pro oslovení šikovných a 

kreativních studentů. Vítěz stráví jeden den v našich prostorách, díky čemuž získá reálný pohled do praxe a 

fungování procesů banky. V neposlední řadě pozná zajímavých lidí a naši firemní kulturu …" (J & T Banka, 

2014). Soutěže nemusí pořádat jen jedna konkrétní firma, která hledá nové talenty sama pro sebe. Hroník 

(2007, s. 139) zmiňuje soutěž Global Management Challenge, která probíhá již 25 let, je největší 

manažerskou soutěží na světě a pořádá ji britská personálně poradenská společnost Recruitment 

International. Účastníci úspěšných týmů jsou tak oslovováni nejen organizátorem soutěže, ale i 

partnerskými společnostmi.  

 

Další formou HR event marketingu jsou veletrhy pracovních příležitostí. Podstatou klasických „stánkových“ 

veletrhů je, že firmy se shromáždí na jednom místě, prezentují svou nabídku práce návštěvníkům a sbírají 

od zájemců kontakty pro případné další oslovení (Hroník, 2007b, s. 139). V posledních letech je trendem 

program podobných veletrhů zatraktivňovat. Například veletrh Career Days (Career Days, 2014), který se 

prezentuje jako „…veletrh kariérních příležitostí pro náročné…“, nabízí vedle klasických stánkových setkání 

především intenzivnější možnost kontaktů mezi uchazeči a firmami. Během dvoudenního veletrhu, 

konajícího se většinou v kongresových prostorech renomovaných hotelů, mají návštěvníci možnost 

zúčastnit se přibližně 180 setkání se zástupci firem (firma se v uzavřeném salónku s kapacitou většinou do 

20 účastníků představuje originálním způsobem, důraz je kladen na interaktivitu), dále se v rámci veletrhu 

koná více jak deset dvouhodinových workshopů (témata se liší a kapacita je opět omezena, aby firmy měly 

možnost blíže se s účastníky poznat) a celý program veletrhu provází konference, na které každou hodinu 

vystupují řečníci z řad úspěšných osobností nejen českého byznysu. Řezníčková, projektová manažerka 

Career Days 2013, k realizovaným tréninkům v rozhovoru pro časopis HR forum řekla: „… Snažíme se, aby 

firmy zadaly studentům řešení určitého konkrétního problému, který samy řeší. Jedině tak lze odhalit, kolik 

talentu v sobě konkrétní student ukrývá. A studenti to vítají, hlásí se z celé republiky…“ (Myslivečková, 

2013, s. 9).  Důraz je tak kladen na co největší přínos pro návštěvníky veletrhu a poptávané možnosti 

dalšího vzdělávání, během nichž můžou zároveň své talenty vyhledávat i zúčastněné firmy (Career Days, 
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2014). Podobný trend zajímavých tematických vystoupení řečníků, různých besed a vzdělávacích 

workshopů je pozorovatelný i na většině ostatních studentských veletrhů pracovních příležitostí. Mezi 

nejznámější veletrhy probíhající v komerčních prostorech patří vedle zmíněného pražského veletrhu 

Career Days například ještě brněnský JobChallenge či menší pražský veletrh Talents of tomorrow. Většina 

veletrhů je pak pořádána na půdě vysokých škol a univerzit, hovoří se o tzv. campus recruitingu (Hroník, 

2007, s. 139), který lze již částečně chápat jako další níže popsanou metodu získávání pracovníků – 

spolupráci se vzdělávacími institucemi. Pořádá je prakticky každá větší vysoká škola, jako příklad lze uvést 

veletrh Šance pražské Vysoké školy ekonomické, veletrh iKariéra při VUT v Brně a ČVUT v Praze, Kariéru 

Plus Vysoké školy báňské v Ostravě, Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni či Talent magnet při 

České zemědělské univerzitě. 

 

Další významnou metodou získávání studentů a absolventů, je spolupráce se vzdělávacími institucemi, 

tedy hlavně s univerzitami a školami (Kocianová, 2010, s. 87). Možností, jak se školami spolupracovat je 

celá řada, a podle Hroníka jsou odrazem současného boje o talenty. Zatímco dříve firmám stačilo oslovovat 

čerstvé absolventy, dnes je to již nedostačující a pozdě, neboť nejlepší studenti mají již vytvořený vztah 

k firmě, která na ně začala cílit o několik let dříve (Hroník, 2007b, s. 136). Některé společnosti tak 

spolupracují již se středními školami (pomineme-li čistě reklamní akce odehrávající se někdy i na půdě škol 

základních), a to například formou sponzorování studentů, kdy je podporovaný student zavázán po 

dokončení studia ve firmě odpracovat určitou dobu formou krátkodobých (placených i neplacených) praxí. 

Podle Koloce (2015) vnímají praxi jako možnost najít kvalitní budoucí pracovníky zejména technicky 

zaměřené firmy, které trpí stálým nedostatkem kvalitních absolventů VŠ. Někteří zaměstnavatelé, kteří 

nejsou spokojeni se schopnostmi a dovednostmi absolventů škol, jdou podle Hroníka ještě dále. Snaží se 

ovlivnit obsah a zaměření studia, případně svůj sponzoring podmiňují zřízením určitého oboru (Hroník, 

2007b, s. 136). Spolupráci škol a firem podporuje i stát. Aktuálně (do konce října 2015) probíhá například 

projekt Pospolu, který se zaměřuje na podporu odborného vzdělávání v praxi, je financován z prostředků 

Evropského sociálního fondu a realizován MŠMT a Národním ústavem pro vzdělávání (NUV, 2015). Obecně 

lze ovšem konstatovat, že podobné státní iniciativy se zaměřují spíše na absolventy, kteří mají problém 

najít uplatnění na trhu práce, nikoli na talentované studenty a absolventy, kteří tento problém většinou 

řešit nemusí. 
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Další formou spolupráce firem a škol je podle Hroníka výuka odborníků z firem na vysokých školách. 

Odborníci mohou přednášet vybrané předměty či vést určité semináře, většinou orientované na praxi. 

Výhodou pro firmy je, že přednášející zaměstnanec má možnost blíže poznat studenty a snadněji mezi nimi 

tak identifikovat talenty, kteří budou následně firmou osloveni. Podobného efektu lze ovšem dosáhnout i 

díky spolupráci s vybranými učiteli, zaměstnanci škol. Na některých vysokých školách tak někteří vyučující 

podle autora fungují jako tzv. skauti – jsou firmami či personálními agenturami honorováni za podávání 

strukturovaných informací o talentovaných studentech (Hroník, 2007b, s. 136). Spojku mezi 

zaměstnavateli a studenty ovšem nemusí tvořit jen vybraní učitelé, mohou jí být i vybraní studenti. Hovoří 

se o nich většinou jako o ambasadorech určité značky. Příkladem mohou být ambasadoři společnosti 

KPMG, kteří reprezentují společnost na své vysoké škole v průběhu jednoho akademického roku. Fungují 

jako spojovací bod pro komunikaci se studenty a pro propagaci značky společnosti, pomáhají s organizací 

akcí a workshopů firmy pro studenty a zároveň studentům poskytují informace o firemní kultuře, o 

náborových aktivitách a procesu výběrového řízení (KPMG, 2015c). 

 

Firmy mohou se školami, respektive přímo se studenty spolupracovat i na psaní bakalářských či 

diplomových prací. Hroník (2007b, s. 136) u této formy spolupráce oceňuje, že je přínosná pro obě strany – 

firma studentovi pomůže realizovat praktickou část práce (např. poskytne data, zaměstnance pro výzkum 

nebo mentora) a student firmě zase může pomoci vyřešit určitý problém. Firmy buď vypisují témata samy, 

většinou na svých kariérních stránkách, nebo si téma vymyslí student sám a firmu s ním osloví. Vzhledem 

k tomu, že navázaná spolupráce bývá dlouhodobější, poměrně intenzivní a výsledky snaho viditelné, je to 

pro firmy opět příležitost, jak identifikovat talent. 

 

Podobně jako se školami mohou firmy spolupracovat i se studentskými organizacemi, studentskými 

spolky a neziskovými organizacemi, které se nějakým způsobem věnují vzdělávání a rozvoji svých členů. 

Jako příklad lze jmenovat studentskou organizaci AIESEC, spolupracující s desítkami firem formou pořádání 

vzdělávacích přednášek, workshopů či konferencí (AIESEC, 2015). 

 

Posledním významným nástrojem, díky kterému firmy mohou získávat talenty z řad studentů a absolventů, 

jsou stáže a pracovní programy pro studenty a absolventy. Jejich názvy se u jednotlivých společností liší, 

pravděpodobně nejčastěji se lze setkat s termínem trainee program, který užívá i Hroník (2007a, s. 114). 

Běžná délka programu se pohybuje v rozmezí půl roku až rok (Hroník, 2007b, s. 114), v některých 
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případech i déle. Programy bývají většinou určené pouze aktuálně studujícím nebo absolventům do dvou 

let od ukončení studia (Jobs.cz, 2015). Podle Wagnerové spočívá přínos těchto programů v tom, že 

umožňují firmám zjistit, jak si nadaní studenti a absolventi povedou v reálném pracovním prostředí. 

Protože ne každý student, který měl ve škole vynikající prospěch, uspěje i v pracovním životě.  Zároveň 

mohou zaměstnavatelé vyzkoušet, nakolik daný jedinec zapadne do pracovního kolektivu a firemní kultury. 

V delším časovém úseku je také snazší vypozorovat, zdali jedinec disponuje předpoklady pro manažerskou 

roli, a tak mu případně poskytnout podporu v dalším rozvoji. Podle Brookse (2005, s. 6) stáže také 

pomáhají studentům pochopit rozdíly mezi akademickým prostředím a reálným pracovním prostředím 

firem. Naopak rizikem stáží podle Wagner je, když je zaměstnavatelé prezentují studentům a absolventům 

jako příležitost k rozvoji a získání zkušeností, a reálně jim pak přenechávají pouze nenáročné 

administrativní úkoly. Má-li být stáž přínosná jak pro její účastníky, tak pro firmu, je třeba studenty a 

absolventy zapojit do adekvátně náročných úkolů, rozvíjet je přímo při výkonu práce a dát jim 

zodpovědnost (Wagner, 2015, s. 43). Ostatně i to je jeden z důvodů, proč před přijetím do programu/na 

stáž procházejí uchazeči většinou náročným výběrovým řízením, skládajícím se z několika výběrových kol 

(Hroník, 2007s, s. 112). Náročnost výběrových řízení je nejspíš i jednou z příčin, proč podle studie Social 

Recruting Survey 2014 najdou náboroví specialisté 40 % nejlepších kandidátů právě mezi stážisty (Jobvite, 

2014, s. 6). Celkově jsou stáže a programy pro studenty a absolventy považovány za efektivní nástroj 

získávání kvalitních pracovníků: Sullivan (2005, s. 3) je řadí mezi efektivní nástroje strategického získávání 

pracovníků a podle Wagner (2015, s. 41) mohou firmám přinést v boji o talenty konkurenční výhodu. 

 

Závěrem kapitoly lze konstatovat, že ostatní klasické metody získávaní pracovníků, jako je spolupráce 

s úřady práce či s personálními agenturami, oslovování bývalých zaměstnanců a pracovníků konkurence či 

dodavatelů, jsou vhodné spíše k oslovování pracovníků s určitou pracovní historií, k nimž studenti a čerství 

absolventi většinou nepatří. Svou roli mohou do určité míry hrát ještě klasické metody inzerce v tisku, 

rozhlase či televizi. Ostatně tištěná reklama (letáky, vývěsky, …) provází většinu veletrhů, objevuje se ve 

studentských časopisech či na univerzitních nástěnkách umístěných v chodbách škol. Které z uvedených 

metod získávání pracovníků (případně i jaké další metody) využívají zaměstnavatelé k získávání studentů a 

absolventů, bude předmětem empirického šetření. Podle studie First Steps into the Labour Market 

(Deloitte, 2013), realizované mimo jiné i v České republice, si studenti a absolventi hledají první 

zaměstnání nejčastěji na pracovních portálech, kariérních stránkách zaměstnavatelů a na pracovních 

veletrzích. Lze tedy předpokládat, že především uvedené nástroje budou využívat i čeští zaměstnavatelé.   
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3 ROZVOJ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ 

Vzdělávání pracovníků a jejich rozvoj jsou nástrojem k jednomu z hlavních úkolů personálního řízení, 

kterým je zajistit, aby pracovníci zvládali současné i budoucí nároky vyplývající z potřeb organizace 

(Kocianová, 2010, s. 170). Protože chce-li organizace zůstat konkurenceschopná, musí dokázat reagovat na 

řadu změn (objevují se nové poznatky, vznikají nové technologie, zákazníci mění své preference, zvyšuje se 

kvalita výrobků i služeb, mění se organizace i povaha práce, globalizace přináší nové požadavky na 

schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, apod.).  Jediným způsobem, jak zvyšující se nároky zvládat, 

je neustále vzdělávat a rozvíjet své pracovníky (Koubek, s. 252). Vzdělávání pracovníků představuje podle 

Armstronga (2007, s. 461) „…proces, během nějž určitá osoba získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, 

schopnosti a postoje…“, podle Kocianové (2010, s. 169) lze vzdělávání pracovníků chápat jako „…zahrnující 

odborné vzdělávání i rozvoj znalostí, dovedností a schopností…“. Rozvoj pak představuje dlouhodobý 

„…vývojový proces, který umožňuje progresivně postupovat ze současného stavu znalostí a schopností 

k budoucímu stavu, v němž je zapotřebí vyšší úrovně dovedností, znalostí a schopností.“ (Armstrong, 2007, 

s. 469). V praxi se vzdělávání a rozvoj navzájem doplňují a může být obtížné mezi nimi jednoznačně rozlišit 

(proto jsou zde uvedeny i vzdělávací metody, ačkoliv předmětem práce je primárně rozvoj studentů a 

absolventů). Konkrétní podoba vzdělávání a rozvoje pracovníků je v různých organizacích různá. Závisí na 

mnoha vnitřních i vnějších podmínkách organizace – například na velikosti a struktuře organizace, na 

povaze práce, používaných technologiích, na sociálním prostředí a úrovni znalostí a dovedností, které 

získávají pracovníci ještě v rámci školského systému (Koubek, 2009, s. 253). Vždy by ovšem pojetí 

vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci mělo vycházet ze specifických potřeb a podmínek organizace 

a být v souladu s politikou a strategií organizace (Kocianová, 2010, s. 169). 

 

Za nejefektivnější přístup ke vzdělávání je považováno tzv. systematické vzdělávání pracovníků, které je 

plánované, organizované a dobře zacílené (Kocianová, 2010, s. 171). Využívá se při něm řady vzdělávacích 

metod, které by vždy měly vycházet ze vzdělávacích potřeb účastníků a z cílů vzdělávání. Lidé se v práci 

ovšem nerozvíjejí jen prostřednictvím záměrně organizovaného vzdělávání, k jejich rozvoji přispívá řada 

dalších aspektů. Klíčovou roli hrají linioví manažeři, přímí nadřízení pracovníků, kteří by měli podporovat 

učení, k němuž dochází na pracovišti nepřetržitě (Kocianová, 2010, s. 170). Linioví manažeři by měli svým 

podřízeným poskytovat zpětnou vazbu a v rámci činností, jako je řízení pracovního výkonu, hodnocení 

pracovníků, plánování osobního rozvoje a řízení kariéry, také pomáhat nalézat cestu k profesnímu rozvoji 

svých lidí (Kocianová, 2010, s.140–145, s. 172–174). Protože přímí nadřízení jsou v blízkém kontaktu se 
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svými podřízenými, sledují jejich výkon a hodnotí ho. Oni jsou ti, kdo by měli dokázat rozpoznat talent 

svých podřízených, měli by vědět, v čem jsou dobří a v čem se naopak potřebují rozvíjet. A nejlepší způsob, 

jak tyto informace svým podřízeným předat, je poskytovat jim soustavně zpětnou vazbu na jejich výkon 

(nejen plnění cílů, ale i chování). Vedle přístupu nadřízeného je v rámci „neorganizovaného, neřízeného“ 

rozvoje pracovníka důležitá i jeho náplň práce a lidé, se kterými se setkává. Práce jako taková člověka 

rozvíjí, je-li pro něj adekvátně náročná, (tj.,  že ji zvládá například s drobnou pomocí někoho dalšího) a 

navazování nových kontaktů (networking) působí na rozvoj příznivě především díky vzájemnému 

neformálnímu sdílení poznatků. Ostatně propojování lidí a rozvoj přímo na pracovišti je podstatou 

Develop-Deploy-Connect přístupu k řízení talentů (viz podkapitola 1.4).  

 

3.1 Specifika rozvoje studentů a absolventů 

Studenty a absolventy lze z hlediska rozvoje považovat za specifickou skupinu pracovníků. Jejich pracovní 

očekávání, preference, ale i rozvojové potřeby se mohou od ostatních (zkušených) pracovníků organizace 

lišit. Protože často vstupují do zaměstnání poprvé ve svém životě, měli by jim zaměstnavatelé věnovat více 

pozornosti než běžným zaměstnancům již během průvodní adaptace. Přechod ze světa školy do světa 

práce je pro člověka významnou životní změnou a první zkušenost může výrazně ovlivnit celý profesní život 

jedince (CIPD, 2014, s. 3). 

 

Velmi důležitou roli hraje u mladých začínajících pracovníků jejich nadřízený. V podstatě lze říci, že ze 

začátku může nadřízený fungovat jako vzor (mentor) – pomáhá svým podřízeným formovat pracovní 

návyky, zorientovat se v pracovním prostředí a najít „správnou cestu“. Význam role nadřízeného u 

mladých pracovníků podtrhuje i studie CIPD Managing future talent (CIPD, 2014). Podle ní je dobrý 

nadřízený podstatný pro každého zaměstnance, ale pro mladého pracovníka, který vstupuje do pracovního 

procesu poprvé, je rozhodujícím prvkem. Onen přechod ze školního do pracovního prostředí, zvykání si na 

novou pracovní kulturu, učení se novým věcem a zároveň plnění nových neznámých úkolů může být pro 

člověka náročné. Mladí pracovníci tak mívají odlišné pracovní potřeby než zkušení pracovníci, což by si 

jejich nadřízení měli uvědomit. Vyžadují ze začátku více pozornosti, podporu a dobré vedení. Jak již bylo 

zmíněno, jaký si během svých pracovních začátků vytvoří „první dojem ze světa práce“, pak poměrně na 

dlouho ovlivňuje jejich profesní kariéru (CIPD, 2014), s. 3), a proto nadřízený, který je tím hlavním, kdo by 

jim měl v  nelehkém období pomoci, hraje důležitou roli. Významná úloha nadřízeného se potvrdila i v další 

studii CIPD z června 2015, Developing the next generation, která zkoumala přístup britských firem k rozvoji 
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pracovníků ve věku 16–24 let. Ze studie vyplynulo, že pro mladé pracovníky jsou důležité jasně zadané cíle, 

pravidelná zpětná vazba a možnost otevřeně komunikovat o možnostech dalšího rozvoje (činnosti, které 

zajišťuje nadřízený). Velmi důležitá je pro ně pak zejména silná podpora někoho zkušenějšího, přímého 

nadřízeného, mentora či kouče (CIPD, 2015, s. 7). 

 

Studie Developing the next generation dále zjišťovala, jaké jsou vzdělávací potřeby studentů a absolventů 

z pohledu jejich zaměstnavatelů. 64 % z nich označilo jako největší prostor k rozvoji studentů a absolventů 

jejich komunikační dovednosti, 60 % zaměstnavatelů si myslí, že nejvíce by během svého prvního roku 

v zaměstnání měli studenti zlepšit svou schopnost pracovat v týmu a 45 % zaměstnavatelů vidí prostor 

k rozvoji v oblasti sebedůvěry. Dále se v menší míře objevovaly schopnost řídit si čas a prioritizovat úkoly, 

schopnost řešit problémy a celkové povědomí o byznysovém prostředí. Na druhou stranu za silné stránky 

studentů, za pozitiva, která do organizace přinášejí a mohli by se je od studentů a absolventů učit ostatní, 

označovali zaměstnavatelé (1) nadšení, energii a elán; (2) nové nápady, inovativní myšlení a nový pohled 

na věc; (3) a schopnost pracovat s novými technologiemi (CIPD, 2015, s. 14–18). 

 

S novými technologiemi částečně souvisí i styl učení mladých pracovníků. S proměňujícím se prostředím a 

charakterem práce se proměňuje i styl, jakým se zaměstnanci učí: již není důležité, aby měli všechny 

informace naučené, ale aby je dokázali okamžitě vyhledat a aplikovat v praxi. Je podstatné vědět, kde 

informaci získat (Deloitte Research, 2004, s. 6–7). To podle CIPD platí u mladých pracovníků dvojnásob: 

jsou zvyklí si informace vyhledávat, nikoli pamatovat. Současní mladí lidé patří podle Prenského mezi tzv. 

digital natives (v doslovném překladu digitální domorodce), tj. technicky zdatné jedince s kladným 

postojem k technologiím, zvyklé na rychlý internet, multitasking a okamžitý přístup k informacím (CIPD, 

2015, s. 6–7). 

 

Možnosti vzdělávání a rozvoje obecně jsou pro studenty a absolventy velmi důležité.  Podle studie First 

Steps into the Labour Market (Deloitte, 2013) jsou právě možnosti vzdělávání a rozvoje nejdůležitější 

kritérium při výběru zaměstnavatele a podle studie To stay or leave: Motives behined the decisions of 

graduate programs´trainees´ in European and Russian companies (Latukha, 2011) jsou nedostatečné 

možnosti rozvoje a nedostatečně náročná náplň práce dva nejčastější důvody studentů a absolventů 

k odchodu ze společností. Organizace, které chtějí získat a udržet talentované mladé pracovníky, by tak 

možnostem jejich vzdělávání a rozvoje měly věnovat dostatek pozornosti. Zároveň by podle CIPD měli 
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zaměstnavatelé ve svých organizacích vytvořit takové prostředí, v němž se mladí pracovníci budou cítit 

bezpečně a nebudou se bát udělat chybu (CIPD, 2015, s. 22). Bezpečné prostředí, v němž chyba je 

považována za přirozenou součást rozvoje, zmiňuje i Barták. Také zdůrazňuje i nutnost využívat při rozvoji 

talentovaných pracovníků celé spektrum rozvojových metod a přístupů. A to takových, které umožňují 

talentovaným jedincům rozvíjet se v takové oblasti a takovým způsobem, jaké jsou pro ně nejvhodnější. 

Jedině tak lze dosáhnout nejlepších výsledků, talentované pracovníky motivovat a přispět tak k 

energetizaci jejich potenciálu (Barták, 2015, s. 113– 114). Bližšímu popisu jednotlivých metod vzdělávání a 

rozvoje, které lze při rozvoji studentů a absolventů využít, se věnuje následující podkapitola.  

 

3.2 Metody rozvoje studentů a absolventů 

Tradičně se metody vzdělávání a rozvoje pracovníků dělí do dvou skupin: na rozvojové (dříve tzv. on-the-

job) metody, používané ke vzdělávání na pracovišti, při vykonávání běžných pracovních úkolů, a na 

vzdělávací (dříve tzv. off-the-job) metody, používané ke vzdělávání kdekoli mimo pracoviště. Mezi 

rozvojové metody se řadí koučování, mentoring, asistování, stínování, pověření úkolem, práce na 

projektech, rotace práce, stáž/dočasné přeložení a sdílení poznatků. Ke vzdělávacím metodám patří různé 

přednášky, semináře a workshopy, řešení případových studií, simulace, hraní rolí, různé formy e-learningu 

a outdoorové programy (Koubek, 2009, s. 265–266; Kocianová, 2010, s. 170–171).  

 

Jednou z rozvojových metod je koučování. Představuje soustavné podněcování a směřování pracovníka 

k žádoucímu výkonu (Kocianová, 2010, s. 171). Podle International Coach Federation je koučování „… 

důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize 

nebo cíle…“ (ICF, 2015). Má formu individuální přístupu ke vzdělávání na pracovišti a je zaměřeno na 

zlepšování dovedností, chování a výkonu. Jádrem koučování je strukturovaný, k určitému cíli směřující 

dialog (Armstrong, 2007, s. 467). Kouč klade otázky, naslouchá, podporuje klienta v objevování vlastních 

řešení, v pečlivé formulaci cílů i následných kroků, ale neposkytuje klientovy rady a vlastní řešení 

(Univerzita Karlova, 2015). Je pouze jeho průvodcem v hledání odpovědí, nikoli poskytovatelem. Jelikož je 

koučování tvůrčí proces, který podporuje nové nápady a inspiruje klienty k maximálnímu využití jejich 

osobního a profesního potenciálu (ICF, 2015), lze jej považovat za vhodný nástroj k rozvoji talentovaných 

pracovníků, u nichž byl potenciál k rozvoji identifikován. 
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Mentoring se sice v některých ohledech velmi podobá koučování, ovšem zásadní rozdíl spočívá v tom, že 

mentor, na rozdíl od kouče, poskytuje svému klientovy rady. Mentor totiž funguje jako vzor svého klienta, 

patron, který mu pomáhá a předává své vlastní zkušenosti (Koubek, 2009, s. 268). Podle Armstronga 

připravuje mentor lidi k tomu, aby v budoucnu pracovali lépe a zvládali náročnější úkoly, tzn., aby mohli 

postoupit ve své profesní kariéře. Autor danou metodu řadí mezi nejlepší způsoby, jak si na pracovišti 

osvojovat konkrétní dovednosti a znalosti (Armstrong, 2007, s. 469). Důvody, proč se organizace 

rozhodnou pro zavedení mentoringu, jsou podle Muroňové různé: od zrychleného procesu adaptace 

nových zaměstnanců přes udržení klíčových talentů, jejich rozvoj a zviditelnění ve firmě, až po vytvoření 

strategických vazeb mezi mentory a mentorovanými, které mohou mentorovaným otevírat nové kariérní 

možnosti (Muroňová, 2014, s. 22). Vzhledem k tomu, že mentorem by měl být zkušený pracovník, který 

dokáže předávat své odborné znalosti a dovednosti, lze mentoring také považovat za vhodnou metodu 

rozvoje studentů a absolventů ve firmách. Mentoring a koučování patří spolu s pravidelnou zpětnou 

vazbou podle výsledků studie First Step into the Labour Market (Deloitte, 2013, s. 68) ke studenty nejvíce 

oceňovaným formám profesního rozvoje. 

 

Stínování je vzdělávací metoda, při níž jedinec sleduje jiného pracovníka při výkonu jeho práce v reálných 

podmínkách a učí se zejména pozorováním (Horváthová, 2011, s. 81). Že je metoda vhodná pro rozvoj 

studentů a absolventů dokládá existence několika projektů, které se stínování pracovníků studenty ve 

firmách věnuje. Jako příklad lze zmínit program Stínování manažerů, který realizuje pro své studenty 

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity (Ekonomická fakulta JU, 2015) nebo stejnojmenný projekt 

Stínování manažerů, který v České republice pořádá od roku 1993 organizace Business Leaders Forum. Do 

jejího projektu jsou vybíráni studenti magisterských ročníků všech českých vysokých škol a univerzit, zatím 

se jich za dobu fungování projektu zapojilo již téměř tisíc. Po dobu deseti dnů se studenti stávají „stínem“ 

vrcholových manažerů v renomovaných společnostech. Mají tak možnost poznat manažerskou praxi, 

porovnat své teoretické znalosti s praxí a získat i nové kontakty. Autoři projektu oceňují zejména fakt, že 

projekt úspěšně propojuje akademickou a podnikatelskou sféru a že výsledkem je spolupráce, ze které těží 

obě strany (Business Leaders Forum, 2014). 

 

Asistování je podle Koubka tradiční a často používaná metoda formování pracovních schopností 

pracovníka. Spočívá v přidělení vzdělávaného pracovníka jako pomocníka zkušenému pracovníkovi, 

kterému pomáhá při plnění jeho úkolů a učí se od něj vhodným postupům. Osvědčí-li se vzdělávaný 
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pracovník, časem přebírá stále větší část úkolu, až je schopen celý úkol zvládnout sám (Koubek, 2009, s. 

268).   

 

Pověření úkolem může být rozvinutí předchozí metody, její závěrečnou fází či samostatnou metodou. 

Pracovník je (většinou svým nadřízeným) pověřen splnit určitý úkol. Během plnění úkolu je sledován, aby 

následně mohl dostat zpětnou vazbu na svůj výkon. Výhodou metody je, že učí pracovníka rozhodování a 

samostatnosti, a lze ji chápat také jako projev důvěry jeho nadřízeného. Nebezpečím může být, že pokud 

pracovník daný úkol ještě nezvládne, naruší se jeho vlastní sebedůvěra (Koubek, 2009, s. 269). Riziko lze 

ale eliminovat vhodným přístupem nadřízeného a případnou podporou pracovníka.  

 

Práci na projektech lze podle Horváthové také považovat za formu rozvoje pracovníků. Její podstata je 

podobná metodě pověření úkolem rozdíl lze spatřit v tom, že pracovník na projektu většinou nepracuje 

sám, nýbrž ve skupině (Horváthová, 2011, s. 81). Může tak rozvíjet svou schopnost týmové spolupráce, 

komunikační dovednosti, dovednost projektového řízení, případně schopnost vést tým. Výhodou je také 

možnost získání zpětné vazby i od ostatních pracovníků podílejících se na projektu, nejen od svého 

nadřízeného, jako u metody pověření úkolem. 

 

Rotací práce se rozumí krátkodobé působení pracovníka na jiném pracovním místě, než na kterém pracuje 

obvykle (Kocianová, 2010, s. 171), tj. v jiném týmu, oddělení či ve zcela odlišné části organizace, což lze 

chápat i geograficky (jako na pobočce v jiném městě či v zahraničí), v uvedeném významu se užívá spíše 

pojem stáž (Horváthová, 2011, s. 82). Podle Koubka se metoda rotace práce využívá zejména při výchově 

řídicích pracovníků a při rozvoji čerstvých absolventů škol.  Protože její výhodou je, že si střídáním 

pracovních rolí pracovník rozšiřuje své obzory, zkušenosti a schopnosti, čímž se zvyšuje jeho flexibilita a 

schopnost chápat věci komplexně. Zároveň poznává organizaci z různých úhlů pohledu a lépe tak rozumí, 

jak funguje jako celek. Také může snadněji zjistit, která pracovní oblast či role mu nejvíce vyhovuje, nebo 

ve které podává nejvyšší výkon (Koubek, 2009, s. 269).  

 

Jednou ze vzdělávacích (off-the-job) metod je přednáška. Je zaměřena na zprostředkování faktických 

informací, teoretických znalostí. Za její výhodu lze sice považovat rychlost přenosu informací a 

nenáročnost na podmínky realizace (není třeba žádné speciální vybavení), nevýhodou ovšem je pouze 

pasivní přijímání informací posluchači (Koubek, 2009, s. 270). Přednášející tak musí být velkým 
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profesionálem, aby dokázal zaujmout a udržet pozornost posluchačů, kteří jsou čím dál náročnější (chtějí 

být baveni, očekávají interaktivnější přístup). Armstrong (2007, s. 478) ovšem dokonce tvrdí, že ať je 

přednášející jakkoliv efektivní, posluchači si na konci dne budou pamatovat maximálně 20 % řečeného, a 

po týdnu nejspíše již skoro nic. 

 

Seminář neboli přednáška spojená s diskuzí nevýhody pasivní přednášky částečně řeší, neboť aktivně 

zapojuje posluchače do dění. Podstatou metody je stále přenos znalostí (Koubek, 2009, s. 270), posluchači 

už si na ně ovšem částečně přicházejí sami, neboť jsou stimulováni k aktivnímu objevování nápadů, 

k řešení problémů, k vyjadřování svých názorů a k vzájemné diskuzi, což ovšem klade vyšší nároky na 

lektora, který musí být schopen diskuzi adekvátně moderovat. 

 

Workshop je podle Mužíka pracovní setkání, na kterém se lidé v uzavřeném kruhu věnují určité zvolené 

tématice, řeší nějaký speciální úkol. Účastníci workshopu jsou dle autora nějakým způsobem na problému 

zainteresováni (jedná se například o specialisty na dané téma), vedení workshopu se ujímá jeden 

stanovený člověk (moderátor) a se zaznamenanými výstupy workshopu se pracuje i po jeho skončení. Za 

silné stránky workshopu lze považovat, že umožňují hluboké proniknutí do problematiky a pohled na 

problém z různých úhlů pohledu, neboť účastníci se, izolováni od běžných provozních záležitostí, v klidu 

soustředí pouze na daný problém. Omezený čas, společný cíl a práce v týmu (vzájemná stimulace, 

synergie) navíc aktivizují účastníky, proto metoda workshopu bývá velmi efektivní (Mužík, 2010, s. 152). 

Koubek interpretuje workshop jako variantu případových studií, přičemž také zdůrazňuje aspekt týmového 

řešení jediného předem definovaného problému. Workshop tedy považuje za vhodný k rozvoji týmové 

spolupráce (Koubek, 2009, s. 271). 

 

Případové studie představují reálné či fiktivní zadání nějakého organizačního problému či komplexu 

několika problémů (Horváthová, 2011, s. 83). Účastníci řešící případovou studii se musí seznámit s jejím 

zadáním, dokázat rozpoznat klíčové informace a leckdy i zjistit, co je vlastně cílem zadání. Následně 

samostatně či ve skupinách hledají vhodná řešení, která poté prezentují a obhajují před zadavatelem 

studie či všemi ostatními účastníky. Koubek spatřuje největší přínos uvedené vzdělávací metody v rozvíjení 

analytického myšlení a schopnosti řešení problému (Koubek, 2009, s. 270). Řeší-li se případová studii 

v týmu, rozvíjí nepochybně i schopnost týmové spolupráce, koordinace úkolů a komunikační dovednosti. 

Jsou-li řešení prezentována veřejně, rozvíjí metoda i prezentační dovednosti, případně schopnost 



47 

 

argumentace. Koubek ještě dodává, že je-li případová studie založena na skutečnosti, může být pro 

účastníky přínosné porovnat jejich řešení s realitou. Nevýhodou metody je její náročnost pro lektora – 

během přípravy zadání, během moderování a vyhodnocování předložených řešení (Koubek, 2009, s. 270). 

 

Simulace je rozvojová metoda velmi zaměřená na praxi a aktivní účast vzdělávaných. Účastníci vzdělávání 

simulují reálné pracovní situace – obvykle obdrží scénář s instrukcemi a v omezeném čase se musí 

rozhodnout, jak se zachovají. Metoda tak posiluje schopnost rozhodovat se a například i vyjednávat, což 

záleží na simulované situaci (Koubek, 2009, s. 271).  

 

Hraní rolí je simulacím velmi podobné. Spočívá v přidělení určité role každému účastníkovi, ve které 

během situace vystupuje a poznává tak povahu mezilidských vztahů a vyjednávání z určitého pohledu. 

Metoda klade poměrně vysoké nároky jak na přípravu ze strany vzdělavatele, tak na samotné účastníky, od 

kterých je vyžadována značná aktivita, schopnost vcítit se do role a být autentický. Je-li ovšem provedena 

správně, učí účastníky samostatně myslet, adekvátně reagovat a ovládat své emoce (Koubek, 2009, s. 271). 

Rizikem metody je, že někteří účastníci se mohou stydět či upadat do rozpaků a někteří účastníci nemusí 

brát cvičení vážně, takže své role přehrávají a karikují (Armstrong, 2007, s. 479). 

 

E-learning v doslovném překladu znamená elektronické učení, respektive vzdělávání. Lze jej chápat jako 

multimediální podporu vzdělávacího procesu za použití moderních informačních a komunikačních 

technologií (Šerák, Dvořáková, 2009, s. 120). Technologie (nejen počítače, ale i tablety či chytré mobilní 

telefony) poskytují vzdělavatelům a vzdělávajícím se široké množství možností: umožňují simulovat 

pracovní situace (např. formou ovládaných videí či jako počítačové hry); usnadňují učení pomocí různých 

vizualizací a zapojení více smyslů (obrázky, grafy, animace, zvuky, videa, …); shromažďují obrovské 

množství informací, ve kterých je ovšem díky možnostem vyhledávání snadná a rychlá orientace; umožňují 

vzájemnou komunikaci vzdělávaných mezi sebou a mezi vzdělavatelem v reálném čase; umožňují sledovat 

postup v učení jednotlivých účastníků vzdělávání a zároveň testovat jejich získané znalosti. K hlavním 

výhodám e-learningu patří neomezený přístup k informacím – odkudkoli a kdykoli (pracovník se učí kdy a 

kde mu to vyhovuje, např. prostřednictvím svého mobilního telefonu po cestě do práce), aktuálnost 

informací a snadná možnost jejich editace, flexibilita v upravování obsahu dle individuálních potřeb, 

multimedialita zapojující více smyslů, snadná možnost ověřování znalostí/testování, možnost 

individuálního i skupinového využití (pomocí e-learningu lze předat informaci prakticky neomezenému 
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počtu lidí najednou, tedy klidně všem zaměstnancům několikatisícové společnosti). Naopak za nevýhody 

bývá označována počáteční výše investic do vytvoření obsahu i zajištění dostupnosti technologií pro 

všechny, dále fakt, že efektivita záleží na motivaci vzdělávajících se, nevhodnost e-learningu pro určité 

obsahy vzdělávání nebo pro určité typy lidí – někdo preferuje práci s tištěným textem či učení tváří v tvář 

(Šerák, Dvořáková, 2009, s. 121). I tak autoři (Koubek, Armstrong) považují e-learning za mezi organizacemi 

oblíbenou a velmi efektivní metodu vzdělávání, zvlášť kombinuje-li se šikovně s dalšími standardními 

vzdělávacími metodami. Armstrong oceňuje zejména, že e-learning může proces vzdělávání urychlit až o 

50 %, a že pomáhá řešit naléhavé vzdělávací potřeby v organizaci (Armstrong, 2007, s. 484). Při pohledu na 

současné studenty a absolventy, kteří postupně nastupují do zaměstnání a pro něž je používání technologií 

přirozené, lze očekávat, že význam této vzdělávací metody ještě vzroste. 

 

Outdoor trainig/learning je metoda učení se hrou či pohybovými aktivitami. Jedná se skutečně o hry, 

úkoly či pohybové aktivity podobné těm, které plní děti na letních táborech. Pracovníci se při nich ovšem 

učí například manažerským dovednostem – umění komunikovat, koordinovat činnosti, spolupracovat 

v týmu či vést skupinu, hledat a prosazovat optimální řešení nějaké situace či pracovat pod tlakem. Po 

splnění úkolu obvykle následuje jeho zpětný rozbor, aby si účastnici uvědomili, jaké dovednosti využili a jak 

je mohli případně využít lépe. Rozvoj nemusí probíhat pouze venku (jak by se mohlo zdát na základě názvu 

metody), ale i ve vnitřních prostorách (například v tělocvičně či v dostatečně prostorné místnosti). 

Výhodou metody je, že vzdělává účastníky zábavnou formou a mimo jiné mezi nimi posiluje sociální vazby 

(využívá se tak často v rámci teambuildingů). Naopak nevýhodou je náročnost přípravy kvalitního 

programu pro organizátory a také, že ne každý účastník danou metodu vzdělávání uvítá. Je totiž nutné 

překonat předsudky, neochotu „hrát si“, obavy ze zesměšnění či případně zvládnout vyšší fyzické nároky, 

což může činit problém zejména starším pracovníkům, ženám či pracovníkům se zdravotními problémy 

(Koubek, 2009, s. 272; Armstrong, 2007, s. 473). 

 

Z popisu jednotlivých metod vyplývá, že rozvojové (on-the-job) metody představují vesměs individuální 

metody vzdělávání, vyžadující individuální přístup a partnerský vztah mezi vzdělávaným a vzdělavatelem, 

zatímco vzdělávací (off-the-job) metody se častěji realizují ve skupině. V praxi se metody z obou skupin 

kombinují a vzájemně doplňují s ohledem na konkrétní vzdělávací potřeby pracovníků (Koubek, 2009, s. 

266–269). Význam rozvojových metod v poslední době ovšem vzrůstá, což je patrné například z toho, že na 

nich staví Deploy-Develop-Connect model řízení talentů (viz podkapitola 1.4), nebo že zaměstnavatelé jako 
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Microsoft či Southwest Airlines tvrdí, že ty „…nejdůležitější lekce se neodehrávají ve třídě, ale na 

pracovišti…“ (Deloitte Research, 2004, s. 2). 

 

Pokud se týká studentů a absolventů, kteří jsou ze studia vybaveni především teoretickými znalostmi, lze 

předpokládat, že pro ně jsou vhodné zejména rozvojové (on-the-job) metody, protože jim umožňují získat 

praktické dovednosti. Že uvedené rozvojové metody preferují i sami studenti a absolventi, vyplynulo 

z šetření v rámci studie First Steps into the Labour Market. Společnost Deloitte se v roce 2013 ptala 

studentů v 11 evropských zemích, jaké možnosti vzdělávání a rozvoje by v zaměstnání či na pracovní stáži 

nejvíce ocenili. Studenti nejčastěji volili na prvním místě mentoring a koučování s pravidelnou zpětnou 

vazbou (téměř 30% respondentů), dále oceňovali možnost vyzkoušet si pracovat ve více specializacích 

(tedy v podstatě metodu rotace práce) a také možnost pracovat v mezinárodním prostředí a v diverzních 

týmech (Deloitte, 2013, s. 31). 

 

Předpoklad, že pro vzdělávání a rozvoj mladých pracovníků jsou vhodné zejména rozvojové (on-the-job) 

metody, podpořily i výsledky šetření Developing the next generation, v němž CIPD popsala, že většina 

zkoumaných britských firem postupuje při vzdělávání a rozvoji mladých pracovníků (16 – 24 let) v souladu 

se vzdělávacím principem 70-20-10. Podle principu se lidé nejvíce naučí z vlastní zkušenosti, dále od lidí ve 

svém okolí a nejméně při formálním vzdělávání. Firmy tak nejvíce využívaly právě rozvojové (on-the-job) 

metody, řešení problémů a prezentování, dále učení se od kolegů a liniových manažerů, mentoring a 

networking a nejméně pak vzdělávání na učebně, formální adaptaci a kvalifikaci (viz Tab. 1). 

 

Tab. 1: Nejvyužívanější metody vzdělávání a rozvoje mladých pracovníků v britských firmách (upraveno podle 

CIPD, 2015, s. 19) 

 

 

70 % Učení ze zkušenosti 20 % Učení od ostatních 10 % Formální učení 

On-the-job metody Mentoring Formální kvalifikace 

Řešení problémů Networking Vzdělávání na učebně 

Prezentování Učení od kolegů a nadřízených Formální proces adaptace 
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4 ŠETŘENÍ ZÍSKÁVÁNÍ A ROZVOJE STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ V KONCEPCI TALENT 

MANAGEMENTU 

V předchozích třech kapitolách byly prezentovány dosavadní poznatky k dílčím oblastem této práce (k 

talent managementu, k získávání a k rozvoji studentů a absolventů). Ty tvoří teoretická východiska 

empirického šetření a zároveň představují operativní definice jednotlivých pojmů, jimiž je níže popsán 

výzkumný problém tohoto šetření. Ohledně dosavadních poznatků k jednotlivým oblastem práce lze 

shrnout, že v době, kdy jsem prováděla rešerši dostupných a relevantních zdrojů k tématu práce        

(únor–březen 2015), bylo možné dohledat mnoho vysokoškolských prací věnujících se talent 

managementu. Ovšem většina z nich popisovala konkrétní systémy talent managementu aplikované 

v jedné konkrétní vybrané organizaci, jako příklad lze uvést práci Pecháčkové z roku 2012 Talent 

management v organizaci, práci Gajzurové z téhož roku Analýza aplikace programu talent managementu 

v mezinárodní společnosti či práci Kalinové z roku 2013 Analýza v oblasti Talent Managementu ve vybrané 

organizaci (theses.cz, 2015). V době, kdy jsem již interpretovala data sesbíraná v rámci tohoto empirického 

šetření, se v databázi theses.cz objevila nová diplomová práce na téma Realizace talent managementu v 

současném českém podnikovém prostředí (Muchová, 2015). Jak sama autorka konstatuje, vychází z práce 

Horváthové (2011), jelikož se také snaží nalézt odpověď na otázku „V jaké podobě je TM v českém 

prostředí aplikován?“. V rámci svého výzkumu zvolila autorka kvalitativní přístup, neboť realizovala deset 

polostrukturovaných rozhovorů se zástupci předem „vytipovaných“ společností. Jak sama autorka uvádí, 

její práce „si klade za cíl posoudit, jaký je současný přístup k řízení talentů ve firemním prostředí ČR, a 

identifikovat místo a funkci programů talent managementu v české podnikové praxi.“ Dále uvádí, že 

výsledky její práce „…by mohly reprezentovat jisté dobré a osvědčené praktiky a postupy a být inspirativní 

pro ostatní společnosti, které si se zavedením TM zatím nejsou z nejrůznějších důvodů jisté.“ (Muchová, 

2015). Sleduje tak ve své práci odlišný cíl, než jaký je sledován v této předkládané práci a navíc se 

nesoustředí pouze na specifickou skupinu studentů a absolventů, nýbrž na pracovníky obecně.  

 

Z poznatků týkajících se přímo získávání studentů a absolventů považují za přínosné především studie 

Global Human Capital Trends 2014: Engaging the 21st century workforce (Deloitte, 2014) a First Steps into 

the Labour Market (Deloitte, 2013), obě podrobně popsané v kapitole o získávání studentů a absolventů. 

Ani jedna ze studií ale nevychází z dat sesbíraných od zaměstnavatelů v České republice (respektive 

regionu Praha), kterému se věnuje tato práce. První studie se opírá o data sesbíraná zejména v severní 
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Americe a západní Evropě (Česká republika do šetření nebyla zahrnuta) a druhá studie vychází zase jen 

z dat sesbíraných mezi studenty (mapuje názory a postoje studentů, nikoliv zaměstnavatelů). Podobná 

situace je u rozvoje studentů a absolventů: nejvíce se jím zabývala studie Developing next generation 

(CIPD, 2015), která mapovala vzdělávací potřeby mladých pracovníků a vhodné metody k jejich rozvoji, 

ovšem výhradně v britských firmách. Během rešerší jsem nenašla žádnou práci, která by se věnovala 

komplexně problematice získávání a rozvoje talentovaných studentů a absolventů, respektive ani 

problematice talent managementu v souvislosti s touto specifickou skupinou pracovníků. I to bylo 

podnětem k tomuto šetření, jež by mělo přinést odpověď na základní výzkumnou otázku „Jak 

zaměstnavatelé přistupují k získávání a rozvoji talentovaných studentů a absolventů?“. 

 

Cílem šetření je hlubší porozumění problematice získávání a rozvoje talentovaných studentů a absolventů 

ve velkých podnicích působících v Praze. V rámci šetření jsou sledovány čtyři dílčí cíle: (1) zjistit, zda se 

zaměstnavatelé zaměřují v rámci svého systému talent managementu na studenty a absolventy; (2) zjistit, 

koho zaměstnavatelé považují za talent, talentovaného studenta či absolventa; (3) zjistit, jaké metody 

získávání studentů a absolventů zaměstnavatelé využívají; (4) zjistit, zda se zaměstnavatelé věnují rozvoji 

studentů a absolventů, a pokud ano, jaké metody vzdělávání a rozvoje využívají. Odpovědi na tyto dílčí cíle 

by měly dohromady utvořit komplexní obraz problematiky získávání a rozvoje talentovaných studentů a 

absolventů ve velkých podnicích působících v Praze. 

 

Pokud se týká metodiky šetření, byl vzhledem k cíli šetření zvolen kvalitativní design šetření s 

kvantitativními prvky. Kvalitativní přístup podle Reichla (2009, s. 40) umožňuje zkoumat fenomén 

v přirozeném prostředí a zmapovat tak jeho obraz v co nejkomplexnější podobě, včetně souvislostí s 

dalšími aspekty. Zároveň mohou kvalitativní metody pomoci získat „… nové a neotřelé názory na jevy, o 

nichž už něco víme…“ a „… detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují…“ 

(Strauss, 1999, s. 11). A ačkoliv dříve byl kvalitativní výzkum chápán spíše jako doplněk tradičních 

kvantitativních postupů, dnes se oba přístupy považují za rovnocenné (Hendl, 2005, s. 49; Reichel, 2009, s. 

42), neboť jak konstatoval Petrusek (1993, s. 128): „…kvalitativní metodologie není ani lepší a ani horší než 

kvantitativní postupy, je prostě jiná…“ a „…vstupuje tam, kam kvantitativní metodologie vstoupit nemůže“. 

Ovšem protože oba přístupy mají své výhody i nevýhody, je podle Hendla (2005, s. 62) vhodné využít 

komplementarity obou přístupů a pokud to výzkumný cíl umožňuje, vhodně oba přístupy zkombinovat 

v podobě smíšeného výzkumu. 
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Šetření bylo realizováno ve dvou fázích, přičemž v každé z nich byla využita jiná technika sběru dat. V první 

fázi, která probíhala v období září–říjen 2015, jsem pracovala s veřejně dostupnými informacemi o 

společnostech, a to za použití techniky analýzy dokumentů. Dokumentem se v sociálních výzkumech 

rozumí „…určitý produkt lidské činnosti vzniklý z jiných důvodů, než je řešený výzkumný problém, obvykle 

kvůli uchování či předání nějaké informace…“ (Reichel, 2009, s. 125). Ačkoliv jsem původně plánovala 

analyzovat tři typy dokumentů o společnostech, které jsou dostupné v online prostředí (kariérní stránky 

společností, jejich profily na sociálních sítích a pracovních portálech), rozhodla jsem se na konec zaměřit 

pouze na jeden typ dokumentu – na kariérní webové stránky společností. Všimla jsem si, že informace 

objevující se na pracovních portálech a v profilech společností na sociálních sítích, se duplikují a většinou 

odkazují právě na kariérní stránky společností (obsah sdělení je stejný, jen je pro něj využitý jiný kanál a 

forma sdělení). V rámci této fáze šetření jsem analyzovala kariérní stránky 145 společností (jejich seznam 

viz Příloha A), které vzešly z průzkumu nejatraktivnějšího zaměstnavatele z pohledu studentů a absolventů 

vysokých škol v České republice. Výsledky tohoto průzkumu, opírajícího se o téměř 14 000 respondentů, 

publikovala v lednu 2015 společnost Universum jako žebříček Czech Republic's Most Attractive Employers. 

Při analýze jsem nejprve vytvořila kategorizační systém a poté jsem na jednotlivých stránkách společností 

vyhledávala určité znaky, u nichž jsem sledovala četnost výskytu a případné vzájemné souvislosti (viz 

postup analýzy dokumentů dle Hendla, 2005, s. 132–133). Na kariérních stránkách společností jsem 

sledovala čtyři aspekty vztahující se k jednotlivým zkoumaným oblastem (viz tabulka 2). 

 

Tab. 2: Sledované aspekty v analýze kariérních stránek ve vztahu ke zkoumaným oblastem 

Oblast získávání 
1. Mají zaměstnavatelé na svých kariérních stránkách sekci týkající se studentů a 

absolventů? 
2. Nabízejí zaměstnavatelé nějaký speciální program pro studenty či absolventy? 

Oblast talent 
managementu 
 

3. Vyskytuje se někde na kariérních stránkách v souvislosti se studenty a absolventy 
slovo talent? 

Oblast rozvoje 
4. Zmiňují se zaměstnavatelé v souvislosti se studenty a absolventy o vzdělávání a 

rozvoji? 

 

Výstupy z analýzy kariérních stránek jsem částečně využila jako výchozí předpoklady pro druhou fázi 

šetření, kterou představovaly rozhovory pomocí návodu. Ty probíhaly prakticky každý den průběžně od 12. 

října do 20. listopadu 2015. „Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v 

rámci interview probrat. (…) Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlí 
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daný problém“ (Hendl, 2005, s. 174). Polostrukturovaný typ rozhovoru jsem zvolila, protože umožňuje 

přirozeně reagovat na respondenta a vést rozhovor plynule, čímž usnadňuje navázání kontaktu 

s respondentem (Chráska, 2007, s. 182). Zároveň poskytuje prostor pro doptání na nově objevená témata 

a na nejasné či zajímavé body výpovědi, ke kterým se tazatel může volně vrátit. Díky své částečné 

strukturovanosti (všem respondentům jsou kladeny stejné výchozí otázky) pak daný typ rozhovoru 

poskytuje určitou míru standardizace výstupů (Hendl, 2005, s. 174; Reichel, 2009, s. 112). 

 

Otázky rozhovoru jsem formulovala na základě poznatků získaných ze studia odborných zdrojů a částečně 

na základě výstupů z první fáze šetření (analýzy kariérních stránek společností). Každá otázka se vztahovala 

k jedné ze tří dílčích zkoumaných oblastí (talent management, získávání, rozvoj) a k jednotlivým dílčím 

cílům šetření (viz Příloha D). Při formulaci otázek jsem dbala na co největší srozumitelnost pro 

respondenty, tedy aby otázky obsahovaly co nejméně cizích slov či odborných výrazů a aby nebyly příliš 

dlouhé. Některé otázky jsem raději rozdělila na více částí, což mimo jiné podpořilo i jejich jednoznačnost. 

Takto předem připravené formulace otázek mi pak během rozhovorů pomáhaly nepokládat nevědomě 

sugestivní dotazy. Ze stejného důvodu, abych respondentům nevsugerovávala vlastní myšlenky a nechala 

jim zcela volný prostor pro vyjádření, jsem všechny otázky formulovala jako otevřené, tedy bez jakýchkoli 

nabízených možností odpovědí. Tzv. identifikační otázky jsem v průběhu rozhovoru vůbec nepokládala, 

neboť jsem díky předchozí komunikaci, vizitkám a profilům na LinkedIn vždy dopředu věděla, s kým budu 

rozhovor vést (jméno, název pozice, oddělení a informace o společnosti). Maximálně jsem si některé údaje 

v úvodu rozhovoru upřesnila, což sloužilo i jako určitý ice-breaker.  

 

Výběr respondentů pro rozhovory byl založen na úsudku a byl ovlivněn zejména možnostmi oslovení 

respondentů, nelze jej proto považovat za reprezentativní (výsledky šetření ovšem nebudou 

generalizovány na všechny velké podnikatelské subjekty působící v Praze). S žádostí o spolupráci bylo 

osloveno celkem 39 zaměstnavatelů a to následujícími způsoby (viz tab. 3): (1) osobní oslovení na veletrhu 

kariérních příležitostí Šance – 23 oslovených zaměstnavatelů, (2) oslovení osobních kontaktů ve 

společnostech – 6 zaměstnavatelů, (3) oslovení přes sociální síť LinkedIn – 4 zaměstnavatelé, (4) oslovení 

emailem naslepo prostřednictvím adres nalezených na webových stránkách společností – 2 

zaměstnavatelé, (5) oslovení emailem odkazujícím na doporučení společného známého – 2 

zaměstnavatelé (6) a oslovení prostřednictvím sociální sítě Facebook – 1 zaměstnavatel. Z 39 oslovených 

společností jich 28 s rozhovorem souhlasilo, 7 společností na oslovení vůbec nereagovalo a 4 společnosti 
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rozhovor odmítli, přičemž jako nejčastější důvod uvedli časovou zaneprázdněnost, zákaz sdílení jakýchkoli 

informací či aktuální „předělávání“ trainee programů. Nejvíce respondentů se tedy podařilo získat díky 

osobnímu oslovení na veletrhu Šance, což za nejefektivnější způsob oslovování ovšem považovat nelze, 

neboť rozdíl mezi počtem oslovených a počtem skutečně realizovaných rozhovorů je u uvedeného způsobu 

oslovování značný (viz tab. 3). Přímo na veletrhu se podařilo domluvit pouze jeden konkrétní termín 

rozhovoru, ostatních 22 oslovených zaměstnavatelů mě odkázalo na pozdější domluvu emailem. Z toho 7 

z nich následně při domluveném kontaktování emailem rozhovor odmítlo, ačkoliv při osobním kontaktu 

s ním předem souhlasili. 

 

Tab. 3: Úspěšnost jednotlivých způsobů oslovování respondentů  

Způsob oslovení 
Počet 

oslovených 
Počet 

rozhovorů 
Úspěšnost 
oslovování 

Veletrh 23 16 69% 

Osobní kontakty 6 6 100% 

LinkedIn 4 2 50% 

Email naslepo 2 2 100% 

Email na doporučení 2 1 50% 

Facebook 1 1 100% 

 

Abych snížila pravděpodobnost odmítnutí při oslovování zaměstnavatelů emailem (jak od respondentů 

kontaktovaných poprvé, tak od respondentů kontaktovaných po osobním setkání na veletrhu), dodržovala 

jsem vždy následující pravidla: (1) pokud to bylo možné, oslovila jsem dotyčného jménem, (2) vždy jsem 

zprávu psala co nejstručněji a nejvýstižněji, tzn. pouze dvě věty – proč píši a co od dotyčného chci, 

respektive kolik času mu to zabere, (3) v závěru zprávy jsem rovnou nabídla jeden přesný čas a druhý 

obecnější termín schůzky (např. „úterý 27. 11. v 10:30 nebo čtvrtek 29. 11. kdykoli během dne“) a (4) do 

přílohy zprávy jsem vždy přikládala seznam otázek k rozhovoru (viz Příloha E), aby si dotyčný mohl utvořit 

jasnou představu o rozhovoru a případně se na něj i připravit. Tuto skutečnost pak řada respondentů při 

rozhovoru ocenila, někteří z nich měli otázky i vytisknuté a odpovědi předem připravené.  

 

Získávání respondentů a následné domlouvání termínů schůzek lze hodnotit jako jednu ze dvou nejtěžších 

fází rozhovorů. Respondenti byli velmi vytíženi, termíny schůzek se překrývaly či měnily, a tak si jejich 

organizace vyžádala 144 odeslaných emailů, několik zpráv prostřednictvím sociálních sítí LinkedIn a 

Facebook a také několik telefonátů. Druhý fakt, proč bylo získávání respondentů náročné, je, že někteří 
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považují kontakty za „zboží“. Ve facebookové skupině sdružující současné i bývalé studenty andragogiky 

jsem položila dotaz, zda by mi někdo doporučil relevantní pracovníky, na které bych se mohla s žádostí o 

rozhovor obrátit. Na můj dotaz zareagovala personální agentura, která mi nabízela pomoc, ovšem 

výměnou za sdílení těch kontaktů, které získám sama. Takovou spolupráci jsem odmítla. 

 

Pokud se týká charakteristiky výběrového souboru, celkem se šetření zúčastnilo 27 společností (jejich 

seznam viz Příloha B). Zúčastněné společnosti lze rozdělit do několika kategorií podle oboru podnikání a 

velikosti podniku (viz Příloha C). Nejčastěji jsou zastoupeny společnosti působící v oblasti bankovnictví a 

pojišťovnictví (6 společností), v oblasti prodeje rychloobrátkového zboží (6 společností), v informačních 

technologiích (5 společností), ve strojírenském a automobilovém  průmyslu (4 společnosti), v auditu, 

daních a poradenství (3 společnosti), v energetice (2 společnosti) a v telekomunikacích (1 společnost). 

Pokud se týká velikosti společností, podle pravidel EU pro určování velikosti podniku patří všichni 

respondenti mezi velké podniky, neboť mají více jak 250 zaměstnanců (Fondy EU v Praze, 2015). Podle 

počtu zaměstnanců lze zúčastněné společnosti rozdělit do následujících kategorií: 250 – 999 zaměstnanců 

(12 společností), 1000 – 4999 (10 společností), 5000 – 9999 (1 společnost) a více jak 10 000 zaměstnanců 

(4 společnosti). Kromě dvou společností byly všechny zúčastněné společnosti součástí mezinárodních 

skupin čítajících vždy více jak 10 000 zaměstnanců. 

 

Výše popsané společnosti reprezentovalo celkem 39 respondentů (33 žen, 6 mužů). V osmi případech se 

rozhovoru účastnili dva zástupci společnosti, v jednom případě jsem rozhovor vedla dokonce s pěti 

respondenty z jedné společnosti zároveň. Důvodem byl široký záběr otázek, který často přesahoval rámec 

činností jednoho pracovního týmu. Kromě jedné výjimky, respondenta působícího na pozici Sales Finance 

Manager (v dané společnosti se získávání talentů nevěnovalo HR oddělení, ale členové jednotlivých 

oddělení), byly všichni respondenti pracovníky HR oddělení. Ovšem protože každá zkoumaná společnost 

má specifickou strukturu HR oddělení a unikátní názvy pozic, lze jen přibližně určit pět HR oblastí, v nichž 

respondenti působili (viz Příloha C): (1) nábor, (2) employer branding, (3) vzdělávání a rozvoj, (4) talent 

management a (5) HR obecně/HR Business partnering. Některé oblasti se přitom překrývaly, neboť několik 

respondentů působilo na pozicích jako je Recruitment & Development Specialist nebo Recruitment & 

Employer Branding Expert. Nejvíce, celkem 14 respondentů působí v oblasti náboru na pozicích 

Recruitment Specialist, Attraction Specialist, Senior HR Specialist a Staffing Teamleader. Do této oblasti 

jsem zahrnula i 2 respondenty působící na pozicích University Relations Coordinator a Academic Initiative 
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Coordinator, kteří se zaměřovali čistě jen na získávání studentů a absolventů a na spolupráci 

s akademickým prostředím. Druhou nejpočetnější skupinu respondentů tvořili pracovníci z oblasti 

employer branding, kteří působili na pozicích HR Marketing Specialist, Employer Brand Coordinator nebo 

Recruitment & Employer Branding Expert (9 respondentů). Oblast vzdělávání a rozvoje je zastoupena 6 

respondenty, kteří působili na pozicích Specialista vzdělávání, Training lead, Training & Development 

Specialist a Training & Development Manager. Oblast talent managementu reprezentuje 5 respondentů na 

pozicích Talent Acquisition Manager, Talent Acquisition Consultant, Talent Planning & Development 

Coordinator a University Talent Hunter. Zbytek respondentů (celkem 5) působilo na pozicích HR Business 

Partner a HR Manager a jejich náplň práce zahrnovala několik výše zmíněných oblastí dohromady. Tuto 

rozmanitost – ať již ve smyslu zastoupených oblastí HR nebo ve smyslu různé seniority respondentů (od 

specialistů, přes HR business partnery po HR manažery) jsem během rozhovorů vnímala jako velmi 

přínosnou, neboť každý z respondentů se na zkoumanou problematiku díval z jiného úhlu pohledu. 

 

Nejčastějším místem konání rozhovoru byla kancelář (20 rozhovorů), tedy přirozené prostředí 

respondentů. Ovšem pokud respondent z nějakého důvodu preferoval jiné prostředí, konal se rozhovor 

většinou v kavárně či restauraci blízko jeho pracoviště (5 rozhovorů). Tomu jsem se snažila co nejvíce 

předcházet, neboť hned po prvním rozhovoru, který proběhl v kavárně, jsem vypozorovala, že respondent 

byl rušen okolními vjemy a i přepisování nahrávky pořízené v rušném prostředí kaváren bylo značně 

obtížnější. Jeden rozhovor proběhl přímo na veletrhu Šance, kde jsem osobně oslovovala většinu 

respondentů. Dva rozhovory pak proběhly po telefonu – v jednom případě totiž respondent musel zrušit 

domluvenou osobní schůzku kvůli nemoci a v druhém případě se jednalo o telekonferenci se dvěma 

respondenty zároveň, kteří se v době rozhovoru nacházeli každý v jiném městě. 

 

Pokud se týká etických aspektů šetření, přímo před rozhovorem byl všem respondentům znovu krátce 

vysvětlen cíl diplomové práce a šetření, kterého se rozhodli dobrovolně zúčastnit. Dále jsem se všech 

respondentů zeptala, zdali souhlasí s pořízením písemných poznámek a audio záznamu rozhovoru a zdali 

se před jeho zahájením chtějí na cokoliv zeptat. Poté jsem respondenty ujistila, že výsledky šetření budou 

anonymní. Tato informace byla pro všechny zúčastněné respondenty zásadní a většinou ji vyžadovali ještě 

před samotným odsouhlasením konání rozhovoru. Ve dvou případech jsem dokonce musela se 

zúčastněnými společnostmi uzavřít smlouvu o spolupráci, jinak by k rozhovoru nesvolili. Tento krok jsem 

pečlivě zvažovala, neboť mě obě několikastránkové smlouvy nezavazovaly jen k zachování obchodního 
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tajemství po dobu tří let, nýbrž i k dalším povinnostem: (1) předložit finální verzi diplomové práce ke 

kontrole dané společnosti ještě před jejím odevzdáním, (2) v případě námitek společnosti diplomovou 

práci neodevzdat a námitky zapracovat a (3) poskytnout společnosti jedno vyhotovení dokončené 

diplomové práce včetně souhlasu s využitím závěrů diplomové práce pro účely společnosti. To vše pod 

smluvní pokutou 10 000 Kč. Ochota sdílet informace a důsledné vyžadování zachování anonymity 

respondentů nebylo ovlivněno jen vnitřními předpisy oslovených společností, nýbrž i externími 

podmínkami. Například v jednom případě jsem byla upozorněna, že respondent musí zůstat anonymní, 

protože společnost je nyní ve fázi prodeje a nemůže tak sdílet nic, co by mohlo zajímat potenciální kupce. 

Na druhou stranu se vedle společností, které lpěly na anonymitě, našly i společnosti, které si naopak 

vyloženě přály být v této práci zmíněny. Vzhledem k zachování jednotného rámce práce jsem toto přání 

s vysvětlením odmítla a u všech společností postupovala stejně – tedy po udělení souhlasu společnosti je 

její název uveden v seznamu respondentů, ale konkrétní odpovědi respondentů jsou anonymní. Poslední 

aspekt, který se týkal etiky rozhovoru a respondenti se na něj ptali jak před zahájením rozhovoru, tak 

zejména po jeho skončení, je otázka sdílení výsledků šetření. Vzhledem k tomu, že každý zkoumaný objekt 

má právo být informován o výsledcích šetření (Reichel, 2009, s. 178), budou respondentům zaslány 

výstupy této práce a to v takové podobě, aby byla i nadále zachována anonymita všech respondentů. 

 

Z rozhovorů byly se souhlasem respondentů pořízeny audio záznamy. Jelikož žádný z respondentů 

nahrávání neodmítl, vzniklo 27 nahrávek, jejichž celková délka je téměř 18 hodin. Nejkratší rozhovor 

(telefonický) trval 21 min, nejdelší rozhovor trval 1 hodinu. Průměrná délka jednoho rozhovoru se 

pohybovala okolo 40 minut. (Poznámka: Všechny respondenty jsem emailem žádala o 30 minut času, 

někteří mi sami nabídli větší časovou dotaci. Pokud jsem během rozhovoru viděla, že se do původního 

limitu „nevejdeme“, vždy jsem o tom respondenta informovala a zeptala jsem se ho, zdali chce rozhovoru 

věnovat více času nebo zda se budeme jednotlivým otázkám věnovat méně do hloubky.) 

 

Z pořízených audio nahrávek vznikly úplné přepisy rozhovorů. Pro zachování autenticity a především co 

nejpřesnějších odpovědí respondentů jsem zvolila metodu doslovné transkripce (Hendl, 2005, s. 208), 

s tím, že odpovědi jsem pouze očistila od dialektu, slangu či chyb ve větné stavbě. S ohledem na zachování 

obsahu sdělení, jsem v některých případech nepřekládala anglicismy, které respondenti užívali velmi často. 

Jediný případ, kdy byl v rámci přepisu rozhovoru upraven obsah odpovědi, je ten, kdy respondent použil ve 

větě název společnosti. Aby bylo možné zachovat anonymitu respondentů, je název společnosti ve větě 



58 

 

vždy nahrazen neutrálním slovem firma. Ze stejného důvodu zůstanou nahrávky uloženy pouze v mém 

osobním archivu a nebudou nikde zveřejněny. Stejně tak celé přepisy rozhovorů nejsou součástí této 

diplomové práce, ale to především z důvodu jejich rozsahu (cca 190 stran). Přepisování záznamů 

rozhovorů považuji vedle získávání respondentů za druhou nejnáročnější fázi celého šetření. Zejména u 

těch nahrávek, které vznikly v hlučnějším prostředí, trval jejich přepis několikanásobek času (např. přepis 

40 minutového rozhovoru pořízeného v kavárně trval přibližně 5 hodin) a to i přesto, že jsem si krátké 

poznámky psala již v průběhu rozhovorů. 

 

Kvalitní přepisy rozhovorů byly ovšem nezbytným předpokladem pro pečlivé vyhodnocení získaných dat. 

Odpovědi na otevřené otázky jsem postupně zaznamenávala do tabulek podle okruhů kladených otázek, 

rozčleňovala jsem je na dílčí celky a třídila jsem je do různých skupin. Jelikož někteří respondenti přecházeli 

z jedné otázky plynule na jiná, související téma, hledala jsem v odpovědích především klíčové pojmy. Díky 

záznamům v tabulkách jsem mohla některá data kvantifikovat a sledovat tak frekvenci a intenzitu jejich 

výskytu a případně i další souvislosti. Zároveň jsem analyzovala opakující se podobnosti (určité vzorce) či 

naopak odlišnosti.  
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5 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ZÍSKÁVÁNÍ A ROZVOJE STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ 

V KONCEPCI TALENT MANAGEMENTU 

První fáze empirického šetření zahrnovala studium dokumentů, konkrétně analýzu kariérních webových 

stránek 145 zaměstnavatelů. Informace na kariérních webových stránkách zaměstnavatelů jsou někdy 

obsáhlé, ale ani tak nebylo možné vytvořit si pouze na jejich základě komplexní představu o zkoumané 

problematice. Často chyběly bližší informace k jednotlivým tématům nebo jsem narážela na nejednotnost 

výkladu některých klíčových pojmů. Například pod pojmy stáž, praxe, trainee, ale i samotný rozvoj rozumí 

řada zaměstnavatelů něco jiného. Jelikož ze samotných kariérních stránek zaměstnavatelů nebylo možné 

zjistit přesné významy pojmů a ani žádné další souvislosti, sloužila tato technika sběru dat pouze jako 

určitý předvýzkum, prvotní orientace a zdroj informací pro hlavní část šetření – rozhovory se 

zaměstnavateli. 

 

Při této analýze kariérních stránek 145 zaměstnavatelů jsem sledovala čtyři aspekty. Prvním z nich bylo, 

zda zaměstnavatelé mají na svých kariérních stránkách sekci týkající se studentů a absolventů. Celkem 144 

zaměstnavatelů (99 %) má kariérní stránky nebo minimálně část firemních webových stránek obecně 

věnovanou získávání nových zaměstnanců (nejčastěji nazváno jako kariéra či zaměstnání, méně často pak 

pracovní příležitosti či volné pozice). Z toho 102 zaměstnavatelů (71 %) má na svých stránkách sekci 

věnovanou přímo získávání studentů a absolventů. Někteří z nich přitom mají své kariérní stránky včetně 

sekce věnované studentům a absolventům pouze v anglickém jazyce (české webové stránky odkazují na 

kariérní stránky mateřské společnosti, informace jsou ale lokálně tříděny) a některé kariérní stránky 

společností byly přímo propojené s kariérním portálem jobs.cz. Sekce pro studenty a absolventy nejčastěji 

obsahovala nabídku uplatnění ve společnosti, další možnosti vzájemné spolupráce, rady pro přípravu na 

výběrové řízení a pozvánky na různé akce pořádané společností pro tuto cílovou skupinu potenciálních 

zaměstnanců. V několika případech byly stránky „ve výstavbě“, v procesu „předělávání“ nebo právě nově 

vznikly a proto ještě nebyly zcela naplněny obsahem. Velmi často byly na stránkách umístěny odkazy na 

různé sociální sítě. Společnosti, které neměly přímo sekci pro studenty a absolventy, často označovaly ve 

výpisu volných pozic pozice vhodné pro studenty/absolventy  (slovně či graficky, např. symbolem 

promoční čepice). 
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Druhým sledovaným aspektem bylo, zda zaměstnavatelé na svých stránkách inzerují nějaký speciální 

program pro studenty či absolventy. Tuto možnost explicitně uvádí 81 % zaměstnavatelů (118). Lze se 

přitom setkat s rozmanitými názvy programů, například stáž, internship, internship program, junior 

program, graduate program, development program, leadership development program, future leaders 

program, trainee program, specialized training program či absolventský program. Popis programů je u 

některých zaměstnavatelů obsáhlý, u některých naopak velmi stručný. Lze tak pouze zhruba odhadnout, 

zda se jedná o krátkodobou stáž nebo dlouhodobější program. Stáže nabízí 39 % zaměstnavatelů, 

dlouhodobější programy, nejčastěji nazvané jako trainee, pak 43 % zaměstnavatelů. Na základě prvního a 

druhého aspektu lze předpokládat, že zaměstnavatelé věnují získávání studentů a absolventů značnou 

pozornost a že k tomuto účelu využívají mimo jiné i programy určené speciálně pro studenty a absolventy. 

 

Třetím sledovaným znakem bylo, zda se na kariérních stránkách v souvislosti se studenty a absolventy 

vyskytuje slovo talent. O talentu či talentech hovoří na svých stránkách 50 % zaměstnavatelů (73) a to 

nejčastěji v souvislosti s nabízenými programy pro studenty a absolventy. Zaměstnavatelé o svých 

programech tvrdí, že jsou určeny pro „mladé talenty“, „talentované“ studenty/absolventy či dokonce pro 

„nejtalentovanější absolventy“: 

 
 „Pro mladé talenty! Jedná se o výběrové programy, které jsou obsazovány největšími talenty z řad 

mladých profesionálů.“ (s58)1 
 „Hledáme technické talenty! (…) Program pro talentované a iniciativní absolventy netechnických 

oborů.“ (s45) 
 „Heineken International Graduate Programme je určený pro všechny mladé a talentované uchazeče, 

…“ (s61) 
 „Pro posílení našeho manažerského týmu hledáme nové talenty do našich Trainee programů.“ (s72) 
 „Co dva roky otevíráme mezinárodní Trainee program pro talentované absolventy…“ (s115) 
 „Hlavním cílem programu je oslovit talentované absolventy VŠ (…) Největší talenty si necháme na 

stálo.“ (s96) 
 „Student program (…) a jeho úkolem je získat talentované a motivované studenty…“ (s122) 
  „…hledáme (…) na českých vysokých školách nejtalentovanější a pro nás nejvhodnější absolventy.“ 

(s106) 
 „Every year, some of the brightest and most talented graduates from all over the world start our 

global trainee programs.“ (s2) 
 „We take bright, talented students as interns because we want them to be the bright, talented 

graduates that end up being the future leaders of our company.“ (s65) 
 „The Traineeship is an entry-level position dedicated to bringing new talent to Procter & Gamble…“ 

(s109) 
 

                                                             
1 Znak uvedený v závorce (s1–s145) označuje zdroj citace, kariérní stránku subjektů uvedených v Příloze A. 
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O talentech mluví zaměstnavatelé nejen v souvislosti s programy pro studenty a absolventy, ale i v rámci 

získávání nových pracovníků obecně: 

 „Jednou z priorit personální politiky UniCredit Bank je práce s talentovanými absolventy.“ (s135) 
  „Společnost Honeywell aktivně vyhledává a rozvíjí špičkové talenty mezi studenty bakalářských, 

magisterských i doktorských studijních programů.“ (s63) 
 „Nabízíme velkou řadu příležitostí pro absolventy s talentem a ambicemi posunout naše globální 

podnikání na vyšší úroveň.“ (s60) 
 „Projekt umožní České televizi přilákat a udržet ty nejlepší mladé talentované lidi…“ (s33) 
 „Talentovaní absolventi škol pro nás znamenají velmi cenný zdroj potenciálních zaměstnanců…“ 

(s39) 
 

Dále se lze s pojmem talent setkat v kontextu rozvoje pracovníků (jak pracovníků obecně, tak účastníků 

trainee programů): 

 „Chceme potkat a rozvíjet opravdové talenty.“(s9) 
  „Když vidíme v člověku talent a ochotu růst, otevíráme dveře do všech oddělení, kde může svůj 

talent rozvíjet.“ (s85) 
 „UPC klade důraz na podporu a rozvoj talentů napříč celou firmou.“ (s139) 
 „I dobré pivo potřebuje dostatek času, aby dosáhlo dokonalosti! A proto jsou naši trainees umístěni 

na jeden rok do talentového tanku, v rámci něhož na sobě po všech stránkách tvrdě pracují“ (s106) 
 „Mladí lidé mají obrovský potenciál. Cítíme jako důležité jejich talent objevit a nechat ho růst.“ (s21) 

 

Pouze na základě tvrzení uvedených na webových stránkách společností nelze ovšem soudit, zda 

zaměstnavatelé používají pojem talent v souvislosti se studenty a absolventy jen z marketingových důvodů 

nebo zda se studenty a absolventy v rámci svého systému talent managementu skutečně pracují. 

 

Posledním, čtvrtým sledovaným aspektem bylo, zda se zaměstnavatelé zmiňují v souvislosti se studenty a 

absolventy o vzdělávání a rozvoji.  O možnostech vzdělávání a rozvoje zaměstnanců obecně hovoří na 

svých stránkách naprostá většina zaměstnavatelů, ale o možnostech vzdělávání a rozvoje pro studenty a 

absolventy hovoří na svých stránkách jen 62 % zaměstnavatelů (90). Nejčastěji přitom zmiňují možnost 

účasti na firemních školeních či na různých rozvojových aktivitách (blíže často nespecifikovaných). 

Podrobnější informace lze občas najít v popisech trainee programů. Lze tedy předpokládat, že 

zaměstnavatelé se vzdělávání a rozvoji u nich pracujících studentů a absolventů nijak výrazně nevěnují a že 

výjimku v tomto ohledu mohou tvořit speciální programy pro studenty a absolventy. 

 

Tyto výstupy z analýzy kariérních stránek jsem částečně využila jako výchozí předpoklady pro druhou fázi 

šetření, kterou tvořily rozhovory. V rámci rozhovorů byly stejně jako v první fázi šetření a jako v celé 
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diplomové práci zkoumány tři oblasti, jež by dohromady měly utvořit komplexní obrázek zkoumané 

problematiky a naplnit tak cíl práce. Jedná se o tyto oblasti:  (1) přístup zaměstnavatelů k talent 

managementu; (2) přístup zaměstnavatelů k získávání studentů a absolventů a (3) přístup zaměstnavatelů 

ke vzdělávání a rozvoji studentů a absolventů. Výstupy z rozhovorů k těmto třem oblastem včetně 

poznatků k dílčím cílům šetření, jsou prezentovány v následujících třech podkapitolách.  

 

5.1 Přístup zaměstnavatelů k talent managementu  

K oblasti talent managementu se vztahovaly dva dílčí cíle šetření: (1) zjistit, koho zaměstnavatelé považují 

za talent, talentovaného studenta či absolventa a (2) zjistit, zda se zaměstnavatelé zaměřují v rámci svého 

systému talent managementu na studenty a absolventy. První jmenovaný cíl sledovaly dvě otázky 

rozhovoru: „Kdo je ve vaší společnosti považován za talent?“ a „Koho vaše společnost považuje za 

talentovaného studenta či absolventa? Jakými disponuje znalostmi, dovednostmi či osobnostními 

charakteristikami?“. Odpovědi na obě zvlášť položené otázky se shodovaly. Talent a talentovaný student či 

absolvent je charakterizován podobnými znaky a věk zde nehraje roli, viz respondent 20: „…nediverzifikuji, 

jestli jsem si ho (pozn.: talenta) najala hned po škole, tři roky po škole, jestli má nějakou zkušenost nebo 

nemá.“ Obdobná logika, kdy charakteristiky talenta a talentovaného studenta či absolventa, jsou podobné, 

platila i u ostatních respondentů:  

 
 „Talentový student nebo absolvent je to samé jako talent uvnitř firmy.“ (respondent 7) 
 „To, co požadujeme u trainees, je základ pro ty, které pak považujeme za talenty. Ti mají navíc jen 

profesionální jednání, zkušenost.“ (respondent 2)  
 „Talenti jsou u nás ti, kteří se snaží být nejlepší v tom, co dělají a pracovat na sobě. To je stejné i u 

studentů.“ (respondent 16) 
 „Máme parametry, které hodnotíme v rámci ročního hodnocení, například, že člověk musí mít tah na 

branku, že musí být inovativní a dobrý týmový hráč. To jsou pro nás talenti. To samé platí i pro 
studenty, oni jsou pro nás líheň.“ (respondent 23)  

 „Talentovaný student je někdo, kdo je schopný rychle se rozkoukat ve firmě a zapojit se do úkolů nad 
standardní pracovní povinnosti. Není to o dobrých známkách, ale spíše o tom, že ten člověk je 
schopný přemýšlet v širších souvislostech a dělá věci, které nesouvisí jen s denní rutinou.“ 
(respondent 13) 

 „Talentovaný student je charakterizován jako člověk, který na stejné pozici odvádí mnohem lepší, 
větší výkon, než někdo jiný.“ (respondent 15)  

 

Respondenti vycházeli při svých odpovědích z oficiálních firemních dokumentů (z přesně popsaných 

kompetenčních modelů, do kterých i nahlíželi) anebo z nepsaných, ale ve firmě ustálených modelů a 

z vlastní zkušenosti, viz respondent 2: „Nemáme nikde na nástěnce definici, ale dalo by se říci, že pro nás je 
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důležitý osobní profil toho člověka.“ Ve dvou případech reagovali respondenti na otázku, koho považují za 

talenta, upřesněním, že u nich ve firmě se nepoužívá označení talent: „Nenazýváme to talentovaný, ale 

vysoce potenciální zaměstnanec.“ (respondent 6) a „My tomu neříkáme talenti, ale lidé s potenciálem.“ 

(respondent 24) V obou případech se ale následné definice těchto pracovníků shodovaly s pojetím talentů 

u ostatních respondentů a lze tedy konstatovat, že ačkoliv je název jiný, podstata zůstává stejná. Ve všech 

odpovědích lze analyzovat několik často se opakujících znaků, kterými respondenti talenty charakterizují. 

 

Prvním, nejčastěji zmiňovaným znakem je výkon. Talenti podle respondentů podávají lepší výkon než 

ostatní, dlouhodobě se při hodnocení výkonu řadí k nadprůměrným zaměstnancům. Svými individuálními 

výsledky a „tahem na branku“ tak výrazně přispívají k plnění cílů společnosti: 

 
 „Talent se označuje poměrně jednoduše. Máme systém ročního hodnocení, kde se hodnotí pracovní 

a rozvojové cíle. (…) Na konci roku je pak finální hodnocení, kde dostáváme známky jako ve škole a za 
talenty považujeme lidi, kteří mají jedničky a dvojky.“ (respondent 10) 

 „…Ten člověk musí mít 100 % výkon …“ (respondent 3) 
 „…Chceme, aby ten člověk byl úspěšný v tom, co dělá. Sledujeme, jak se mu daří, jaké má výsledky. 

Je těžké nazvat talentem někoho, kdo neplní.“ (respondent 12) 
 „…výrazně nám pomáhá doručit náš business plan.“ (respondent 7) 
 „Je to nadprůměrně výkonný člověk, …“ (respondent 26) 
 „…na stejné pozici odvádí mnohem lepší, větší výkon, než někdo jiný, …“ (respondent 15) 

 

Druhým znakem je potenciál růst a to hned ve dvou rovinách: Talenti jsou jednak schopni se dále rozvíjet, 

jejich (inteligenční) kapacity jim to umožňují a zároveň se chtějí rozvíjet, mají chuť a vůli na sobě pracovat. 

Za talenta je tak považován pracovník, který splňuje obě tyto podmínky. Růst přitom neznamená pouze 

kariérní posun vertikálně, do vedoucích a manažerských rolí, ale i horizontálně, do rolí expertů a 

specialistů: 

 
 „Člověk, který má potenciál, možnost se ještě učit a chce se učit…“ (respondent 4) 
 „První věc je potenciál. My když nabíráme nového člověka, včetně trainees, tak se nekoukáme jen na 

tu aktuální roli, ale i na to, co bude jeho další role, jaký má potenciál dalšího směřování. (…) Pak nás 
hodně zajímá ochota se posouvat dál, vzdělávat se a aspirace toho člověka. Umět se učit a chtít se 
učit nestačí. Aby se s tím dalo pracovat, je potřeba právě ještě aspirace.“ (respondent 12) 

 „Lidi, kteří mají potenciál růst na pozici manažera, teamleadera nebo experta. Jsou to lidé, kteří 
zvládají svoji práci, jsou zodpovědní a chtějí se dále rozvíjet.“ (respondent 24) 

 „Sledujeme čtyři klíčové věci (…) a třetí je schopnost učit se.“ (respondent 6) 
 „…a musí mít potenciál. Ten neměříme subjektivně, využíváme Lomingerův kompetenční model, kde 

je popsáno, jak se chová člověk, který demonstruje tu danou hodnotu potenciálu.“ (respondent 3) 
 „Je to člověk, který se chce rozvíjet, ať už horizontálně nebo vertikálně.“ (respondent 7) 
 „Má tu vůli a chce se rozvíjet.“ (respondent 7) 
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Talenti ovšem nerozvíjí jen sami sebe, nýbrž i své okolí. Jsou schopni a ochotni předávat své znalosti a 

dovednosti dál:  

 
 „… jsou schopni pracovat s rozvojem sama sebe a jiných lidí…“ (respondent 20) 
 „Máme i kompetenční model, kde je šest kompetencí, které u těch lidí hledáme. (…) Jednou z nich je 

schopnost rozvíjet další talenty a týmy.“ (respondent 4) 
 „Je to člověk, který chce být tím zapalovačem, chce předávat své zkušenosti dál, šířit, co se naučí.“ 

(respondent 7) 
 

Dále se talenti vyznačují proaktivitou, tím, že dělají něco nad rámec svých povinností, více než ostatní. 

Jsou iniciativní, sami od sebe přichází s nápady: 

 
 „Určitě někdo, kdo je proaktivní, kdo je ochoten té práci něco dát.“ (respondent 22)  
 „Někdo, kdo je vidět trochu více než ostatní tím, že pracuje nad rámec svých povinností. Někdo, kdo 

přinese něco nového, zajímavého do toho týmu, nebo i nějaké zlepšováky.“ (respondent 13)  
 „…je ochotný dávat i něco navíc…“ (respondent 21) 

 

S proaktivitou úzce souvisí další dvě často zmiňované charakteristiky: inovace a změny. Talenti hledají 

nová řešení a navrhují způsoby, jak věci zlepšovat. Svou práci nedělají rutině, ale nad věcmi často přemýšlí 

i v širších souvislostech. Narazí-li na něco, co lze podle nich změnit, nebojí se říct svůj názor nahlas, byť je 

odlišný od většiny. Jsou schopni věci konstruktivně kritizovat, nacházet řešení problémů, prosazovat 

změny a překonávat překážky: 

 
 „…a pak určitě proaktivita. Aby to nebyl člověk, který jen standardně vykoná daný úkol, ale aby nad 

věcmi přemýšlel, přicházel s vlastními nápady, nebál se diskutovat a říct opačný názor než má 
většina.“ (respondent 2) 

  „…přemýšlí nad věcmi, zlepšuje procesy a přináší konstruktivní kritiku.“ (respondent 21) 
 „…přichází s nápady, snaží se tu svou oblast zlepšovat.“ (respondent 16) 
 „…Je to nápaditý člověk, který vždy hledá řešení, nenechá se zastavit nějakými překážkami.“ 

(respondent 23) 
 „Máme i kompetenční model (…), hledáme schopnost prosazovat změnu…“ (respondent 4) 

 

Se schopností prosazovat změny souvisí i fakt, že talenti jsou schopni rozhodovat a za svá rozhodnutí nést 

odpovědnost:  

 
  „…schopnost být úspěšný v náročnějších pozicích, které vyžadují více abstraktního uvažování, rychlé 

rozhodování, práci s více vstupy a dlouhodobější předvídání.“ (respondent 6) 
 „…schopnost rychle, ale promyšleně rozhodovat a schopnost nést odpovědnost.“ (respondent 8) 
 „…jsou zodpovědní…“ (respondent 24) 
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Další častou charakteristiku talentů respondenti popisovali jako zapálení, nadšení, zájem či vášeň. Talenti 

podle respondentů vynikají tím, že je jejich práce nesmírně baví a někdy jí bývají až pohlceni, viz 

respondent 2: „…a vůbec nadšení pro tu práci. Člověk, který není zapálený pro téma, kterému by se měl 

věnovat, pro nás není talentem, protože té práci neodevzdává tolik, co ten, pro kterého je to opravdu 

srdcová záležitost.“ nebo respondent 21: „Je to člověk, kterého práce baví.“ (respondent 21) 

 

Ostatní charakteristiky zazněly jen zřídka. Tři respondenti uvedli, že talent by měl mít odborné znalosti ve 

svém oboru (viz například respondent 6: „Potom jsou to odborné, funkční schopnosti v té oblasti, ve které 

člověk pracuje.“). Dva respondenti uvedli, že by talent měl zapadnout do jejich firemní kultury (viz 

respondent 21: „A taky je vnitřně srozuměný s nastavenou kulturou firmy, ale nebojí se ji měnit.“ nebo 

respondent 23: „…ale zároveň je tam ta třešinka, že musí zapadnout do naší kultury.“). A jen ojediněle 

zazněly charakteristiky jako schopnost týmové spolupráce, zvládání stresu, komunikační dovednosti, 

jazyková vybavenost či manažerské dovednosti. Pouze jeden respondent zmínil, že kromě různých 

vlastností či dovedností, kterými talent disponuje, ho charakterizuje i to, že by měl být ve společnosti 

vidět: „Pokud je někdo talent, měl by rezonovat tou společností napříč. Je vtipné, když o někom mluvíte 

jako o talentu, ale zbytek firmy ho nezná.“ (respondent 12) 

 

Jeden z respondentů konstatoval, že se definice talenta může lišit podle divize a hierarchické úrovně 

organizace, ve které talent aktuálně působí: „Aby ten člověk vyčníval, byl tím talentem, tak potřebuje na 

různých úrovních organizace jiné dovednosti, schopnosti a postoje. Jinak je to v call centru a jinak na 

centrále na úrovni board mínus jedna. Je ale něco, co by mělo být pro všechny stejné, takový 

leadershipový, interpersonální základ.“ (respondent 17) A také dodal, že to, kdo je v organizaci považován 

za talent, se mění v čase: „V čase se to vyvíjí, hodně to ovlivňuje doba, ve které se ta firma nachází. Třeba 

pro nás je teď kritické, aby lidé, které považujeme za talenty, velice dobře zvládali změnu. Musí umět uřídit 

své lidi a udržet jejich motivaci v době transformace a nejistoty. A tohle by pro talenta před dvěma, třemi 

lety nebylo to klíčové. Nelze říct, že je to nějaká daná sada věcí, vždy bude něco podobného, ale bude se to 

měnit podle zaměření, strategie a vývoje té firmy.“ (Pozn.: Společnost v době rozhovoru procházela 

přípravami na prodej.) Jiné rozdíly v pojetí talentu, vyplývající například z působení respondentů v různých 

odvětvích nebo související s velikostí společnosti, žádný respondent nezmínil a z analýzy jednotlivých 

znaků zmíněných ve všech rozhovorech také nevyplynuly.  
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Shrnutím výše uvedených charakteristik, lze formulovat konstrukt definice talenta. Talentem je pracovník, 

jenž podává dlouhodobě nadprůměrný výkon, kterým přispívá k dosažení cílů společnosti. Může a chce se 

sám dále rozvíjet a dokáže rozvíjet i své okolí. Je proaktivní (dělá „něco navíc“) a inovativní (přemýšlí 

v širších souvislostech, nachází nová řešení, zlepšuje procesy). Dokáže prosazovat změny, překonávat 

překážky, rozhodovat a nést odpovědnost. Práce ho baví, má k ní velmi pozitivní přístup (nadšení, vášeň). 

Definice talentovaného studenta/absolventa je prakticky shodná s definicí talenta, pouze s tím rozdílem, 

že je kladen mnohem větší důraz na potenciál k růstu (schopnost učit se, predispozice) a menší (či dokonce 

minimální) důraz na již získané znalosti či dovednosti. 

 

K dosažení druhého dílčího cíle šetření, kterým bylo zjistit, zda se zaměstnavatelé zaměřují v rámci svého 

systému talent managementu na studenty a absolventy, bylo třeba nejprve objasnit, zda se 

zaměstnavatelé vůbec talent managementu věnují a co v jejich pojetí případně TM představuje. Na otázku 

„Věnujete se ve vaší společnosti talent managementu (systematickému získávání, rozvoji a udržení 

talentů)?“ odpovědělo jednoznačně kladně 24 respondentů z 27 (89 %). Zbývající 3 zaměstnavatelé nad 

odpovědí váhali, a ačkoliv určité náznaky talent managementu ve firmě vnímali, na konec zhodnotili, že 

z jejich pohledu se talent managementu systematicky nevěnují: 

 
 „Hodně se věnujeme traineem, ale neděláme výběrovou skupinu z řad ostatních zaměstnanců, kde 

bychom je propojovali a dávali jim speciální školení. Tohle u nás zatím nefunguje, což je podle mě 
škoda, protože tímto směrem bychom měli jít.“ (respondent 19) 

 „Ne, systém talent managementu ve firmě nemáme. Respektive máme vybrané lidi, se kterými 
počítáme do rozvoje a pracujeme s nimi intenzivně, nicméně to není ucelený systém.“ (respondent 
9) 

 „Nějaké náznaky zde jsou, ale je to v počátcích. Podle hodnocení máme identifikovanou skupinu 
zaměstnanců s potenciálem. (…) Je to dělané hodně individuálně, ale hromadně ne.“ (respondent 18) 

 

Respondenti, kteří uvedli, že se talent managementu věnují (24 zaměstnavatelů), většinou přirozeně 

pokračovali odpovědí na následující otázku „Co u vás konkrétně talent management představuje?“. Na 

základě jejich odpovědí lze přístup zaměstnavatelů k talent managementu rozdělit podle několika hledisek. 

Prvním, zásadním hlediskem je, koho se talent management v organizaci týká, jestli všech zaměstnanců 

plošně nebo jestli jen vybrané skupiny zaměstnanců. Většina zaměstnavatelů (20 z 24, tedy 83 %) se 

v rámci talent managementu věnuje vybrané skupině zaměstnanců. Ti jsou vybírání nejčastěji na základě 

ročního hodnocení výkonu, podle výsledků z psychometrických testů a development center a podle 

různých dalších předem stanovených kritérií. Z vybraných zaměstnanců se stává do určité míry elitní 
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skupina, jejíž „výběrovost“ se projevuje ve vyšších očekáváních a nárocích na ně kladených a zároveň v 

nadstandardních možnostech, které se jim na rozdíl od ostatních zaměstnanců otvírají. Nejčastěji se jedná 

o nadstandardní možnosti vzdělávání a rozvoje – vyšší rozpočet na rozvoj, rozmanitější nabídka interních i 

externích školení, účast na inspirativních setkáních a možnost využít mentora či kouče. V některých 

případech se vybraným talentům nabízí v rámci rozvoje i možnost přesunutí na zahraniční pobočku či 

zapojení do CSR aktivit nad rámec práce (taktéž i v zahraničí). Zároveň bývají tito vybraní zaměstnanci 

přizváni ke spolupráci na zajímavějších, náročných a pro firmu často klíčových projektech: „Pak se talenty 

snažíme zapojit do největších výzev, které ve firmě řešíme. Alokujeme je na projekty, kde mohou přinést 

nový pohled. Často je to mimo jejich základní kompetenci, snažíme se o vybočení mimo jejich komfortní 

zónu.“ (respondent 12). V některých případech se vytvoří projektový tým složený pouze z těchto vybraných 

talentů. Výstupy z takových projektů pak bývají prezentovány přímo nejvyššímu vedení společnosti, což 

bývá mimo jiné chápáno jako možnost „ukázat se“. Tito vybraní zaměstnanci se ve srovnání s ostatními 

kolegy setkávají s vedením společnosti mnohem častěji, například i na neformálních akcích, což bývá 

prezentováno jako přínos pro vybrané zaměstnance: „Jedním z hlavních benefitů pro lidi, kteří procházejí 

talentovým programem je, že se potkají s vedením společnosti, kde mohou prezentovat své myšlenky a 

zviditelnit se.“ (respondent 14). Zkoumaní zaměstnavatelé nepodporovali cíleně jen navazování vztahů 

mezi talenty a managementem, ale i mezi talenty samotnými (vytvářela se z nich komunita). Posledním 

znakem, kterým lze charakterizovat tuto vybranou skupinu zaměstnanců je rychlejší kariérní postup (nejen 

vertikálně do vedoucích pozic, ale i horizontálně, do expertních rolí).  

 
 „Máme talentový program pro opravdu výběrové zaměstnance. Každý rok probíhá hodnocení 

zaměstnanců, na základě kterého identifikujeme talenty. Ti potom mají lepší možnosti než ostatní.“ 
(respondent 22)  

 „Každý rok a půl definujeme talenty, jejich nominace vychází z kalibračních porad. (…) Nemáme 
žádné kvóty, kolik jich má na konci zůstat. Hledáme ty nejlepší z nejlepších.“ (respondent 14) 

 „Určitě tady máme systém talent managementu. (…) Máme development centra, ve kterých si 
vytipováváme talenty. Ti mají extra školení navíc a příležitost dostat se k určitým projektům. Je to 
pro vybrané zaměstnance podle toho, jaké mají výsledky v práci.“ (respondent 21) 

 „Máme dva systémy talent managementu. (…) Jsou to lidé vybraní podle hodnocení, talenti. Rozvíjejí 
se a připravují na role ve vedení. Po přibližně třech letech v talentovém programu mají možnost 
absolvovat assessment, který představuje vstupní bránu do managementu. Ale ne každý chce do 
vedení, takže je zde i expertní cesta.“ (respondent 26) 

 „Máme roční hodnocení zaměstnanců. Ti lidé, kteří jsou označeni jako high potentials, jsou zařazeni 
do speciálního programu, mají jinak nastavené bonusové schéma a rozpočet na rozvoj.“ (respondent 
8) 
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Vedle zaměstnavatelů, kteří se v rámci talent managementu věnovali vybrané skupině zaměstnanců, se 

objevili dva, jejichž TM představoval určitý kompromis. Chtěli nebo se měli věnovat všem zaměstnancům, 

ale ve skutečnosti pracovali v rámci TM jen s vybranou skupinou zaměstnanců:  

 
 „Z centrály je filosofie, že de facto každý je talent, ale každý na něco jiného. Nicméně máme při 

ročním hodnocení několik kategorií a ti, co splňují na nadstandardní úrovni, mají nadstandardní 
možnosti. Buď se věnovat zajímavějším projektům a to nejen těm, co se týkají práce, ale i v rámci 
CSR. A ti, co tam mají nejlepší hodnocení, jedou na tři měsíce do Afriky a tam pomáhají s něčím, co si 
vyberou.“ (respondent 13) 

 „Chceme, aby se rozvíjeli všichni, takže sice máme vybranou skupinu zaměstnanců talentů, ale 
neznamená to, že bychom opomíjeli ty ostatní. Ta vybraná skupina má tréninkové dny, podobně jako 
u absolventského programu. Setkávají se, poznávají další oddělení, mají navíc různá soft sklil školení, 
na která se nemůžou přihlásit běžní zaměstnanci. Mají večeře s vedením společnosti, takže je o nich 
více slyšet. A jsou to takoví ambasadoři v rámci firmy, my jim říkáme fire-lighters, zapalovači.“ 
(respondent 7) 

 

Pouze o dvou respondentech lze prohlásit, že se v rámci talent managementu nevěnovali vybrané skupině 

zaměstnanců, ale opravdu všem zaměstnancům ve společnosti: 

 
 „Pro mě je talent každý zaměstnanec, který se sem dostane. Tak jako každá společnost, máme 

strategii brát jen ty nejlepší.“ (respondent 11) 
 „Pro nás jsou talent všichni. Kdyby nebyli, tak je nenajímáme. (…) Máme systém talent 

managementu. Každý člověk, který přijde, projde adaptací, školeními, nastaví si své cíle a dostane 
přiděleného counselora.“ (respondent 20) 
 

S prvním hlediskem, koho se talent management v organizaci týká, úzce souvisí další možné hledisko 

přístupu k TM: reálná podoba realizace talent managementu, jestli TM je v organizaci chápán jako určitý 

systém řízení všech zaměstnanců, jako systém práce s vybranými zaměstnanci (vytváření tzv. talent pools) 

nebo jako ucelený program pro vybrané zaměstnance. Jsou-li za talenty považováni všichni zaměstnanci, 

funguje talent management v organizaci jako přirozená součást personálního řízení, jako určitý systém 

řízení všech zaměstnanců a v podstatě jen ovlivňuje způsob, jak se se všemi zaměstnanci v organizaci 

pracuje. Talent management tak není nějaký proces, který má na starosti oddělení lidských zdrojů, ale 

každodenní součást práce manažerů, kde oddělení lidských zdrojů zaujímá pouze podpůrnou, nikoli řídící 

roli. To se projevilo i u obou zmíněných respondentů, kteří za své talenty označili všechny zaměstnance: 

„HR neschraňuje skupinu talentů, je to o jednotlivých týmech a manažerech. U nás je to práce manažerů, 

ne HR. Manažer vidí výsledky a všechno, on si sleduje talenty.“ (respondent 11) 
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Jsou-li za talenty považováni jen vybraní zaměstnanci, může být talent management v organizaci 

realizován formou vytváření tzv. talent pools. Tito vybraní zaměstnanci jsou součástí interní databáze 

talentů a mají nadstandardní možnosti, například vzdělávání a rozvoje, setkávání s managementem 

společnosti nebo účasti na klíčových projektech firmy. Není pro ně realizován žádný ucelený program, 

firma o nich pouze „ví“: 

 
 „Není to ucelený program, kde by ti nominovaní účastníci absolvovali nějaká školení. Je to o 

individuální práci s talenty, ať už ve smyslu účasti na mentoringu, coachingu, zajímavých projektech 
nebo rozvoji leadership dovedností. Z tohoto talent poolu poté čerpáme pro interní obsazování pozic 
směrem nahoru na manažerské pozice nebo do expertních rolí. Není to jako trainee program, kde by 
se ti talenti potkávali po určitou dobu a absolvovali nějaké společné aktivity.“ (respondent 2) 

 „Všichni zaměstnanci jsou hodnoceni a ti, co jsou vnímaní jako top talenti, jsou v databázi, ze které 
se vybírají zaměstnanci na top projekty z celého světa.“ (respondent 25) 

 „Máme nastavený globální talent systém (…). Tady v Česku máme vyvinutý tzv. talent pools.“ 
(respondent 23) 

 

Program pro vybrané zaměstnance (ve smyslu stanoveného sledu činností) je druhou možnou podobou 

realizace talent managementu u společností, které za talenty považují jen některé zaměstnance. Talentový 

program bývá vedle adaptačních a rozvojových programů jedním z mnoha programů týkajících se řízení lidí 

v organizaci. Někteří zkoumaní zaměstnavatelé měli jeden talentový program napříč celou společností, jiní 

měli talentových programů hned několik (například respondenti z oblasti bankovnictví nebo informačních 

technologií). V rámci jednotlivých zkoumaných programů lze opět identifikovat několik aspektů, kterými se 

tyto programy vzájemně lišily. 

 

Prvním aspektem je rozčlenění programů podle toho, pro koho jsou určeny. V těch společnostech, kde 

měly programů více, je dělili podle seniority zaměstnanců: „Máme tři talentové programy. Jeden je pro 

absolventy, druhý je na úrovni specialistů, kteří mají pět až patnáct let zkušeností a ten třetí je na úrovni 

executive, talentový program pro manažery.“(respondent 10); podle funkčních celků, oddělení: „V 

obchodním oddělení máme Sales graduate program, talentový program na dva roky.“ (respondent 10) 

nebo podle zaměření na expertní a manažerské: „Někdy je mylně vnímáno, že ten talent musí mít aspiraci 

na manažerskou pozici. U nás vůbec ne.“ (respondent 12) a „Samozřejmě ne každý talent chce do vedení, 

takže je tady i ta expertní cesta.“ (respondent 26). 
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Druhým aspektem, podle nějž lze rozlišit talentové programy, je čas. Většina programů trvá určitou 

předem stanovenou a omezenou dobu, nejčastěji jeden, dva nebo tři roky. Jedná se v podstatě o cykly. Liší 

se nejen délka programů, ale i to, jestli je do nich talent zařazen jednou či opakovaně. 

 
 „Lidi do talent programu zařazujeme na rok.  Pak musí být nominovaní znovu, není tam ten prvek 

´dostanu se tam a potáhne se to se mnou dalších pět let´. Musí to obhájit.“ (respondent 12) 
 „Každý rok a půl definujeme talenty.“ (respondent 14) 
 „Celý program trvá rok.“ (respondent 24) 
 „Každý rok probíhá hodnocení zaměstnanců a na základě toho si identifikujeme talenty, …“ 

(respondent 22) 
 

Třetím aspektem třídění programů je jejich obsah. Někde je pro všechny účastníky talent programu obsah 

společný, jinde je talent zařazen do jednoho programu (jednoho ročníku s ostatními talenty), ale obsah 

programu je individuální:  

 
 „Máme talentový development program, což je série specifických školení, šitá na míru těm lidem na 

základě výsledků assessmentů a testů. Mohou tam být aktivity formou koučingu, stínování, rotací 
nebo sdílení best practise. V obecné rovině se o tom těžko mluví, protože pro každého talenta je to 
individuálně postavené.“ (respondent 12) 

 „… Je to spíše o individuální práci s těmi lidmi, kteří jsou ve společnosti vytipovaní jako talenti. Není 
to jako trainee program, kde by se ti talenti potkávali po určitou dobu a absolvovali nějaké společné 
aktivity.“ (respondent 2) 

 „S těmi vybranými pracujeme, poskytujeme jim soft skill tréninky, které jsou pro všechny stejné.“ 
(respondent 24) 

 „Ta vybraná skupina má tréninkové dny, něco jako u absolventského programu. Setkávají se, 
poznávají další oddělení, navíc mají různá soft skill školení, na která se nemůžou přihlásit běžní 
zaměstnanci.“ (respondent 7) 
 

Čtvrtým aspektem, podle něhož lze členit talentové programy ve zkoumaných společnostech, je 

geografická působnost daného programu. To se týká především mezinárodně působících společností, 

neboť se jedná o rozdělení programů na lokální a mezinárodní. Zatímco v některých společnostech se 

člověk může účastnit lokálního programu, který probíhá výhradně v České republice, v jiných 

společnostech se může zapojit do programu, který je společný pro všechny pobočky v různých zemích, kde 

společnosti působí. V jednom případě se talent zařazený do českého lokálního programu automaticky 

stával účastníkem i toho mezinárodního, korporátního programu: „Vedle českého, lokálního talent 

programu máme ještě korporátní. Tam je hlavní výhoda, že lidé se potkávají napříč korporací.“ 

(respondent 12). Korporátní, mateřské programy často ovlivňují podobu talentových programů 
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v jednotlivých lokálních pobočkách: „Máme nastavený globální talent systém, který vychází z potřeb firmy. 

Z toho vychází různé iniciativy a programy na pobočkách.“ (respondent 23). 

 

 

Teprve po objasnění skutečnosti, zda se zaměstnavatelé vůbec talent managementu věnují, co v jejich 

pojetí talent management představuje a kdo je pro ně talentem, je možné přistoupit k odpovědi na otázku, 

zda se zaměstnavatelé zaměřují v rámci svého systému talent managementu i na studenty a absolventy. 

Jak bylo zmíněno výše, z celkového počtu 27 respondentů se 24 respondentů věnuje talent managementu 

a 3 respondenti se mu nevěnují. U těchto 3 respondentů jsem výše uvedenou otázku logicky nepokládala a 

v rozhovoru jsme dále věnovali tématům získávání a rozvoje studentů a absolventů. Za zmínku ovšem stojí, 

že všichni tito tři respondenti realizují obdobné roční trainee programy pro studenty a absolventy jako 

ostatní respondenti. Na rozdíl od nich pak ale nijak systematicky nepracují s talenty mezi ostatními 

zaměstnanci a chybí tam tak určitá propojenost, viz například respondent 19: „Hodně se věnujeme 

traineem, ale neděláme nějakou výběrovou skupinu z řad zaměstnanců, kde bychom je propojovali a 

dávali jim speciální školení. Tohle u nás zatím nefunguje, což je podle mě škoda, protože tímto směrem 

bychom měli jít.“ 

 

Z 24 respondentů, kteří se talent managementu věnují, pouze 4 respondenti uvedli, že se studentům a 

absolventům v rámci svého systému TM nevěnují. V rámci TM totiž pracují pouze se zaměstnanci, kteří 

jsou ve firmě zaměstnáni na plný úvazek. Jeden z těchto respondentů sice určitou souvislost vnímal, ale 

osobně ji za „přímou návaznost“ neoznačil:  

 
 „Určitě tady máme systém talent managementu. Není to vyloženě tak, že by do něj tedy byli zapojení 

stážisté, spíš je to pro lidi, kteří jsou tady už delší dobu.“ (respondent 21) 
 „V rámci stáží na to není kladen takový důraz. Samozřejmě s těmi, kteří jsou opravdu šikovní, se 

snažíme pracovat nejen v průběhu roku, ale i po skončení té stáže. Ale že by to bylo nějak nastavené, 
to ne. Najdeme-li na stáži nějakého talenta, dostane se do našeho talentového programu, až když 
nastoupí na plný úvazek.“ (respondent 22) 

 „Přímá linka mezi trainee programem a talent managementem tu asi není, ale když se podívám, kdo 
je na vedoucích pozicích, tak jsou to lidé, kteří trainee programem prošli. Máme dvacátý druhý 
ročník toho programu a 30 % současného managementu jsou extrainees. Takže trainee program je 
sice talentový program, ale přímou návaznost na náš talent management nemá.“ (respondent 26) 

 „Trainee se mezi tyto top talenty mohou dostat až poté, co začnou pracovat na plný úvazek.“ 
(respondent 25) 
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Zbývajících 20 respondentů uvedlo, že se studentům a absolventům v rámci systému talent 

managementu přímo či alespoň nepřímo věnují. Částečně je to ovlivněno podobou realizace talent 

managementu v organizaci.  

 

Respondenti, u nichž talent management představuje určitý systém řízení všech zaměstnanců, se 

studentům a absolventům v rámci TM věnují přímo. Jak studenti, tak absolventi totiž sice nastupují na 

juniorní pozice, s nimi se ale v dané společnosti pracuje naprosto shodně jako se všemi ostatními pozicemi. 

Každý zaměstnanec musí disponovat alespoň základní úrovní všech kompetencí, které jsou definovány 

v kompetenčním modelu. Každý zaměstnanec má stanovené své pracovní a rozvojové cíle a každý 

zaměstnanec má přiděleného svého tzv. counselora, který mu k dosažení těchto cílů pomáhá. Úroveň 

kompetencí, kterými musí zaměstnanec disponovat a cíle, které musí plnit, jsou vázané pouze na pozici, 

nikoli na věk zaměstnance:  

 
 „Mezi lidmi venku hledáme talenty, ale tady uvnitř, už považujeme za talenty všechny. Kdyby nebyli, 

tak je nenajímáme. (…) Pro mě je talent technicky vzato každý, nediverzifikuju, jestli jsem ho najala 
hned po škole, tři roky po škole, jestli má nějakou zkušenost nebo nemá. (…) Všichni zaměstnanci 
mají společný určitý kompetenční model (…) a rozvoj je vázaný na pozici. Na juniorní pozici může 
nastoupit člověk hned po škole, ale také se někdo může v polovině života rozhodnout, že změní 
kariéru a že chce začít jako auditor. Bude pro něj platit stejný systém jako pro toho absolventa, bez 
ohledu na to, že je starší. To je věc, kterou neřešíme. Je to vázané jen na pozici, ne na ten fakt, jestli 
je člověk student.“ (respondent 20) 

 

Respondenti, jejichž talent management spočívá ve vytváření tzv. talent pools, se v jejich rámci studentům 

a absolventům také věnují. V jednom případě přímo, neboť systém TM v organizaci je tvořen dvěma talent 

pooly, z nichž jeden se skládá jen z mladých zaměstnanců. V druhém případě nepřímo, protože trainee 

program pro studenty a absolventy funguje jako určitý „předkrok“, „pool pro budoucí zařazení do talent 

managementu“: 

 
 „Máme nastavený globální talent systém (…). Tady v Česku máme vyvinutý tzv. talent pools. Jeden 

nazýváme Young talent pool, což jsou lidé, kteří v dalších letech můžou být klíčovými zaměstnanci, 
mají velký potenciál, ale zatím jsou méně zkušení. Patří tam vybraní mladí lidé z generace Y a Z. 
Druhému říkáme Leadership talent pool, což jsou lidé, se kterými do budoucna počítáme na vedoucí 
pozice.“ (respondent 23) 

 „Není to oddělené, je to jakoby předkrok nebo pool pro budoucí zařazení do talent managementu. 
Trainees ještě nejsou považováni zcela za talenty, protože nejdříve musejí předvést určitý výkon. 
Pokud získají seniornější, expertní pozici, pracujeme s nimi dál v rámci talent managementu. Takže 
pro nás jsou účastníci trainee programu naši talenti z řad absolventů, ale ještě to není záruka toho, 
že se stanou talentem i do budoucna.“ (respondent 2) 
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Respondenti, jejichž talent management je realizován formou talentových programů pro vybrané 

zaměstnance, spatřovali přímou i nepřímou souvislost především v jejich trainee programech. Jeden 

z respondentů uvedl, že trainee program, do kterého přijímá studenty a absolventy, je přímo totožný 

s talent programem pro vybrané současné zaměstnance. Ve společnosti tak existuje pouze jeden program, 

společný pro talenty vybrané z řad studentů a absolventů a z řad zaměstnanců: „My chápeme náš trainee 

program jako součást talent managementu ve společnosti, protože my tam nemáme jen ty absolventy, ale 

paralelně i naše interní lidi. My je nechceme diverzifikovat. To znamená, že my ve firmě identifikujeme, 

kdo je největší talent, a on jde paralelně do programu s trainees. Absolventi nabíraní zvenku jsou součástí 

toho interního talentového projektu.“ (respondent 3) Ostatní respondenti vnímali své trainee programy 

pro studenty a absolventy jako součást talent managementu ve firmě, zejména proto, že podle nich fungují 

jako zdroj budoucích talentů. A jeden z respondentů poukázal i na fakt, že byť mají ve firmě trainee 

program a talentový program pro zaměstnance oddělený, jejich obsah je de facto totožný.  

 
 „Náš absolventský program je určitě talentový. Aktivity v rámci rozvojových programů jsou podobné. 

V rámci centrální kanceláře je to zaměřené na zkušenější kolegy, kdežto trainee absolventský 
program je zaměřený na juniorní lidi. Oboje jsou ale talenti. Spousta lidí, kteří prošli za uplynulých 
deset let trainee programem, teď dělá na vysokých manažerských pozicích.“ (respondent 7) 

 „Trainee programy jsou určitě součástí něčeho, co tvoří talent management ve firmě. Mělo to vždy a 
i dnes to má velký status, podpořený tím, že několik členů současného vedení jsou absolventi těchto 
programů.“ (respondent 17) 

 „Lidé, kteří jsou dnes v talentovém programu, trainee programem prošli. Byla jsem překvapená, že je 
to skoro 40 % lidí z trainee programu, který se nám tady v talentovým programu pak po dvou letech 
objeví.“ (respondent 14) 

 „Dost lidí, kteří prošli trainee programem, jsou v dnešní době na manažerských nebo hodně 
odborných pozicích. Je to taková startovací čára pro jejich další rozvoj.“ (respondent 16) 

 

Celkově lze tedy na danou otázku odpovědět, že ano, zaměstnavatelé se v rámci svého systému talent 

managementu zaměřují i na studenty a absolventy a to především v rámci trainee programů, které pro 

studenty a absolventy realizují (stáže tuto roli nemají, čemuž se věnuji v závěru podkapitoly.) Z analýzy 

rozhovorů vyplynulo pět aspektů, které přispívají k chápání trainee programů jako součásti systému talent 

managementu. 

 

Prvním aspektem je samotný cíl trainee programu a jeho význam pro společnost, neboli proč jej 

respondenti vůbec realizují. Těchto cílů je samozřejmě několik a každý respondent sleduje něco trochu 

jiného, obecně se ale všichni dotazovaní shodli na následujících cílech.  
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Za nejzásadnější cíl trainee programu považují respondenti získání nových talentů z řad studentů a 

absolventů: 

 
 „Přísun nových talentů a to ideálně do každé divize, ale hlavně do byznysu. Je to program pro lidi, 

kteří se mohou stát klíčovými milníky mezi úspěchem a neúspěchem. Podporujeme tak přísun 
nových, mladých, talentovaných mozků, kreativních nápadů. Jsou to lidé, kteří se nebojí něco říct, 
nebojí se komunikace s manažery, říct svůj názor a jsou proaktivní.“ (respondent 15) 

 „Cílem je samozřejmě získat ty nejlepší mladé lidi. Nechceme, aby měli dobrou praxi, ale aby měli 
chuť a aby tady u nás zůstali a byli nejlepší.“ (respondent 16) 

 „Ten důvod je pragmatický: chceme to, co je na trhu nejlepší. Chceme talent a chceme s ním 
pracovat. To ale neznamená, že z našich trainees budou manažeři, museli jsme taková očekávání 
našich trainees v minulosti brzdit. My jim teď říkáme narovinu‚ že primárním důvodem, proč jsou v 
trainee programu není, že budou manažeři a že budou postupovat v kariéře, ale že z nich chceme 
vychovat experty a rozvinout jejich talent. To, že se pak z převážné většiny manažeři stanou, což 
můžeme i statisticky doložit, je druhá věc, ale není to ten důvod, proč talent program ve firmě 
existuje.“ (respondent 1) 

 

Se získáním nových talentů souvisí i druhý cíl trainee programu – získání nového impulsu, o kterém 

respondenti hovořili jako o „omlazení společnosti“, „okysličení“, „mladé krvi“ nebo „novém pohledu“. 

Vybraní talenti z řad studentů a absolventů dokáží do společnosti vnést nejen novou energii, kterou 

předávají ostatním, ale i řadu inovativních myšlenek: 

 
 „…A zároveň lidé v tom programu jsou často motivátory lidí kolem sebe. Kolegové vidí, co všechno 

jde a působí to na ně jako nákaza, jako motivace k většímu úsilí.“ (respondent 17) 
 „Druhá věc je, že chceme okysličovat naší krev. Tito lidé jsou hodně inovativní.“ (respondent 3) 
 „Zároveň je to i omlazení firmy. Dlouhou dobu se tím firma nezabývala. Řada lidí je tu deset, dvacet 

let, věkový průměr máme nad čtyřicet let a zjistilo se, že to omlazení, zpestření a nový pohled na věc 
je už potřeba. Takže poslední dobou máme mezi sebou stále víc mladých kolegů, které se snažíme 
vychovat na manažerské pozice.“ (respondent 9) 

 „A hlavně přinesou nový pohled, což v IT, kde je neustálý vývoj, potřebujeme. Navíc studenti jsou i 
flexibilní, snáze se přizpůsobují změnám a někdy jsou i rychlejší, relativně brzo se z nich stanou na 
něco profíci.“ (respondent 11) 

 „Omlazují společnost, přináší inovativní myšlenky, neotřelé názory. Ti lidé, co do toho programu 
přijdou, se nebojí říct nahlas, když něco nefunguje, mají nápady, jak to změnit a odvahu to 
realizovat.“ (respondent 27) 

 „…ale zároveň to bude ta čerstvá krev, která bude mít jiné nápady, které nám můžou v nějakých 
oblastech chybět.“ (respondent 13) 

 „Přináší to to, že si můžeme vychovat svoje zaměstnance. Nemají tunelové vidění pracovní procesu, 
přinášejí nové nápady, postupy. Mentoři, kteří se starají o trainees o nich říkají, že jsou takový ten 
svěží vítr do týmů.“ (respondent 18) 
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Energie a nové nápady studentů a absolventů pomáhají ve spojení se zkušenostmi a znalostmi 

seniornějších kolegů společnostem získat konkurenční výhodu, nebo alespoň držet s konkurencí krok a 

čelit neustále se měnícím vnějším podmínkám. To lze považovat za třetí cíl trainee programů.  

 
 „Je to o změně. Pokud míra změn, které se odehrávají venku, překračuje míru změn, které se 

odehrávají ve firmě, tak jste blízko konce. My nesmíme zapomenout na to, že naše firma už není 
tam, kde byla před dvaceti lety. Mění se společnost, mění se generace, a když na to firma 
nezareaguje, nemá šanci v konkurenci ostatních uspět. Musíte tomu tedy přizpůsobit i lidi, které ve 
firmě máte. Mladí lidé přemýšlejí jinak, chovají se jinak, znají ten trh jinak a umí do něj jinak 
zasáhnout. Proto tady máme tento program. Dřív jsme nabírali jen lidi, kteří měli 15, 20 let 
zkušeností v oboru IT, dnes je tomu naopak.“ (respondent 12) 

 „Z důvodu zajištění talentu. (…) Budoucnost firmy je v talentech, protože jak se mění veškeré 
podmínky, tak sem potřebujeme dostat lidi, kteří jsou odolní vůči změnám, jsou schopní pracovat 
pod stresem a zároveň motivovat lidi pod sebou. Znalost není důležitá, ta přijde s tím, jak budou 
pracovat, ale tyto schopnosti musí mít v sobě. A my doufáme, že ten program nám pomůže sem tyto 
lidi dostat.“ (respondent 8) 

 „První důvod je konkurenční výhoda. Kdo ten program nemá, ztrácí konkurenční výhodu.“ 
(respondent 3)  
 

Aby byli zaměstnavatelé schopni čelit vnějším měnícím se podmínkám, nestačí jim talenty z řad studentů a 

absolventů pouze získat. Potřebují jejich talent rozvíjet a vychovat z nich budoucí experty, manažery či jiné 

klíčové pracovníky. Vzdělávání a rozvoj talentů představuje čtvrtý cíl trainee programů: 

 
 „Ten program má za cíl ten identifikovaný talent rozvinout.  Talenty si identifkujeme už předem, 

ještě než je do programu nabereme.“ (respondent 1) 
 „Program měl zásadní význam (pozn.: v době rozhovoru byl program z důvodu prodeje společnosti na 

čas pozastaven, proto respondent hovoří v minulém čase). Dával prostor pro akcelerovaný růst a 
rozvoj lidem, kteří měli ten byznysový X faktor. Často se z řad těchto lidí rekrutovali manažeři, 
projektoví manažeři nebo lidé, kteří se nakonec rozhodli nejít manažerskou cestou, ale zastávají 
pozice s důležitým dopadem na firmu.“ (respondent 17) 

 „Chceme si vychovat další generaci odborníků, specialistů. Bylo by krátkozraké počítat, že všechny 
lidi vezme z trhu. (…) Obecně máme zkušenost, že trainees jsou schopní se opravdu velice rychle učit. 
Po roce dojde k vyhodnocení a zjistí se, že trainee už má vyšší výkon než standardní zaměstnanec, 
který tu pracuje už třeba tři roky.“ (respondent 19) 

  „…ten program realizujeme z důvodu, abychom získali edukované zaměstnance na seniorní pozice, 
zaměstnance, kteří mají přehled o firmě, znají procesy, mají za sebou nějakou konkrétní zkušenost, 
znají kontakty a jsou mezi sebou propojení. Vychováváme si tak vlastní experty. A navíc to napomáhá 
budování firemní kultury.“ (respondent 2) 

 „Vychovat si naše budoucí ředitele na obchodě. Po roce jsou manažerama obchodu, pak mohou 
vystřídat nějaké pozice na centrále a pak se mohou vrátit do obchodu jako ředitelé, což je gró 
našeho byznysu.“ (respondent 7) 

 „Vychováváme si lidi, jak loajalitou, tak schopnostmi.“ (respondent 11) 
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 „Trainees mají vlastně urychlenou kariéru, my už od začátku, co přijdou do firmy, počítáme s tím a 
připravujeme je na to, že budou na těch manažerských pozicích. Očekává se, že do dvou let od 
programu by měli zastávat vedoucí pozici. Máme tady hodně pozitivních příkladů, někteří lidé, kteří 
do toho nastoupili před čtyřmi lety, tak dneska řídí celý region (část Evropy), obrovské, několika 
miliónové projekty.“ (respondent 3) 

 

Dva respondenti narazili v souvislosti se vzděláváním a výchovou trainees na problematiku nedostatku 

kvalifikovaných absolventů škol, respektive nedostatku tak kvalifikovaných absolventů, jak konkrétní firma 

potřebuje (jedná se o respondenty z oblasti průmyslu a informačních technologií). Trainee programem tak 

reagují i na svou potřebu vychovat si pracovníky, kteří na trhu chybí. Tento přístup mimochodem odpovídá 

tomu, že respondenti hledají u z jejich pohledu talentovaných studentů a absolventů především 

predispozice k dalšímu rozvoji a nikoli již získané znalosti a dovednosti. 

 
 „Je to kvůli nedostatku kvalifikovaných lidí na trhu (…). Náš cíl je tedy vychovat si vlastní 

kvalifikované lidi.“ (respondent 9) 
 „Školy nedokáží vytvořit člověka, který by měl vzdělání v těch oblastech, které potřebujeme. 

Málokdo studuje dvouobor technika a ekonomika a k tomu má ještě schopnosti z logistiky, znalosti z 
vědy a techniky. Musíme si takové lidi vychovat sami. Je to možná i dobře, protože si to 
přizpůsobíme přesně na ty svoje potřeby a ten člověk za ten rok dosáhne úrovně, kterou vyšší 
management získával dlouhé roky, kdy se posouval přirozeným způsobem.“ (respondent 25) 

 

Nedostatek talentů (i těch seniorních) jako jeden z impulsů k zavedení trainee programu, uvedl i další 

respondent z oblasti IT. Zdůraznil přitom, že trainee program nebyl myšlenkou pracovníků HR, nýbrž 

iniciativa, která vzešla přímo z byznysu. Z řešení aktuálního nedostatku se ve výsledku stala přednost:  

 
 „Svého času jsme tomu říkali éra nových talentů a souvisí to s diverzitou. IT mělo tendenci v daném 

regionu, kde se pohybuje, vyjídat talenty z konkurenčních firem nebo od partnerů. Ale pak se 
dostanete do momentu, kdy už nemáte odkud brát, aniž byste právě neparazitovala na partnerech. A 
tento trainee program byl výborný nástroj, jak do firmy dostat mladé lidi s úplně jiným pohledem na 
věc, s jinými zkušenostmi a pomoct tak organizaci být kreativnější. Diverzita přináší do týmů větší 
kreativitu a ve výsledku větší efektivitu. To je za tím.“ (respondent 12) 

 

Pouze jediný respondent uvedl jako cíl trainee programu, jako důvod toho, proč jej společnost realizuje, 

adaptaci nově příchozích studentů a absolventů: „Nebyl to talentový program, ale adaptační. Hlavním 

cílem byla podpora při adaptaci absolventů, v jejich základní orientaci ve společnosti. Pak pomoc v 

navazování kontaktů a v rozvoji jejich potenciálu. Absolventy do tohoto programu nominovali jejich 

nadřízení a účast byla dobrovolná.“ (respondent 14) Nutno podotknout, že v době rozhovoru dobíhal 

poslední ročník trainee programu v této podobě a respondent připravoval nový koncept (o kterém bohužel 
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nemohl poskytnout bližší informace). Většina respondentů tak chápala (nebo minimálně prezentovala) své 

trainee programy jako talentové a nikoli adaptační.  

 

Druhým aspektem, který poukazuje na souvislost mezi talent managementem a trainee programy, je profil 

studentů a absolventů, které respondenti do trainee programů hledají. Tento profil „ideálního trainee“ se 

totiž často silně podobá profilu talenta, který má respondent ve společnosti definován. V některých 

případech jsou tyto profily dokonce totožné, respondenti odpovídali na otázky, koho považují za talenta a 

jaké studenty a absolventy hledají do trainee programů shodně, viz respondent 19: „Oni by měli splňovat 

naši definici talentu, protože my si tím chceme pokrývat tu naši potřebu talentů.“  Vedle tzv. tvrdých 

kritérií, jakými jsou nejčastěji student 3. – 5. ročníku VŠ studia, absolvent do maximálně dvou let od 

ukončení VŠ studia a znalost angličtiny, musí kandidáti do trainee programů disponovat řadou dalších 

vlastností a kompetencí. Respondenti hledají do trainee programů studenty a absolventy, kteří:  

 

mají potenciál k dalšímu rozvoji, schopnost a chuť se učit; 

 
 „Jsou to absolventi, kteří mají snahu se nějakým způsobem rozvíjet, …“ (respondent 7) 
 „Díváme se na to, jak rychle se učí, jak to aplikují do nových situací,…“ (respondent 6) 
 „Každá ta trainee pozice potřebuje někoho jiného. Jediným společným bodem je, že se chtějí něco 

nového naučit a že z toho mají radost.“ (respondent 9) 
 

dělají tzv. „něco navíc“, jsou proaktivní a dokáží přijít s novými nápady; 

 
 „Nezajímají nás ani tak ty pracovní zkušenosti, ale spíš se koukáme, co dělá ještě kromě školy, jaké 

má zájmy, jestli byl v nějakém spolku, dělal nějakou dobrovolnickou činnost, něco navíc.“ 
(respondent 11) 

 „Takový ten aktivní student, který rád dělá různé projekty navrch. Proaktivita je důležitá.“ 
(respondent 13) 

 „Je třeba, aby byli schopni nacházet kreativní řešení a měli out of box myšlení. Není to o červeném 
diplomu, ale o vlastních zajímavých projektech. Na tom se to dá hezky poznat.“ (respondent 19) 

 „Díváme se na to (…), jak experimentují s novými nápady.“ (respondent 6) 
 

jsou motivovaní, mají nadšení pro věc; 

 
 „V prvním kole nám jde hlavně o motivaci, že je do toho ten člověk nadšený.“ (respondent 11) 
 „Nejdůležitější je motivace.“ (respondent 13)  
 „…Plus zájem skočit do toho po hlavě. Zájem je to nejdůležitější.“ (respondent 9)  
 „…a energie, aby měli chuť dělat nové věci, zajímat se o tu danou oblast, zjišťovat si nové trendy a 

snažit se to posouvat někam dál…“ (respondent 16) 
 „…jak dokáže motivovat sám sebe a jak velká je jeho motivace k práci.“ (respondent 6) 
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mají předpoklady k vedení lidí; 

 

 „…mají potenciál stát se lídrem. Nejde o to, jak jsou skvělí v matematice, jaké mají známky. Hledáme 
lidi, kteří mají potenciál stát se za tři roky manažerem a skutečně vést tým lidí. Je to poměrně krátká 
doba na to, aby to dokázali, takže v sobě musí mít něco, aby to zvládli. Máme pro to stanovených pět 
standardů vedení (zaměření na růst, na zákazníka, zaujetí pro akci, odpovědnost a budování talentu 
a týmu) a trainees musí excelovat ve všech těchto oblastech.“ (respondent 8) 

 „Jsou to absolventi, kteří mají (…) předpoklady, aby vedli lidi, protože po roce vedou třeba i 25 lidí.“ 
(respondent 7) 

 

a mají obecné předpoklady k dosahování vysokého výkonu.  

 
 „Je třeba, aby měli nadstandardní schopnost výkonu, byli silní v řešení problémů… (respondent 19) 
 „Musí mít chuť být nejlepší.“ (respondent 16) 
 „Díváme se, jak rychle dokáží navazovat vztahy v rámci pracoviště, jak tyto vztahy umí využívat, jak 

vedou diskuzi se stakeholdery, jak kooperují v týmu, zvládají nejistotu, dokáží rozhodovat a 
překonávat překážky, jak jsou odolní vůči stresu, jak zvládají nové situace a přijímají výzvy.“ 
(respondent 6) 

 

Jak shrnul jeden z respondentů, při výběru studentů a absolventů do trainee programů tedy není klíčová 

jejich dosud získaná odbornost a dovednosti, ale jejich postoje:  

 
 „Mnohem zásadnější než odborné znalosti, jsou interpersonální schopnosti a postoje. Dovednost a 

odbornost dokážeme naučit, ale postoj ne. Jestli ten člověk je proaktivní, jestli udělá jen to, co se mu 
řekne nebo ještě o krok navíc, jestli umí fungovat v týmu, jestli má svůj názor a umí ho prosadit, 
nebo jen čeká na ostatní, jestli je pokorný a umí pracovat se zpětnou vazbou, … to všechno už v sobě 
musí ten člověk mít.“ (respondent 17) 

 

Jiný respondent podotkl, že se tento profil „ideálního trainee“ v poslední době proměnil: „Zpočátku se 

hledali absolventi obecně. Dnes, když hledáme ty poslední tři, čtyři roky, tak už mám konkrétní požadavky 

na toho člověka. Dřív to byl jen šikovný člověk, ale dnes musí ještě navíc zapadat do kritérií, která máme 

pod čarou.“ (respondent 18) 

 

Třetím aspektem, poukazujícím na souvislost mezi talent managementem a trainee programy, je 

náročnost výběrového procesu do trainee programů. Výše uvedené schopnosti musí uchazeči prokazovat 

v často několika kolovém výběrovém řízení: předvýběr na základě vyplněných dotazníků, zaslaných 

životopisů a případně motivačních dopisů, dále telefonický pohovor nebo videopohovor, 

psychodiagnostika a různé testy (výkonové, analytického myšlení apod.), assessment centrum a pohovory. 

Někteří respondenti využívají v podstatě jako finální kolo výběru i krátkodobé stáže, z nichž na základě 
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podaného výkonu následně vybírají účastníky trainee programu. Důraz kladený na samotný výběrový 

proces může potvrdit i zmínka jednoho z respondentů: „Na assessment, kde se vybírají graduati, chodí i 

ředitelé divize. Zajímají je absolventi, na normální pozice se dívat nechodí.“ (respondent 4) Tuto 

skutečnost ovšem nelze na rozdíl od standardu několika kol výběrového řízení generalizovat.  

 
 „Standardně po preselekci životopisů oslovujeme zhruba stovku kandidátů s online 

psychodiagnostikou, která odráží kompetence, které pro ten program potřebujeme.“ (respondent 1) 
 „Kolem 200 uchazečů zveme na online výkonové testy a testy analytického myšlení. Pak je pro nás 

důležité assessment centrum, kde sledujeme ty kompetence.“ (respondent 2) 
 „V rámci recruitment procesu je i psychometrické hodnocení, abychom mohli odhalit i ten potenciál 

do budoucna a nejen schopnosti a odborné dovednosti, které ten člověk teď má.“ (respondent 6) 
 „Jsou to dvě až tři kola. Nejdřív musí vypracovat samostatnou práci do určitého termínu a pak je 

zveme na pohovor nebo assessment centrum.“ (respondent 9)  
 „Většinou je to preselekce pomocí videodotazníků, psychodiagnostika, assessment centrum a 

interview s nadřízeným.“ (respondent 16) 
 

S náročností výběrového řízení souvisí i čtvrtý aspekt přispívající k pojetí trainee programů jako 

talentových, a sice poměr počtu přihlášených a vybraných uchazečů. Respondenti z vysokého počtu 

přihlášek (někdy až stonásobného) vybírají pouze zlomek těch dle jejich úsudku nejlepších kandidátů. 

Hovoří tak o „výběrovosti“, „selektivnosti“ či „elitě“. Podobný dojem lze získat i z porovnání celkového 

počtu zaměstnanců a počtu trainee v organizaci – většinou se jedná o jednotky procent.  Co se týká počtu 

přihlášených a vybraných uchazečů, jeden z respondentů podotkl, že počet přihlášek v poslední době 

klesá, neboť se zvyšuje nabídka trainee programů na pracovním trhu: „Dříve se hlásilo tak 150 kandidátů 

na 1 obsazovanou pozici. Teď se doba mění, hodně firem dělá trainee programy, takže studenti mají více 

možností.“ (respondent 14)  

 
 „U nás jsou to mnohem víc talentové než adaptační programy. I z toho pohledu, že ty programy byly 

hodně kompetitivní, těch vybraných lidí bylo vždy hrozně málo a proces výběru byl extrémně 
selektivní. Ze stovek uchazečů se vybrali dva, tři lidi.“ (respondent 17) 

 „Dostat se do něj je ale náročné, ta úspěšnost je necelá 2 %. Ročně dorazí 1500 až 1600 přihlášek z 
Čech i zahraničí a nastupuje vždy maximálně 30 absolventů.“ (respondent 26) 

 „Minulý rok se nám přihlásilo 300 studentů, 17 z nich šlo na stáže a 2 pak do trainee programu. U 
toho, kdo se dostane do trainee programu, předpokládáme, že je to budoucí ředitel.“ (respondent 6) 

 „Celkově těch reakcí bylo kolem 800 a brali jsme 8 absolventů.“ (respondent 12) 
 „Je to velký skok. Přihlášek přichází skoro 200, ale úspěšných je tak 5 %.“ (respondent 9) 
 „Je to špička. Hlásí se přibližně padesát kandidátů, z toho tak šestnáct bývá velmi kvalitních a 

vybíráme jen dva až čtyři.“ (respondent 25) 
 „Z přibližně osmi set lidí se vybere deset, je to takový postupný trychtýř.“ (respondent 7) 
 „Studentů se hlásí stovky, vybíráme dva až čtyři.“ (respondent 17) 
 „Letos bylo 164 přihlášek a vzali jsme 4.“ (respondent 8) 
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 „Ten gradute program je elitní.“ (respondent 4)  
 „Loni jsme nabírali tři, letos dva trainees. Není to masová záležitost, je to pro ty nejlepší, kteří 

dostanou péči.“ (respondent 13) 
 „Snažíme se trainee program dělat tak, aby se tam nedostal jen tak někdo, ale aby to byli výběroví 

studenti. Na celou firmu je to maximálně patnáct lidí.“ (respondent 11) 
 „Máme 4200 zaměstnanců a v trainee programu každý rok plus mínus deset lidí. Je to pro nás 

výběrový program.“ (respondent 2) 
 

A posledním, pátým aspektem, který přispívá k chápání trainee programů jako součásti systému talent 

managementu, je samotný obsah trainee programů. Trainees se často zapojují do stejných či alespoň 

podobných aktivit, jako talenti z řad ostatních zaměstnanců. Mají možnost se zapojit do klíčových projektů, 

dostávají se k úkolům, ke kterým mají ostatní zaměstnanci omezený přístup, setkávají se s managementem 

společnosti a mívají nadstandardní možnosti vzdělávání a rozvoje.  

 

Těchto pět výše popsaných aspektů objasňuje pojetí trainee programu jako součásti systému talent 

managementu a zároveň je na nich možno demonstrovat, proč stejnou roli nehrají v rámci systému talent 

managementu i stáže. Pokud se týká cíle stáží, respondenti sice také uvedli, že díky stážím získávají do 

svých řad nové studenty a absolventy, nemluvili ale primárně o talentech. To souvisí se zbývajícími čtyřmi 

aspekty. Profil „ideálního stážisty“ nezahrnuje tolik a tak náročných kritérií, jako profil „ideálního trainee“. 

Stážisté většinou prochází i jednodušším výběrovým procesem, například jen „testy na logické a analytické 

myšlení, esej z angličtiny a z češtiny a případně dobrovolně esej z němčiny.“ (respondent 21). Podobně je 

tomu u celkového počtu stážistů a trainees a u poměru přihlášených a vybraných uchazečů. U stáží je tento 

poměr mnohem přívětivější, viz respondent 21: „Ze stovek životopisů se vybere těch přibližně padesát, 

šedesát.“ Zatímco trainees se vybírají a přijímají pouze jednotky, stážistů se přijímají každoročně desítky. 

Zároveň zatímco trainees se vybírají již jako talenti s cílem udržet je ve společnosti, stážistů nabere 

zaměstnavatel desítky a teprve po skončení stáže se rozhodne, komu učiní pracovní nabídku a komu 

nikoliv, viz respondent 22: „Celkový počet ve všech odděleních je kolem 70–80 stážistů, z toho nejvíc, 

kolem 60, je v auditu. Takže naše stáže nejsou úplně pro elitu. Třeba do auditu do Prahy se přihlásí kolem 

200 kandidátů a my z nich vybereme 50–60. Ta stáž je jako další kolo výběru, my se po ní rozhodneme, 

jestli u nás student bude pokračovat nebo ne.“  Stáž jako další kolo výběru využívají i respondenti, kteří 

nabízejí oba typy programů zároveň. Stáž tak funguje jako určitý předstupeň trainee programů, jako 

finálního výběrové kolo do trainee programu. Viz například respondent 11, působící v oblasti infomačních 

technologií: „Na trainee se člověk nedostane, pokud neabsolvuje stáž. Ta tříměsíční stáž je rozkoukávací 

část pro obě strany a jen ti kvalitní ze stáží se dostanou do trainee programu, ne všichni.“ Podobný systém 
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má nastavený i respondent 6, působící v oblasti prodeje rychloobrátkového zboží: „Nejlepších dvacet 

kandidátů k nám jde přes léto na stáž. (…) A potom je finální hodnocení (…), kde ředitelé firmy vyberou 

plus mínus čtyři nejlepší, kteří pak jdou do trainee programu.“ To, že se stážisté nabírají v tak velkém 

počtu, má logicky vliv na obsah stáží. Zatímco traineem se zaměstnavatelé poměrně intenzivně věnují a 

investují do nich čas i prostředky (různé rozvojové aktivity a programy, setkávání s managementem apod.), 

stážisté mívají většinou pouze mentora, který jim pomáhá zvládat zadané úkoly. Velký počet přijatých a 

zároveň propuštěných stážistů navíc jen z respondentů vnímal i jako příležitost k reklamě, což se 

v souvislosti s trainee programy vůbec neobjevilo: „…A zároveň ze všech stážistů, kteří u nás nezůstávají, 

tak se v budoucnu můžou stát naši klienti.“ (respondent 21) 

 

Lze tedy shrnout, že ačkoliv díky stážím mohou zaměstnavatelé také získat nové talenty, není to jejich 

primární cíl a sami tak jednoznačnou souvislost stáží s talent managementem nespatřují: „V rámci stáží na 

to není kladen takový důraz. Samozřejmě s těmi, kteří jsou opravdu šikovní, se snažíme pracovat, ale že by 

to bylo nějak nastavené, to úplně ne. Najdeme-li na stáži nějakého talenta, dostane se do našeho 

talentového programu, až když nastoupí na plný úvazek.“ (respondent 22)  

 

Stáže a trainee programy se ale neliší jen v těchto pěti aspektech (na kterých jsem demonstrovala 

souvislost s talent managementem), ale i v dalších parametrech. Prvním z nich je délka trvání. Zatímco 

stáže trvají průměrně 3 měsíce (nejkratší 10 týdnů, nejdelší 8 měsíců), trainee programy trvají průměrně 

16 měsíců (nejkratší 12, nejdelší 36 měsíců). Nejčastější doba trvání trainee programu je přitom 12 měsíců 

(hned u 13 respondentů z 21) nebo 24 měsíců (u 5 respondentů). Jeden z respondentů, který měl svůj 

trainee program původně nastavený na 18 měsíců, byl nucen jeho trvání zkrátit: „….ten program původně 

byl na rok a půl, ale ze strany byznysu byl zájem o ty účastníky dříve, takže jsme je uvolňovali už v průběhu 

programu a to byl důvod, proč jsme na konec ten program zkrátili. Byznys nám ty účastníky rozebral dříve, 

než program skončil.“ (respondent 2) 

 

Druhým parametrem, ve kterém se stáže a trainee programy jednoznačně liší, je typ úvazku, na jaký 

účastníci těchto programů u respondentů pracují. Zatímco stážisté pracují výhradně na zkrácený úvazek 

(nejčastěji 15 až 20 hodin týdně), trainees pracují jak na zkrácený, tak na plný úvazek. Plný úvazek ovšem 

převažoval u většiny respondentů (u 18 z 21).  
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S tím souvisí další rozlišující znak, a sice jestli je program primárně určený studentům či absolventům. 

Zatímco stáže bývají určené vysokoškolským studentům obecně, do trainee programů hledají respondenti 

spíše čerstvé absolventy (nejčastěji do 2 let od ukončení studia) nebo studenty v posledních ročnících 

vysokoškolského studia. Podmínkou ovšem nebývá samotné dokončené vzdělání, nýbrž schopnost 

odpracovat celý počet hodin plného úvazku. V některých programech oficiálně určených pro absolventy, 

lze tedy potkat i studenty, kteří byli schopní či ochotní na plný úvazek nastoupit:  

 
 „Bereme i studenty, ale musí být schopní pracovat na plný úvazek“ (respondent 8) 
 „Musí mít minimálně bakaláře, takže jsou u nás i studenti, ale musí zvážit to, aby zvládli pracovat na 

plný úvazek.“ (respondent 13) 
 „Je to pro čerstvé absolventy až do jednoho roku od ukončení studia. Musí mít hotové státnice, ale 

diplomku klidně mohou ještě dodělávat, tak to třeba mívají na VŠE.“ (respondent 16) 
 

Dále se stáže a trainee programy liší v odměňování: stáže nabízejí respondenti i jako neplacené formy 

spolupráce, kdežto v rámci trainee  programů pobírají účastníci vždy mzdu. V jednom případě nabízí 

respondent z tzv. Velké čtyřky neplacenou formu spolupráce v podstatě jako „další šanci“, jak se do 

společnosti dostat: „Naše stáže jsou placené, ale máme i několik neplacených. Ty nabízíme studentům ve 

druhém ročníku, kteří jsou ještě velmi mladí anebo kandidátům, kteří neprošli úplně na 100 % výběrovým 

řízením. Třeba se jim nepovedly testy, ale měli jiné kvality, tak to s nimi zkusíme na neplacené stáži, pokud 

mají zájem.“ (respondent 22) Jiný respondent, působící v oblasti informačních technologií, zvažuje, že od 

konceptu neplacených stáží upustí: „…Ale už od toho asi upustíme, protože manažeři si stěžují, že na ty 

pozice, které požadují, by nikdo neplaceně nešel. Hledají totiž sice studenty, ale odborně už v podstatě 

hotové lidi a takoví studenti již většinou někde pracují, takže je těžké je přetáhnout.“ (respondent 11)  

 

Snad jediným bodem, ve kterém se stáže i trainee programy poměrně shodují, je začátek programu. 

Trainee programy i stáže začínají buď hromadně, tzn. pro všechny účastníky programu v jeden stejný 

termín nebo individuálně, podle potřeb zaměstnavatele a jednotlivých uchazečů, viz respondent 10: „Jsme 

obchodně orientovaní, nemůžeme se omezit jen na nástupy třikrát za rok. Je to pro nás málo, takže k tomu 

v České republice přistupujeme flexibilněji.“  Či respondent 22: „V oddělení daní začíná stáž vždy 1. září, v 

poradenství nabíráme během celého roku a v auditu vždy začínají školením v prosinci a nastupují na stáž 

na leden až březen.“  Hromadné začátky programů bývají nejčastěji jednou do roka a to 1. září či 1. října 

(10 respondentů). Někteří respondenti zahajují svoje programy dvakrát do roka, viz respondent 11: „Máme 

dva běhy stáží, letní a zimní.“ či respondent 9: „Studenty nabíráme dvakrát za rok, na jaře a na podzim.“  
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5.2 Přístup zaměstnavatelů k získávání studentů a absolventů 

Třetím dílčím cílem šetření bylo zjistit,  jaké metody získávání studentů a absolventů zaměstnavatelé 

využívají. K tomu účelu sloužila především otevřená otázka „Co dělá Vaše společnost pro to, aby oslovila a 

získala talentované studenty a absolventy?“, rozšířená následně ještě o dotaz zjišťující, které z používaných 

metod považují zaměstnavatelé za nejefektivnější. Pro dokreslení představy, z čeho zaměstnavatelé při 

volbě svých strategií a metod získávání talentovaných studentů a absolventů vycházejí, sloužila ještě 

otázka „Co je podle Vás pro talentované studenty a absolventy nejdůležitější při výběru zaměstnavatele?“. 

 

Podle odpovědí na první, klíčovou otázku „Co dělá Vaše společnost pro to, aby oslovila a získala 

talentované studenty a absolventy?“ lze respondenty rozdělit v zásadě na dvě skupiny: na ty, kteří začali 

hned vyjmenovávat různé nástroje a na ty, kteří začali přemýšlet, kde začít. Tato druhá skupina 

respondentů zmiňovala v úvodu svých odpovědí nejčastěji slova jako „employer branding“, „značka 

zaměstnavatele“ nebo „HR marketing“. Snažili se vysvětlit, že oslovování a získávání studentů a absolventů 

v jejich podání zahrnuje mnoho různých nástrojů a činností, které jsou mezi sebou propojené, vzájemně se 

doplňují a vytvářejí tak určitý unikátní celek:  

 
 „Ono souvisí všechno se vším, snažíme se vytvořit dlouhodobou značku zaměstnavatele.“ 

(respondent 15) 
 „Používáme mix různých věcí.“ (respondent 22) 
 „Snažíme se dělat něco, čemu se říká employer branding. A já si myslím, že nejlepší employer 

branding dělají zaměstnanci, takže se snažíme mít spokojené zaměstnance, kteří to povědomí budou 
šířit dál. Nicméně to nestačí, takže používáme klasické kanály, jako jsou job portály, máme své 
kariérní stránky, kde se zaměřujeme na studenty a absolventy a promujeme na sociálních sítích.“ 
(respondent 20) 

 „Za prvé my sami musíme dělat dobrou práci, aby k nám vůbec chtěli studenti jít, takže určitě je to 
snaha o to, abychom měli dobrou pozici na trhu, abychom byli vnímaní jako profesionální 
zaměstnavatel a jako firma, která poskytuje svým klientům výborný servis. To je základ, bez kterého 
by k nám studenti nešli, ani kdybychom dělali bůhví co. A poté jsou podpůrné věci, ať už sociální sítě 
Facebook, LinkedIn nebo Twitter.“ (respondent 21) 

 „Je to hodně o prezentaci značky zaměstnavatele. Snažíme se firmu prezentovat jako firmu 
perspektivní, která nabízí příležitosti ke kariérnímu růstu a která dává prostor právě talentovaným 
lidem, aby svůj talent měli kde projevit.“ (respondent 1) 

 „Důležitá věc je employer branding. Jde o to být mezi tou komunitou studentů a absolventů vidět.“ 
(respondent 12) 

 „HR marketing se snažíme využít k tomu, abychom přilákali ty nejlepší studenty, ty talenty. Máme to 
rozdělené na tři oblasti: externí, interní a digitální aktivity. Všem těm oblastem se ale věnujeme 
intenzivně.“ (respondent 8) 
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O tomto komplexním přístupu a budování značky zaměstnavatele hovořili respondenti napříč všemi 

zastoupenými velikostmi společností (od společností do 1000 zaměstnanců až po společnosti s více jak 

10 000 zaměstnanci) a i z různých odvětví (energetika, pojišťovnictví a bankovnictví, informační 

technologie a telekomunikace, spotřebitelský průmysl a oblast audit, daně, poradenství). 

 

V jednotlivých odpovědích respondentů jsem dále vyhledávala zmínky o různých metodách, které 

zaměstnavatelé využívají. Na základě četnosti těchto zmínek jsem následně jednotlivé metody seřadila od 

nejčastěji využívaných po nejméně využívané – podle počtu respondentů využívajících danou metodu (viz 

graf 2). Vzhledem k rozsahu práce jsou podrobněji popsány metody, které zmínila alespoň polovina 

respondentů a ostatním, méně využívaným metodám, je věnováno méně prostoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Nejčastěji využívané metody získávání studentů a absolventů (vlastní zpracování) 
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Veletrhy pracovních příležitostí jsou nejčastěji využívanou metodou získávání studentů a absolventů 

(uvedlo ji hned 26 z 27 respondentů, tedy 96 %). Respondenti je zmiňovali většinou hned jako první 

nástroj, který je napadl, neboť jsou na něj dlouhá léta zvyklí. Zaměstnavatelé se účastní veletrhů 

pořádaných pod záštitou jednotlivých vysokých škol nebo pod záštitou studentských organizací. Nejčastěji 

volí osvědčené veletrhy pořádané ve velkých městech (Praha, Brno, Ostrava), těch se účastní i v případě, že 

v daném městě nemají vlastní pobočku. Naopak veletrhů pořádaných v menších českých městech se 

respondenti většinou účastní, jen když v daném městě mají svou pobočku, nebo když tematické zaměření 

veletrhu odpovídá přímo potřebám firmy (veletrh se například věnuje informačním technologiím a firma 

potřebuje obsadit juniorní IT pozice).  

 

Účast na veletrhu lze chápat minimálně ve dvou rovinách. Pro většinu respondentů znamená účast na 

veletrhu mít na něm svůj stánek či určitý vyhrazený prostor a na tom být fyzicky přítomen, někteří 

respondenti ovšem chápou jako svou účast na veletrhu i jeho mediální či materiální podporu, aniž by se na 

veletrhu fyzicky vyskytovali a se studenty se potkávali (například respondent 10: „Účastníme se i veletrhů v 

Brně, ale tam rozdáváme jenom tašky nebo popisy práce, osobně přítomni nejsme.“). Přitom právě osobní 

kontakt, setkávání se se studenty, považují respondenti za to nepřínosnější. Potvrzuje to i trend, že je-li 

možnost zúčastnit se na veletrzích i nějakých aktivnějších forem prezentace (přednášek, workshopů, 

panelových diskuzí apod.), respondenti tyto možnosti vítají a využívají:  

 
 „Hodně se nám osvědčilo být se studenty v přímém kontaktu, zprostředkovávat jim nějakou hodnotu 

a nejen dávat dárky nebo bonbony a ve dvou minutách sotva říct, co nabízíme. Na workshopech, kde 
jsou studenti hodinu jenom vaši, máte možnost je ovlivnit tím, jak se chováte, ukázat jim, že jste 
normální lidé, se kterými je i legrace. Atmosféra toho workshopu dokáže lidi daleko víc přesvědčit. 
Jsou pro vás pak schopní dýchat.“ (respondent 27) 

 „Když je prostor, účastníme na veletrzích i workshopů nebo přednášek, záleží, jak to kdo nazve. 
Většinou je tam kolem 40 studentů a právě tam nacházíme ty studenty, které potřebujeme.“ 
(respondent 18) 

 

Klasické stánky, spojené většinou jen s rozdáváním informačních letáků a reklamních předmětů, totiž dnes 

již z pohledu respondentů nestačí. A tak se vedle rozdávání reklamních předmětů, letáků a aktivního 

oslovování kolemjdoucích studentů, snaží firmy zapojit do výše zmíněných aktivit a zároveň své stánky 

nějak zpestřit, například soutěží, kariérním poradenstvím na místě, nebo přítomností i jiných zaměstnanců 

než těch z oddělení HR. Nejčastěji jsou to trainees, kteří se mohou se studenty podělit o svou aktuální 

zkušenost a jsou studentům „nejblíž“, viz zkušenost respondenta 1: „Velký ohlas a přínos mají návštěvy 

našich aktuálních trainees na veletrzích práce. To má asi nejsilnější dopad, člověk z masa a kůže a ne 
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letáčky, kde je, že jsme nejlepší a nejefektivnější.“ Vedle trainees z různých oddělení vysílají respondenti na 

veletrhy kolegy z těch týmů či oddělení, do kterých aktuálně hledají nejvíce studentů a absolventů nebo ty 

kolegy, kteří nejlépe reprezentují odvětví, ve kterém firma působí. Jak říká respondent 27: „Na nás z HR už 

studenti nejsou moc zvědaví, je nás všude plno, spíš je zajímá, jak vidí firmu a co dělá někdo z marketingu, 

financí, IT.  Někdo, kdo dělá to samé, co chtějí dělat oni. A můžou tak vidět naživo třeba i svého budoucího 

kolegu.“ Tento trend lze zaznamenat zejména u společností působících v oblasti audit, daně, poradenství, 

v IT, v průmyslu a obecně u technických pozic. 

 

Podoba aktivit firmy na pracovním veletrhu se odvíjí i od toho, s jakým záměrem firma na veletrh míří. 

V podstatě lze pojmenovat záměry dva: získání kandidátů (recruiting) a rozšiřování povědomí 

o společnosti, budování značky zaměstnavatele (employer branding). Naprostá většina respondentů míří 

na veletrh právě za účelem podpořit svou značku zaměstnavatele:  

 
 „Účastníme se různých veletrhů po celé České republice, snažíme se, aby o nás studenti věděli, 

abychom si budovali zaměstnavatelský employer brand.“ (respondent 7) 
 „Nebereme veletrh jako nástroj na to, abychom tam našli konkrétního člověka, spíš to bereme jako 

způsob, jak o sobě dát studentům více vědět, jak je oslovit a možná právě díky tomu oni nás pak 
osloví sami (…). Je to o tom, dostat se jim do povědomí.“ (respondent 21) 

 „Veletrhy jsou z mého pohledu hodně o PR té společnosti. Měli jsme tu diskuze, nakolik je ten 
nástroj efektivní pro nábor studentů nebo pro budování značky firmy. My tam nejdeme s tím, že 
nabereme 10% ze svých současných neobsazených pozic, ale s tím, aby se o nás vědělo a ty lidi, které 
nenabereme teď, můžeme nabrat za dva, čtyři nebo klidně osm let. Je to pro nás tedy více o 
budování značky než přímo o náboru.“ (respondent 17) 

 

Vedle podpory značky zaměstnavatele, podporují veletrhy částečně i samotný nábor:  

 
 „Dělali jsme si dotazník, kde jsme se našich stážistů ptali, kde se o nás dozvěděli, a asi třetina dala, že 

z veletrhů.“ (respondent 6) 
  „Pracovní veletrhy jsou pro nás o rozšiřování povědomí, nepřivezeme si odtamtud životopisy. Ale 

když to vztáhnu jen na trainee program, tak minimálně polovinu z aktuálních trainees jsme potkali na 
veletrzích. Přišli se tam zeptat na konkrétní informace s tím, že se chtějí přihlásit.“ (respondent 26) 

 „…i se podaří získat z těch veletrhů velice zajímavé studenty a životopisy, často spolu potom opravdu 
spolupracujeme.“ (respondent 9) 

 

Fakt, že veletrhy fungují primárně jako nástroj podpory značky zaměstnavatele a samotný nábor studentů 

a absolventů je spíše druhotný, je podle jednoho z respondentů částečně způsobem přístupem samotných 

studentů k veletrhům:  
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 „Z části si myslím, že je to ale dané i studenty samými, jejich očekáváními a přístupem k těm 
veletrhům. Když student dorazí na veletrh a zeptá se vás ‚Tak co tady pro mě máte?‘, tak to je něco, 
co mi nerezonuje s kulturou naší společnosti. Často jsme na půdě ekonomických škol, kde by člověk 
čekal, že studenti budou mít určité povědomí a přijdou s jasnou představou, ale oni sami nevědí, co 
chtějí. Pak je těžké je oslovit.“ (respondent 17) 

 

Na podobný, negativně vnímaný přístup studentů k veletrhům narazilo během rozhovorů několik dalších 

respondentů. Podle nich už na veletrhy nechodí studenti cíleně s tím, aby se něco dozvěděli nebo aby se 

ucházeli o pracovní místo. Setkávají se spíše se studenty, kteří „jdou zrovna kolem“ nebo kteří obchází 

stánky za účelem nasbírat si reklamní předměty (tzv. sběrači) a nikoli se informovat o práci ve společnosti. 

O možnosti najít na veletrhu talentované studenty respondenti pochybují a někteří konstatují, že i když se 

tam takový student objeví, většinou již práci má a žádnou nehledá, takže je těžké jej zaujmout: 

 
 „Talentovaní studenti, kteří se objeví na veletrzích, už práci mají a nepotřebují si nějakou hledat. 

Druhá věc je, studenti jsou línější a egoističtější, myslí si, že nás nepotřebují, že mají navíc, například 
na McKinsey. To je zejména syndrom studentů VŠE.“ (respondent 15) 

 „O veletrzích začínám silně pochybovat. Co jsem zaznamenala v posledních měsících, tak na ty 
veletrhy chodí většinou prváci, protože se rozhlíží, co se to děje, a pak jsou tam standardně sběrači. 
Ale že by tam přišel vyloženě talent se informovat o práci, to ne. Většinou jsou to lidé, kteří mají 
obecně přehled, vědí, které společnosti se daří, kdo co dělá a nepotřebují se informovat na 
veletrhu.“ (respondent 27) 

 „Stojíme teď nad otázkou, do jaké míry jsou ještě efektivní ty klasické kanály jako jsou veletrhy 
pracovních příležitostí. Dříve tam šli studenti aktivně s tím, že se chtějí něco dozvědět a že jsou 
připraveni. Dnes je to spíše o tom, že jdou zrovna kolem. Už tam není ta aktivita z jejich strany.“ 
(respondent 12) 

 „Pravdou je, že na veletrzích se potkáváme se studenty, kteří si to jen prochází a ne že by byli 
motivovaní nastoupit. Často už tam bývají i cizinci, na VŠE často přijdou jen rusky hovořící studenti s 
tím, co pro ně máme.“ (respondent 19) 

 „Veletrhy jsou hodně o studentech, o tom, s čím konkrétně jdou na ten veletrh, jak moc jsou aktivní, 
na co se ptají na jednotlivých stáncích. Většinou zažívám, že přijde student a zeptá se na jedinou 
otázku ‚Co mi můžete nabídnout?‘ a přitom se ani sám nepředstaví, nesdělí, jakou školu nebo obor 
studuje a o naší společnosti nic neví. Já i kolegové z ostatních firem bychom si představovali větší 
přípravu. Tohle jsou ale bohužel typičtí studenti, ze kterých nejsme příliš šťastní.“ (respondent 2) 

 

Pouze jeden z respondentů se na tzv. sběrače dárků díval i v pozitivním světle: „My máme výhodu, že ty 

sběrači dárků jsou naši spotřebitelé. Vezmou si tu naše dárky a pak si je jednou sami někde koupí.“ 

(respondent 8) Tím upozornil na třetí rozměr veletrhů, kdy vedle podpory značky zaměstnavatele či náboru 

nových zaměstnanců z řad studentů a absolventů, funguje veletrh i jako prostor pro propagaci produktů 

společností a získávání nových zákazníků. Obecně ovšem dotazovaní respondenti vnímali tzv. sběrače 

dárků negativně.  
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Vedle proměny „kvality“ studentů, kteří na veletrhy chodí, konstatovali respondenti i celkově klesající 

účast studentů na pracovních veletrzích a tím pádem i jejich zmenšující se význam v rámci procesu 

získávání studentů a absolventů: 

 

 „Bohužel návštěvnost každým rokem klesá. Když to srovnám s množstvím životopisů nebo kontaktů, 
které jsme nasbírali před třemi lety, je to teď tak o 20% méně.“ (respondent 10) 

 „Dříve byly veletrhy možná hlavní zdroj, dnes si myslím, že už to klesá, ale pořád je důležité tam být. 
Je to takový první krok vůči těm studentům. Oni tam přicházejí, nejsou vyhranění vůči konkrétní 
společnosti, chtějí si prohlédnout všechny, takže my si je odchytneme, můžeme si s nimi popovídat a 
zaujmout.  Často nám pak v návaznosti na setkání na veletrzích chodí emaily s dalšími dotazy.“ 
(respondent 21) 
 

Dalším důvodem, proč respondenti svou účast na veletrzích zvažují, jsou vysoké náklady. Ty v kombinaci 

s celkově klesajícím počtem účastníků veletrhů a s jejich výše popsaným přístupem činí z veletrhů 

neefektivní nástroj získávání studentů a absolventů:  

 

 „Veletrhů už se neúčastníme tak často jako dříve, máme vytipované jen klíčové veletrhy. Je to z 
finančních důvodů, hlavně v Praze to není to levná záležitost. A také měříme efektivitu, kde naše 
zkušenost není pozitivní. Studenti se málo ptají na pozice a programy, berou si jen reklamní 
předměty. Vzhledem k tomu, co nás to stojí financí a kapacit, efekt je malý.“ (respondent 2) 

 „Musíme si vybírat jen některé veletrhy. Je jich totiž moc a vysoké školy tlačí jejich cenu příliš 
vysoko.“ (respondent 9) 

 

Na druhou stranu i přes všechny tyto výtky patří veletrhy pracovních příležitostí stále k nejčastěji 

využívaným nástrojům a podle několika respondentů lze i zde najít talentované studenty:  

 
 „Mezi návštěvníky se dají objevit i talenti, ale ti za námi většinou přijdou sami.“ (respondent 14) 
 „Nejde to paušalizovat. Mezi těmi, co chodí a čekají, až je někdo osloví, se najdou i ti dobří…“ 

(respondent 17) 
 „V rámci dne najdeme pár lidí, kteří jsou opravdu zajímaví, zajímají se o tu problematiku a nejdou si 

jen pro letáčky. (…). Některé studenty takhle z veletrhů jsme i nabrali.“ (respondent 19) 
 „…Ta návštěvnost sice klesá, ale na druhou stranu teď sbíráme mnohem více relevantní kontakty. 

Přichází si k nám popovídat lidé, kteří pro nás mají větší přidanou hodnotu, respektive studují obory, 
které nás víc zajímají.“ (respondent 10) 

 

Trainee programy a stáže jsou druhým nejčastěji zmiňovaným nástrojem získávání studentů a absolventů. 

Alespoň jeden z těchto programů pro studenty a absolventy realizuje hned 24 z 27 dotázaných 

respondentů (89 %). Někteří respondenti je uváděli spontánně v rámci odpovědí na otázku, co dělají pro 

to, aby oslovili a získali talentované studenty, jiní respondenti je uvedli až při odpovědi na otázku, zda 

realizují nějaký speciální program pro studenty a absolventy. Trainee program zmínilo celkem 21 
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respondentů (78 %), stáže pak 11 respondentů (41 %) – z toho 8 respondentů realizovala oba programy 

zároveň a 3 respondenti realizovali pouze stáže. Vzhledem k tomu, že oba tyto typy studentských 

programů byly podrobněji popsány již v předchozí podkapitole, doplním zde pouze informace vztahující se 

přímo k procesu získávání studentů a absolventů.  

 

Trainee programy i stáže fungují jako nástroje získávání především v tom smyslu, že představují obsah 

nabídky – to, co firmy talentovaným studentům a absolventům nabízejí, čím je oslovují, na co je „lákají“. 

Firma tak například oslovuje studenty na pracovních veletrzích či pomocí online nástrojů a to, co jim 

prostřednictvím těchto kanálů nabízí, je právě určitý program pro studenty. 

 
 „K tomu abychom získali talentované studenty, máme trainee program. Je koncipován tak, aby pro 

ně byl hodně rozvojový, vzdělávací a hlavně praktický. (…) a takhle jim to i komunikujeme.“ 
(respondent 19) 

 „Cílem trainee programu je samozřejmě získat ty nejlepší mladé lidi.“ (respondent 16) 
 „Stáže nám pomáhají přitáhnout talenty.“ (respondent 22) 
 „…Takže se je snažíme nalákat na značku a pak se s kolegy snažíme vytvořit prostor, kde ten talent 

můžou projevit, takže pro ně máme připravený trainee program, který je tedy primárně pro 
talentované lidi.“ (respondent 1) 

 „Je to program pro lidi, kteří se můžou stát klíčovými milníky mezi úspěchem a neúspěchem. 
Podporujeme tak přísun nových, mladých, talentovaných mozků, kreativních nápadů…“ (respondent 
15) 
 

Dalším aspektem, jak trainee programy a stáže přispívají k získávání studentů a absolventů, jsou zkrácené 

úvazky, které jsou v jejich rámci nabízeny. Ty totiž umožňují zaměstnavatelům oslovit ty studenty a čerstvé 

absolventy, kteří ještě na plný úvazek nastoupit nemohou nebo nechtějí. Zaměstnavatelé, kteří tuto formu 

spolupráce nenabízejí, se tak vystavují riziku, že potenciální talenty z této skupiny ztratí, viz respondent 10:  

 
 „Druhá věc, kterou nevyužíváme, ale budeme se snažit, jsou stáže. Hodně zájemců jsou totiž studenti 

ze 3. – 4. ročníku, kteří hledají něco ke škole. My zatím nabízíme jen práci na plný úvazek a máme 
potom problém dostat se na ty studenty 5. ročníku. Většinou už někde pracují na stáži a jen tam pak 
jednoduše pokračují na plný úvazek. Cíl do budoucna je tedy zatlačit na naše manažery, aby byli více 
otevření stážím.“ (respondent 10) 

 

 

 

 



90 

 

Linkedin je stejně jako trainee programy a stáže druhým nejčastěji zmiňovaným nástrojem pro získávání 

studentů a absolventů (zmíněn 24 respondenty, v 88 % případů) a je těsně následován dalšími online 

nástroji, sociální sítí Facebook a kariérními stránkami společností (oboje zmíněno 23 respondenty, tedy 

v 85 % případů). Toto pořadí odpovídá i spontánnímu odhadu míry důležitosti a intenzity využívání online 

nástrojů, který během rozhovoru zmínil respondent 10:  „Na prvním místě bych označila LinkedIn a 

Facebook, na druhém naše kariérní stránky a na třetím pracovní portály.“ V tomto pořadí (sociální sítě, 

kariérní stránky, pracovní portály) tedy budou tyto nástroje získávání dále popsány. 

 

LinkedIn respondenti využívali v rámci získávání pracovníků ve třech rovinách: k podpoře budování značky 

zaměstnavatele, k inzerování volných pozic a k přímému vyhledávání a oslovování vhodných kandidátů. 

V rámci podpory značky zaměstnavatele informují respondenti nejčastěji o aktuálním dění ve firmě, o 

otvírání trainee programů a s ním spojených možností, sdílí zajímavé oborově relevantní články, zvou 

uživatele na akce, na kterých se budou zástupci firmy vyskytovat a následně z těchto akcí přináší „živé 

vstupy“ (fotky, komentáře apod.): 

 
 „Na LinkedIn dáváme různé informace z dění ve firmě“ (respondent 4) 
 „Na LinkedIn upozorňujeme, že budeme na nějakých akcích, aby se za námi přišli studenti podívat. 

Případně tam inzerujeme trainee programy.“ (respondent 16)  
 „Jinak na LinkedInu že bychom inzerovali pozice, to ne. Má to spíše formu nějakých sdělení, článků, 

pozvánek na akce a novinek na trhu.“ (respondent 9) 
 

Zároveň někteří respondenti na LinkedIn inzerují konkrétní otevřené pozice vhodné pro studenty a 

absolventy. Prostřednictvím LinkedIn ale respondenti cílí na „vzdělanější“ či „talentovanější“ studenty a 

absolventy:  

 „Na LinkedIn brigády nezveřejňujeme. Cílíme tam na talentovanější studenty. Ne všichni mají v 
dnešní době LinkedIn, jsou tam ti studenti, co jsou napřed, když to tak řeknu.“ (respondent 16) 

 „Inzerujeme tam i volné pozice, ale spíš pro vzdělanější kandidáty, třeba marketingový trainee si tu 
může najít relevantní informace, ale trainees do výroby tu nehledáme.“ (respondent 4) 

 Na LinkedInu máme spousty pozic. Ale není to, že bychom tam dávali úplně všechny jako na jobsech, 
máme tam jen ty vybrané.“ (respondent 26) 

 „A pak dáváme trainee pozice i na LinkedIn.“ (respondent 2) 
 „Na LinkedIn uveřejňujeme i trainee pozice…“ (respondent 6) 

 

Pokud se týká vyhledávání a přímého oslovování studentů a čerstvých absolventů, je přístup respondentů 

odlišný. Při rozhovoru s v pořadí třetím respondentem jsem zjistila, že LinkedIn ve vztahu ke studentům a 

absolventům využíval pouze v rovině budování své značky zaměstnavatele, případně k inzerování trainee 
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pozic, ale k vyhledávání a přímému oslovování vhodných kandidátů (tedy k primární funkci LinkedInu) z řad 

studentů či absolventů už ne. Takto LinkedIn používal pouze pro seniorní pozice. Toto zjištění mi umožnilo 

se v následujících rozhovorech na danou skutečnost zaměřit a zmínil-li se respondent, že k získávání 

studentů a absolventů využívá i sociální síť LinkedIn, doptávala jsem se, jakým konkrétně způsobem. Zjistila 

jsem, že z 24 respondentů, kteří LinkedIn využívají, ho pouze 7 z nich (29 %) používá i k přímému 

vyhledávání a následnému oslovování kandidátů z řad studentů a absolventů. A to nejčastěji z těchto 

důvodů: (1) klasické inzertní portály již tolik nefungují, dnes je nutné lovit studenty napřímo, u některých 

pozic zejména v IT je to dokonce jediný způsob, jak kvalitní kandidáty získat, (2) v současné době existuje 

na LinkedIn již mnoho studentských profilů a není důvod tento zdroj nevyužít, (3) podle obsahu a úrovně 

zpracování profilu náboráři snadněji odhalí kvality kandidáta: 

 
 "Co se týče kanálů, kterými studenty oslovujeme, většinu studentů vyhledáme přes jejich profily na 

LinkedIn.“ (respondent 3) 
 „Používáme ve velké míře sociální sítě, primárně je to LinkedIn. V současné době je nutné lovit 

studenty napřímo, protože ty klasické inzertní portály už nefungují tak dobře. A já si myslím, že v 
současné době už je studentů na LinkedInu spoustu, tak proč to nevyužít.“ (respondent 12) 

 „Na LinkedIn taky přímo vyhledáváme lidi, i studenty. Občas ani není jiná cesta. Když uvedu příklad 
softwarových vývojářů, což je taková ta nejtěžší skupina (je jich málo, je o ně velký konkurenční boj), 
tak když se ptáme těch, kteří k nám nastoupili, jak se k nám dostali, jak hledali práci, tak většina z 
nich odpoví, že čekali, až je firma osloví. Oni proaktivně ani nevyhledávají, protože nemusí. A to se 
týká i studentů a absolventů. Stačí, že umí programovat Javu a můžou si počkat.“ (respondent 10) 

 „Jsou pozice typu programátoři a podobně, které musíme přímo oslovit přes LinkedIn, protože ti se 
sami nepřihlásí.“ (respondent 20) 

 „Kolegyně, které nabírají zkušené odborníky, používají LinkedIn více, ale já si taky vyhledávám přímo 
studenty podle různých zkušeností, nebo hlavně podle studia a určitých vlastností.“ (respondent 22) 

  „LinkedIn? Čím dřív tam studenti budou, tím větší mají konkurenční výhodu. Je to jejich CV, které 
nikdy nespí, je dvacet čtyři hodin denně k dispozici. A i díky tomu můžu poznat, jestli ten člověk má 
nějaký talent nebo ne. Mám na LinkedIn vytvořenou databázi, kde u každého studenta vidím, jestli se 
jedná o vysokoškoláka, o jakou lokalitu má zájem, o jaké oblasti se zajímá a kdy končí školu. Můžu 
tak napřímo oslovovat.“ (respondent 15) 

 „A naši náboráři si tam vyhledávají vhodné kandidáty i mezi studenty a absolventy.“ (respondent 26) 
 

Zbývajících 17 respondentů (71 %) konstatovalo, že zatímco při obsazování seniorních pozic na LinkedInu 

běžně proaktivně vyhledávají a oslovují vhodné kandidáty, u studentů a absolventů tuto primární funkci 

LinkedInu nevyužívají – studenty a čerstvé absolventy na LinkedInu nevyhledávají a ani neoslovují: 

 

 „Co se týče těch absolventských pozic a trainee programu, tak do něj na LinkedIn lidi cíleně 
nehledáme. Na ostatní pozice ano, ale do trainee programu ne.“ (respondent 18) 

 „K náboru do trainee programu LinkedIn nevyužíváme.“ (respondent 1) 
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 „Na LinkedIn uveřejňujeme i trainee pozice, ale není to vyloženě aktivní vyhledávání těch studentů.“ 
(respondent 6) 

 „Máme také LinkedIn, ale tam hledáme spíš už lidi, kteří mají pracovní zkušenost.“ (respondent 14) 
 „Na LinkedIn máme všichni své profily a marketing s ním taky pracuje, ale asi to není ten primární 

zdroj pro studenty a absolventy. Vyhledáváme si tam lidi spíš až na seniornější pozice.“ (respondent 
21) 

 

U těchto respondentů jsem dále pátrala po důvodech, proč LinkedIn k vyhledávání a oslovování studentů a 

absolventů nepoužívají, když u ostatních pracovníků je to zcela běžné. V zásadě je to ze dvou hlavních 

důvodů. Jedním je, že respondenti nemají tuto potřebu, neboť se jim hlásí dostatek uchazečů přes ostatní 

kanály. 

 
 „LinkedIn používáme i na přímé oslovování, ale na ty juniory moc ne. Ti se nám hlásí dost sami.“ 

(respondent 20)  
 „Vyhledávat si na LinkedIn studenty do trainee programu zatím nemáme potřebu, protože se ti lidi 

prostě hlásí sami.“ (respondent 27) 
 

Druhým důvodem, proč respondenti nevyužívají LinkedIn k vyhledávání a oslovování studentů a čerstvých 

absolventů je, že podle nich studenti LinkedIn nepoužívají. Je jich na LinkedInu zatím málo (nemají svůj 

profil na síti vůbec vytvořený) nebo jsou pasivní (profil si sice založí, ale nejsou na něm nijak aktivní):  

 

 „K přímému oslovování kandidátů LinkedIn používáme, ale u těch studentů zatím ne. Zatím se nám 
to úplně neosvědčilo, že bychom tam našli tu cílovou skupinu.“ (respondent 16) 

 „Na LinkedIn je to o jiných typech pozic než studentských. Studenti se tam sice dají najít, ale není to 
tolik.“ (respondent 13) 

 „Dělali jsme teď hodně workshopů pro studenty a ptali jsme se jich tam, kdo z nich je na LinkedInu a 
je to tak 10% ze všech těch studentů, kteří tam byli. Přihlásili se vždy tak tři lidi z dvaceti. Hrozně 
málo.“ (respondent 27) 

 „LinkedIn ve vztahu ke studentům a absolventům zas až tak moc nepoužíváme, protože ho hodně z 
nich nemá. Což je zajímavé zjištění, nebo mě to překvapilo, protože na to, jak se mluví o té techno-
generaci millenials a Z, tak vlastně docela malé procento studentů má LinkedIn. A to myslím aktivní. 
Ten LinkedIn používáme mnohem víc u lidí, kteří už mají pracovní zkušenosti. Jenže to se nemusí 
vylučovat, jsou totiž studenti a studenti. Jsou ti, co při škole tři, čtyři roky pracují a vědí, že LinkedIn 
je pro ně zajímavý nástroj, jak o sobě dát vědět. Tito lidé, kteří pracují a zároveň studují, se nám při 
vyhledávání přes klíčová slova objeví.“ (respondent 17) 

 „LinkedIn není hlavní médium, které používáme pro studenty, a myslím si, že spousta studentů ho 
ještě nemá nebo ho nepoužívá. Je to trend, který se snažíme nějak i my určitým způsobem 
propagovat. Studenti ho podle mě ještě nepoužívají v takové míře jako zkušení odborníci.“ 
(respondent 22) 

 „LinkedIn nevyužíváme pro studenty, tam nejsou naší cílovou skupinou. Cílíme tam na tzv. midcareer 
recruits, na lidi, kteří už nějakou praxi mají.“ (respondent 8) 
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Jeden z respondentů podotkl, že v používání LinkedInu existuje rozdíl mezi studenty a čerstvými 

absolventy: „Samozřejmě LinkedIn používáme pro oslovení kandidátů, u studentů ne, ale u absolventů 

ano. Zajímavé u těch studentů je, že oni na to tolik nereagují a nemají tak často své profily. U absolventů 

už je to jiné. Jak si člověk asi přičichne k trhu práce, tak pak se to mění.“ (respondent 9) 

 

Častým důvodem, proč si podle respondentů studenti profil nezaloží je, že se domnívají, že na něj nemají 

co napsat, protože nemají dostatek pracovních zkušeností, viz respondent 27: „…a jejich obhajoba toho, 

proč na LinkedInu nejsou je, že nemají žádné zkušenosti, že tam nemají co psát. Ale vědí o tom, vědí, že ta 

stránka existuje, vědí, k čemu to je, ale nejsou tam aktivní.“ Najdou se ovšem i studenti, kteří nechápou, 

v čem LinkedIn spočívá nebo v něm pro sebe zatím nevidí žádnou přidanou hodnotu, viz respondent 11: 

„LinkedIn většinou techničtí studenti moc nemají. Možná ti, co už dostudovali, ano, ale jinak moc ne. Třeba 

konkrétně moji známí z ČVUT nechápou, v čem LinkedIn spočívá.“ Někteří ze zaměstnavatelů reagují na 

tuto skutečnost snahou o osvětu, pořádají přednášky a workshopy, kde se snaží studenty k používání 

LinkedInu motivovat a zároveň je naučit, jak si vytvořit kvalitní profil a aktivně s ním pracovat. Takto 

tematicky zaměřené přednášky a workshopy jsou mezi studenty a čerstvými absolventy žádané, takže 

samy o sobě slouží jako nástroj získávání (podrobněji níže v části věnující se přímo přednáškám a 

workshopům). Jako aktuální příklad lze uvést přednášku Jak zatraktivnit svůj profil na LinkedIn?, kterou 6. 

1. 2016 ve spolupráci se Spolkem studentů Katedry andragogiky a personálního řízení pořádal na půdě 

Univerzity Karlovy Josef Kadlec ze společnosti GoodCall. Hodinové přednášky, v jejímž závěru zazněla od 

přednášejícího i výzva, že hledá do svého týmu nového kolegu na juniorní pozici, se zúčastnilo přibližně 

200 studentů a informaci o tom, že se akce pořádá, si jenom na sociální síti Facebook zobrazilo 60 tisíc 

uživatelů (viz Příloha F). 

 

K výše popsaným činnostem, zejména budování značky zaměstnavatele a k inzerování pozic, využívají 

respondenti veřejné i neveřejné profily společnosti. Veřejné profily respondentů na sociální síti LinkedIn 

mají nejčastěji dvě základní podoby: firemní profil a kariérní profil, přičemž oba se vyskytují jak v lokální, 

tak v globální verzi. Firemní profil je určen především zákazníkům společnosti a prezentuje tak zejména 

produkty či služby, zatímco kariérní profil je určen uchazečům o zaměstnání v dané společnosti a 

prezentuje tak společnost jako zaměstnavatele. Firemní profil se na rozdíl od toho kariérního často nese 

spíše ve formálním duchu, viz respondent 9: „LinkedIn využíváme poměrně hodně, ale máme tam jen 

firemní profil, který je víc směrem k těm zákazníkům, takže má serióznější formu.“ Nemusí to ale být 
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pravidlem, záleží samozřejmě na firemní kultuře, značce a záměru sebeprezentace firmy. Některé firmy 

mají zřízené obě varianty profilu, například respondent 26: „Na LinkedInu máme klasickou stránku a svojí 

kariérní stránku.“, jiní respondenti o zřízení čistě kariérního profilu teprve uvažovali: „Plánujeme, že tam 

přidáme i kariérní sekci. Dřív jsme tady neměli nikoho, kdo by měl čas se tomu na 100 % věnovat, ale teď, 

nově dva dny, máme.“ (respondent 20) Svou poznámkou tento respondent upozornil ještě na jeden rozdíl 

ve firemním a kariérním LinkedIn profilu společnosti: zatímco o firemní profil se většinou stará 

marketingové oddělení společnosti, kariérní profil si spravuje HR oddělení samo a je tedy třeba mít pro 

tuto agendu vyčleněného pracovníka. Výhodou je časově i obsahově flexibilnější spravování stránek, 

protože HR oddělení nemusí čekat na kapacity oddělení marketingu, viz respondent 18: „Když 

potřebujeme podpořit návštěvnost nějakého veletrhu nebo vypíchnout, že jsme otevřeli pozice vhodné 

pro absolventy, tak musím nejdřív poprosit kolegy z marketingu, aby to píchli na naší facebookovou 

stránku nebo na ten LinkedIn.“ Flexibilita je celkově výhodou kariérního profilu oproti firemnímu: používá-

li totiž firma pouze firemní profil, je na něm logicky méně prostoru pro kariérní sdělení než na výlučně 

kariérním profilu (prostor se dělí mezi produktová a kariérní sdělení). Na druhou stranu jednotný profil 

společnosti pro oba typy sdělení utváří jedinečnou prezentaci firemní značky. 

 

Rozdělení firemního a kariérního profilu na lokální a globální verzi se logicky týká společností 

s mezinárodní působností. Lokální verze profilu je v místním jazyce a obsah se vztahuje pouze k lokální 

pobočce v dané zemi, zatímco globální profil bývá nejčastěji v anglickém jazyce a jeho obsah je celosvětově 

univerzální. Většina respondentů měla své profily v lokální verzi a ti, kteří disponovali pouze globální verzí, 

to při oslovování a získávání českých studentů a absolventů vnímali spíše jako nevýhodu. Univerzální 

globální obsah stránek totiž neodpovídá lokálním potřebám a je složité nebo i nemožné jej měnit: 

 
 „Ten firemní LinkedIn profil je globální a my nemáme možnost si to tady moc upravit, takže nevím, 

jak bychom to mohli využít tak, abychom tím ty studenty tady mohli přitáhnout.“ (respondent 8) 
 „Na LinkedIn, i na Facebooku máme svoje kariérní stránky. Inzerujeme tam otevřená pracovní místa, 

na Facebooku máme i další obsah, různé success stories nebo prezentujeme různé entity v dalších 
zemích. Jsou to globální stránky, takže většinu obsahu tvoří náš globální marketing a jenom část 
obsahu je lokální.“ (respondent 10) 

 „Online kanál nás bohužel pálí, protože my bychom ho samozřejmě využívali rádi, ale vzhledem k 
tomu, jak jsme obrovská, nadnárodní korporace, tak máme spoustu procesů a tady v České republice 
nám to zatím kvůli kontrole obsahu nebylo povoleno. Takže máme nadnárodní Facebook i LinkedIn 
pro celý svět, ale lokální obsah pro Českou republiku nemáme. Ale pracujeme na tom, aby to bylo, 
protože samozřejmě jsme si vědomi toho, že tato generace X, Y zde tráví spoustu času a může nám 
tu utíkat spoustu talentů.“ (respondent 25) 
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Vedle veřejných firemních a kariérních LinkedIn profilů využívali respondenti pro získávání studentů a 

absolventů ještě neveřejné interní stránky společností a osobní profily zaměstnanců. Interní stránky (tzv. 

skupiny) sdružují většinou současné i bývalé zaměstnance společnosti a neumožňují vidět ani sdílet obsah 

žádným jiným uživatelům LinkedInu než právě těmto zaměstnancům společnosti. Vzniká tak soukromý 

virtuální prostor, kde se zaměstnanci setkávají, sdílí různý obsah a je snadné je všechny oslovit. Právě toho 

využívají respondenti při získávání pracovníků, když se s žádostí o pomoc při obsazování určitých pozic, 

v podstatě s žádostí o doporučení vhodného kandidáta, obrací i na členy těchto interních skupin, viz 

respondent 20: „Na LinkedIn máme skupinu employees a alumni, kde sdílíme věci, které nejsou veřejné. 

Když ale třeba hledáme nějakou pozici, která se nám špatně obsazuje, tak se ptáme té naší sítě, jestli 

nemají někoho, koho by doporučili.“ Osobní profily zaměstnanců pak respondenti využívali především pro 

sdílení inzerce pracovních nabídek, často doplněné o vlastní pohled zaměstnance na firmu a nabízenou 

pozici. 

 

Závěrem lze k užívání sociální sítě LinkedIn podotknout, že několik respondentů je v používání LinkedInu ve 

vztahu ke studentům a absolventům teprve v začátcích (např. respondent 4: „Teď nedávno jsme 

zprovoznili svůj profil na LinkedInu.“ nebo respondent 18: „Co se týče online komunikování s uchazeči, 

jsme hodně v začátcích.“) Respondenti ale předpokládají, že se používání LinkedInu mezi studenty a 

čerstvými absolventy do budoucna rozšíří a že by mu proto zaměstnavatelé věnovat včas pozornost, viz 

například respondent 9: „U studentů oslovování zatím nepoužíváme, ale myslím, že se to změní.“ Podobně 

se vyjádřil i respondent 21: „Spousta studentů ještě LinkedIn profil nemá, ale asi to bude čím dál víc 

rozšířené. Zvažujeme to do budoucna, asi to taky bude způsob, jak budeme studenty vyhledávat, ale v 

současné chvíli to ještě neděláme a možná v tom trochu zaostáváme.“ 

 

Facebook je třetím nejčastěji využívaným nástrojem získávání studentů a absolventů. Z pohledu 

respondentů patří v rámci procesu získávání k nejpoužívanějším sítím, někteří respondenti vnímali jeho roli 

dokonce ještě výrazněji než v případě sítě LinkedIn:     

 

  „My se samozřejmě prezentujeme na sociálních sítích, v tuhle chvíli na Facebooku, LinkedIn a 
Twitteru. Ta prezentace na Facebooku je asi nejsilnější, je tomu věnováno nejvíce energie a těch 
profilů na Facebooku máme několik.“ (respondent 1) 

 „Máme Facebook, na tom frčíme nejvíc.“ (respondent 20) 
 „Nejvíc používáme Facebook a LinkedIn.“ (respondent 6) 
 „Hodně používáme Facebook. Vlastně přihlašování k nám, jde hlavně přes Facebook.“ (respondent 

11) 



96 

 

Na rozdíl od LinkedInu, kde respondenti oslovují širší spektrum potenciálních uchazečů o zaměstnání, na 

Facebooku cílí přímo na studenty a absolventy, viz respondent 21: „Náš facebookový profil je vyloženě 

zaměřený právě na studenty a absolventy vysokých škol.“ Tomu také odpovídá forma i obsah sdělení. Jak 

už vyplývá ze samotného charakteru této sociální sítě, komunikace na ní je jednoduchá, velmi vizuální 

(hodně využívá obrázků, videí) a neformální. Jak konstatoval jeden z respondentů: „Celé je to na takové 

přátelské bázi.“ (respondent 11) Nejčastěji zaměstnavatelé na Facebooku sdílí fotky z různých akcí, kterých 

se účastní (např. veletrhů pracovních příležitostí, studentských konferencí apod.) a pozvánky na akce, které 

pořádají (např. dny otevřených dveří, soutěže). Často se snaží firmu neformálně prezentovat jako ideální 

místo ke startu profesní dráhy hned po studiích nebo ještě během nich. Sdílí reálné fotografie svých 

kanceláří, zaměstnanců a aktivit, kterých se zaměstnanci účastní (např. teambuildingy, dobrovolnictví), 

podstatnou část tvoří zážitky stážistů či trainees, objevují se i inspirativní příběhy úspěšných trainees a 

zaměstnanců. Nechybí ani články s kariérními radami a tipy pro studenty, jak uspět při vstupu na pracovní 

trh, které často odkazují přímo na otevřené pozice vhodné pro studenty a absolventy, případně propagují 

programy pro studenty a čerstvé absolventy pořádané v dané společnosti.  

 

 „Na Facebooku se snažíme ukázat navenek dění uvnitř firmy, naší firemní kulturu. Je to spíš o 
zaměstnancích.“ (respondent 13) 

 „Máme Facebookový profil, kam se snažíme dávat všechny novinky.“ (respondent 8) 
 „Když jsme třeba na job fairu, tak tam z toho dáváme fotky a tak.“ (respondent 6) 
 „Dáváme tam různé informace a nabídky, například teď tam promujeme den otevřených dveří, který 

chceme zaměřit na studenty a absolventy.“ (respondent 14) 
 

Podobně jako na LinkedInu sdílí respondenti svůj obsah na Facebooku prostřednictvím vlastních firemních 

nebo čistě kariérních profilů. Na rozdíl od LinkedInu se ale objevovaly i profily určené přímo studentským 

programům, které společnosti realizovaly, např. respondent 9: „Máme dva facebookové profily, firemní 

profil a komunitní stránku toho studentského programu.“ Někteří respondenti měli pro sdílení kariérního 

obsahu k dispozici pouze jeden facebookový profil (např. respondent 14: „Využíváme Facebook, kde sice 

nemáme vlastní kariérní stránky, ale jdeme přes celofiremní stránky“), jiní respondenti měli vlastních 

profilů více (např. respondent 27: Na Facebooku máme svoje firemní stránky, kariérní stránku a Talentum 

stránky pro zájemce o stáže.“). Kromě vlastních stránek využívali respondenti k inzerci ještě stránky třetích 

stran – nejčastěji oficiální facebookové stránky škol, neoficiální stránky sdružujících studenty určitých škol, 

stránky studentských spolků a různých zájmových a profesních skupin (viz např. respondent 11: „Nejvíc 

stáže propagujeme přes Facebook, ať už v různých školních skupinách nebo ve skupinách Práce v IT a 
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podobně.“ nebo respondent 16: „Zatím jsme využívali Facebook vysokých škol a studentských organizací, 

svůj Facebook máme nově…“). 

 
Další podstatný rozdíl oproti využívání LinkedInu spočívá v míře využívání osobních profilů zaměstnanců, 

především v tom, v jaké míře jsou do procesu oslovování a získávání pracovníků zapojení zaměstnaní 

studenti a čerství absolventi. Většina studentů a čerstvých absolventů, kteří používají Facebook, je členem 

mnoha tzv. facebookových skupin, tedy stránek, kde se sdružují stovky dalších uživatelů podle nějakých 

hledisek, kterými bývají profese, zájmy, obor studia, konkrétní škola, spolek, klub apod. (pro ilustraci lze 

uvést faebookovou skupinu Andragogika, která sdružuje zájemce o studium, studenty a alumni oboru 

andragogika z několika škol po celé České republice nebo skupinu HR Jobs in Prague, která sdružuje 

uživatele zajímající se o pracovní příležitosti z oboru lidských zdrojů v Praze). Takových skupin existují 

tisíce. Aby do nich ovšem mohl uživatel vložit nějaký svůj příspěvek (např. text inzerátu, obrázek apod.), 

musí být jejich členem/být registrován. A k tomu právě využívají respondenti studenty a čerstvé 

absolventy, jejichž prostřednictvím v daných skupinách propagují svůj obsah a inzerují své nabídky. Kromě 

členství v různých skupinách využívají osobní profily svých zaměstnanců i napřímo – zaměstnanec vloží 

propagovaný obsah přímo na svůj vlastní profil, čímž se zobrazí všem dalším uživatelům, se kterými je 

propojen. O podobnou pomoc žádají respondenti studenty a čerstvé absolventy působící na různých 

pozicích ve společnosti, stážisty, trainees a často využívají i svoje osobní profily:  

 

  „…a zároveň z mojí pozice studenta, jsem dost aktivní ve facebookových skupinách. Sdílím nabídky 
práce, pozvánky na akce a podobně.“ (respondent 15) 

 „Na facebooku mám dva účty, svůj soukromý a svůj pracovní, který je navázaný na naší firemní 
stránku a přes něho inzeruji v různých skupinách naše pozice.“ (respondent 22) 

 Vím, že se tam dávají informace, že se třeba otevírá trainee program. Když je to na Facebooku nebo 
LinkedInu, tak to sdílíme i v rámci našich skupin. Zase tím, že mám nějakou vazbu na VŠE, tak jsem 
členem i různých skupin na Facebooku.“ (respondent 19) 

 „Máme studenty ambasadory, kteří (…) sdílejí příspěvky na svém osobním facebookovém profilu.“ 
(respondent 21) 

  

Respondenti díky této pomoci svých zaměstnanců oslovují zdarma velké množství relevantních uživatelů, 

potenciálních uchazečů. Pro některé kampaně pak využívají i placených nástrojů, které Facebook nabízí, viz 

respondent 4: „Pak určitě používáme Facebook, máme tam různé placené kampaně“.  

 
Podobně jako u LinkedInu lze i u Facebooku najít mezi respondenty značné rozdíly v tom, nakolik dokáží 

využít potenciál tohoto nástroje, nakolik s ním umí pracovat. Zatímco někteří jsou teprve v začátcích, jiní 

využívají Facebook k získávání a oslovování studentů a absolventů již roky a nástroj sám o sobě pro své 
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využití spíše zlepšují. Rozdíly nijak nesouvisí s odvětvím, ve kterém respondent působí a ani s velikostí 

společnosti. Jako příklad lze uvést společnost o velikosti téměř deset tisíc zaměstnanců, působící 

v bankovním sektoru a společnost o velikosti ani ne jeden tisíc zaměstnanců, působící v průmyslovém 

odvětví: 

 
 „…svůj Facebook máme nově, od léta, takže zatím se tam snažíme získat ty sledovatele a uvidíme, 

jakým směrem půjdeme. Zatím to bylo hodně produktové a teď dáváme náborové kampaně, ale ve 
spolupráci s těmi studenty jsme to ještě moc nerozjeli.“ (respondent 16) 

 „Na našem Facebooku bychom mohli ještě zapracovat. Máme obecnou stránku Life at název firmy, 
ale ta se týká firmy celosvětově, takže teď se uvažuje, že se víc zaměříme na naší pobočku v České 
republice, že si uděláme stránku vlastní. Jenže nemáme nikoho, kdo by projekt Facebook Česká 
republika rozjel, nikoho, kdo by se tomu mohl na 100% věnovat. Mluvíme o tom, pracujeme na 
employer brandingu, máme plány, ale ne lidi.“ (respondent 24)    

 

Naopak jiný respondent, který také působí v bankovním sektoru a zaměstnává kolem deseti tisíc 

pracovníků, reprezentuje spíše společnosti, které jsou ve využívání Facebooku mnohem dále: „Aktuálně 

doděláváme nový způsob HR inzerce na Facebooku. Máme strategii mít na Facebooku všechno 

zobrazovaný jen pod jednou značkou, pod jedním profilem. Teď se nám vytváří nová HR záložka, kde 

budou jednak k vidění všechny aktuálně otevřený pozice a zároveň takové ty HR věci jako ‚jak se připravit 

na pohovor‘ a podobně. A do konce roku plánujeme spustit nábor přes Facebook cíleně.“ (respondent 15) 

 

S Facebookem respondenti pracují do určité míry podobně jako s LinkedInem, podporují jeho 

prostřednictvím svou značku zaměstnavatele a inzerují programy a pozice vhodné pro studenty a čerstvé 

absolventy. K přímému vyhledávání a oslovování potenciálních uchazečů ale Facebook respondenti 

prakticky vůbec nevyužívají. Přesto je důležitým nástrojem pro oslovování a získávání uchazečů z řad 

studentů a čerstvých absolventů. Jak shrnul respondent 11: „Jak jinak oslovit mladé lidi? Ne s každým se 

můžeme potkat osobně.“ K výhodám sociálních sítí, především nejrozšířenějšího Facebooku a LinkedInu 

patří, že jejich prostřednictvím mohou zaměstnavatelé za nízké náklady oslovit velmi vysoký počet 

potenciálních uchazečů, že pro současné studenty je přirozené sociální sítě používat a že umožňují 

snadnou oboustrannou komunikaci, viz respondent 22: „Komunikuji se studenty, kteří mi sami pošlou přes 

Facebook zprávu. Ta přímá komunikace je v menší míře, ale taky to tam dobře funguje.“  
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Kariérní stránky se v pomyslném žebříčku nejvyužívanějších nástrojů pro získávání studentů a absolventů 

umístili na třetím místě, které sdílely se sociální sítí Facebook (oboje zmíněno 23 respondenty, tedy v 85 % 

případů). Toto umístění není náhodné, neboť kariérní stránky společností bývají často úzce propojené se 

sociálními sítěmi, které společnost využívá – vzájemně na sebe odkazují. Většinou respondenti využívali 

sociální sítě jako prostředek pro zviditelnění kariérních stránek, například respondent 6: „Na Facebooku 

sdílíme naší kariérní stránku.“ Na sociálních sítích tak udržovali „živo“, zatímco kariérní stránky sloužily pro 

uchazeče spíše jako pasivní, statický zdroj informací. Našli se ale i respondenti, kteří udržovali aktivitu 

primárně na svých kariérních stránkách a sociální sítě pro ně představovaly až druhotný kanál:  

 
 „Pohybujeme se i na sociálních sítích, ale není to úplně to, kde bychom nějakým způsobem cílili a 

udržovali to tam hodně živé. To děláme spíš právě na těch kariérních stránkách.“ (respondent 7) 
 „Když jsme na nějakém veletrhu, tak dáme na LinkedIn nebo Facebook fotku a krátce o tom 

napíšeme. (…) Není to ten prvotní kanál, který bychom využívali. Všechno směřujeme na ty naše 
kariérní stránky.“ (respondent 7) 

 

Respondenti v rozhovorech často upozorňovali, že na svých kariérních stránkách mají část věnovanou 

přímo studentům a absolventům nebo že dokonce mají pro tuto cílovou skupinu vytvořený samostatný 

web: 

 

 „Vedle klasických kariérních stránek máme i vlastní kariérní stránky přímo zaměřené jen na 
studenty.“ (respondent 7) 

 „Potom jsou to speciální webové stránky, které máme přímo pro studenty a absolventy, kde můžou 
najít informace o jednotlivých odděleních, o pozicích a akcích, které pořádáme.“ (respondent 21) 

 „Co se týče online komunikace, tak to jsou naše webové stránky, máme vlastní stránku určenou jen 
pro studenty.“ (respondent 22) 

 
Několik respondentů své kariérní stránky nebo jejich studentské sekce v době rozhovorů zrovna 

předělávalo (a to i po několika pasivních letech, z čehož lze usuzovat, že je získávání studentů a absolventů 

pro jejich firmy aktuální a věnují mu pozornost):  

 
 „Aktuálně předěláváme náš kariérní web a i sekci pro studenty a absolventy, protože trainee 

program končí a připravuje se nový. Kromě toho máme na našich stránkách pozice vhodné pro 
studenty a absolventy označené takovou tou ikonkou čepice.“ (respondent 14)   

 „Kariérní stránky teď předěláváme, celé je redesignujeme, aby byly uživatelsky příjemnější pro oko a 
hlavně kompatibilní s mobily. Řada lidí už totiž vyhledává jen přes mobily. Máme tam zónu pro 
studenty a absolventy a informace o trainee programu.“ (respondent 18) 

 „Naše stránky se akorát předělávají.“ (respondent 10) 
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Veřejné přednášky a workshopy využívá v procesu získávání studentů a absolventů 23 respondentů (85 

%). Často mezi těmito dvěma metodami nerozlišují a zaměňují je, proto jsou zde uvedeny společně. 

Označení veřejné odlišuje přednášky a workshopy, které nejsou součástí výuky a jsou přístupné široké 

veřejnosti od školních přednášek a workshopů, které jsou pořádané jen jako součást výuky na školách a 

jsou tedy přístupné pouze zapsaným studentům (školním přednáškám se věnuje až pasáž o výuce 

odborníků z firem ve školách).  

 

Obsahem veřejných přednášek a workshopů bývají podle respondentů většinou odborně zaměřená 

témata, relevantní pro zvolenou cílovou skupinu studentů či obecná HR témata, věnující se přípravě 

studentů na vstup na trh práce. V některých případech bývají přednášky/workshopy doplněny o 

představení možností spolupráce pro studenty, není to ale pravidlem.  

 

 „Budeme mít přednášku o osobním brandu a zároveň workshop na AC.“ (respondent 15) 
 „Pořádáme interní workshopy, které jsou zaměřené jak na představení jednotlivých oddělení, tak i 

na pomoc studentům, aby se připravili na výběrové řízení.“ (respondent 21) 
 „Workshopy využíváme k takové jako osvětě nebo přiblížení pojišťovnictví…“ (respondent 18) 
 „Workshopy se týkají všeho možného. Máme něco, co je vyloženě na HR, třeba na přípravu 

životopisu, na osobní značku, jak se chovat při assessment centru a pak máme něco více oborového, 
více zaměřené na finance, na audit, na daně. (respondent 22)   

 „Vždycky tam děláme jeden HR workshop a druhý je odborný, zaměřený na oblast daní a auditu.“ 
(respondent 21) 

 „Děláme i workshopy, třeba jak se připravit na výběrová řízení, jak psát CV, assessment centra 
nanečisto.“ (respondent 17) 

 „Měli jsme workshop, kde to nebylo o našem trainee programu, ale spíš abychom pomohli těm 
studentům – jak se prodat, jak si vybudovat svůj brand, jak zaujmout.“ (respondent 19) 

 „Záběr témat je široký, ty přednášky jsou i motivačně založené, například kariérní příběhy. Hlavně 
aby o nás věděli, jaké jsou tady možnosti.“ (respondent 7) 

 

Lze přitom pozorovat trend, kdy se zaměstnavatelé přesouvají od tradiční metody přednášky k workshopu. 

Snaží se svá vystoupení pojmout co nejvíce prakticky, aby si studenti odnesli i nějakou dovednost, aby se 

na místě něco naučili:  

 
 „Přednášky děláme, ale nikdy to nejsou jen čisté přednášky. Třeba na VŠE děláme přednášky ve 

spolupráci s HR Klubem a nosíme tam demo verze našich programů. Snažíme se to udělat co 
nejpraktičtější, aby to právě nebylo jen o té přednášce.“ (respondent 13)  

 „Většinou cílíme na to, aby ti lidé získali povědomí o nás jako o firmě, ale aby si odnášeli i konkrétní 
dovednost, která jim pomůže v uplatnění na trhu práce.“ (respondent 17) 

 „Preferujeme ale spíš workshopy než přednášky.“ (respondent 15) 
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Někteří respondenti pojímají své workshopy jako týmové řešení případových studií, propojené i se soutěží, 

viz respondent 21: „A potom máme ještě další workshop, kde studenti řeší případové studie a na to 

navazuje mezinárodní soutěž. To je další způsob, jak se snažíme zaujmout a nalákat studenty.“ nebo 

respondent 20: „Děláme workshopy, kde je vždycky aspoň hodinu nějaká odborná přednáška a pak je 

nějaká case study.“ Metodu řešení případových studií v rámci procesu získávání studentů a absolventů 

využívají zejména poradenské společnosti (oblast audit, daně, účetnictví). 

 

Dalším důvodem, proč se respondenti přiklánějí k praktičtějšímu pojetí setkání, je, že při workshopech 

mohou snadněji odhalit vhodné uchazeče. Zatímco během přednášek jsou studenti jen pasivními 

posluchači, v rámci aktivit při workshopech mohou ukázat, co v nich je. Viz respondent 22: „Určitě, 

workshopy jsou postaveny tak, že studenti tam něco dělají, pracují v týmech a většinou tam máme člověka 

z firmy, který je přímo u toho týmu, má šanci pozorovat ty studenty, takže hodně často si pak studenty 

přímo oslovujeme.“ 

 

S obsahem a snahou o co nejpraktičtější pojetí souvisí i to, kdo na přednáškách/workshopech respondentů 

vystupuje. Zatímco dříve to byli hlavně pracovníci HR, kteří představovali svou společnost a možnosti 

uplatnění pro studenty, dnes jsou to i jejich kolegové z různých oddělení, kteří představují konkrétní 

odbornou práci nebo se věnují nějakému odbornému tématu obecně (tzn. nejen ve vztahu ke svému 

zaměstnavateli). Těch přednášek, které jsou spojeny i s představením možností uplatnění pro studenty a 

absolventy se pak často účastní samotní studenti a čerství absolventi, kteří ve společnosti pracují.  

 
 „Často na prezentace na veletrzích přijde nějaký personalista z HR a hovoří o trainee programu 

obecně. My jsme to pojali prakticky. Přišel tam trainee, řekl své zkušenosti, byl tam i manažer a toho 
si ty studenti cenili, že to bylo prakticky pojaté. A to se nám vyplatilo, protože se k nám pak přihlásili 
lidi, které jsme vzali.“ (respondent 19) 

 „…minulý týden měl náš předseda představenstva veřejnou přednášku pořádanou Prague Banking 
Clubem.“ (respondent 15) 

 „…třeba náš marketingový nebo salesový ředitel jde večer po práci udělat nějaký workshop.“ 
(respondent 6) 

 

Dalším hlediskem, podle kterého lze veřejné přednášky a workshopy rozlišit, je to, kde se konají. Nejčastěji 

je to na půdě vysokých škol (jedná se jen o pronájem prostor, nikoli užší spolupráci) nebo ve vlastních 

prostorách firem. Výhodou pořádání setkání v prostorách škol jsou větší kapacity přednáškových sálů a 

fakt, že firmy „přijdou za studenty“. Ten hraje roli zejména v případě, kdy má společnost problém s účastí 
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studentů (viz respondent 22 níže). Naopak výhodou setkání v prostorách firem je, že studenti poznají 

reálné pracovní prostředí společnosti. 

 
 „Dělali jsme některé workshopy, které byly přímo na školách, abychom byli studentům blíž, abychom 

přišli přímo za nimi, ale pořádáme i spoustu workshopů tady u nás ve společnosti. Obojí má svoje pro 
a proti. S čím se poslední dobou hodně setkáváme, je, že studenti vám potvrdí, že dorazí a pak prostě 
bez omluvy nepřijdou. Takže jsme zkusili jít za těmi studenty, jít na tu školu, ale úplně bych neřekla, 
že tam je nějaký rozdíl.“ (respondent 22) 

 „Potom pořádáme různé workshopy (…). Dvakrát za semestr nám sem do firmy chodí studenti. Vidí, 
jak to tady funguje, jaký tady máme prostředí. Je to sice jen krátký vhled do té naší kultury, ale pořád 
je to mimo tu školní půdu.“ (respondent 7) 

 

Dále respondenti pořádali své přednášky či workshopy v jiných komerčních prostorech, většinou v rámci 

větších akcí typu konference či pracovní veletrh (viz respondent 2: „Pořádáme workshopy u nás ve firmě 

nebo v rámci pracovních veletrhů.“). Nově se pořádají přednášky a různé webináře i ve virtuálním 

prostředí (viz respondent 20: „…a kolegové přednášejí na online days.“ Nebo respondent 8: „Pak máme 

ještě digitální část, kdy pořádáme webináře“.) 

 

Většina respondentů pořádá jednorázové veřejné přednášky či workshopy, někteří respondenti pořádají 

ale i série několika na sebe navazujících setkání. U nich stojí za zmínku, že všichni tři respondenti, kteří 

podobné série workshopů pořádají, vnímají účastníky těchto workshopů jako úspěšnější ve výběrových 

řízeních.   

 
 „Máme Financial Academy a Tax Academy. (…) Je to pět přednášek během pěti týdnů, které vedou 

naši odborníci. Ti lidi, kteří tyto workshopy absolvují, tak jsou pak významně úspěšnější při 
výběrovém řízení. Ani ne tak kvůli těm odborným znalostem, které se tam dozvědí, ale kvůli 
reálnému pohledu na tu práci, se kterým pak přicházejí.“ (respondent 20)  

 „Pak máme jednu velkou iniciativu Název společnosti need Youth, což je vlastně série workshopů pro 
studenty, kde my se jim snažíme zadarmo poskytovat ucelené kariérní poradenství. Každý měsíc si k 
nám zveme studenty, aby viděli to naše prostředí a měli možnost si s námi popovídat, setkat se 
seniorními manažery. (…) A tohle je pro nás taky zdroj, protože když tady ten člověk získá pozitivní 
zkušenost, často se nám pak hlásí do trainee programu. A úspěšně.“ (respondent 4) 

 „Dělali jsme sérii odborných workshopů Akademie a to docela fungovalo. Měli jsme dost přihlášek, 
kolem 150 a z nich jsme vybrali 15 lidí. A v rámci té Akademie jsme pak nabídli všem těm lidem, aby 
se přihlásili do trainee programu. Všichni šli dobrovolně na výběrové řízení, rovnou na assessment 
centrum, nemuseli už posílat životopisy. Někteří neprošli, někteří se rozhodli jet raději do zahraničí a 
jedna slečna do trainee programu nastoupila.“ (respondent 27)  
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Hlavním atributem, kterého si respondenti na přednáškách a workshopech nejvíce cení a zároveň 

důvodem, proč je pořádají, je intenzivní osobní kontakt s potenciálními uchazeči: „Pomáhá nám to 

budovat tu síť kontaktů a navázat s těmi lidmi kvalitnější vztah. Často jsou na těch workshopech lidi, kteří o 

nás mají opravdu zájem, a ten workshop jim dá lepší představu, jestli je to to, co by opravdu chtěli dělat. Je 

to kvalitnější vztah, než jaký se vytvoří někde na veletrhu.“ (respondent 21) Sílu osobního setkání vyzdvihl i 

další respondent: „…atmosféra toho workshopu dokáže ty lidi daleko víc přesvědčit.“ (respondent 27) 

 

Někteří respondenti využívají své přednášky a workshopy ke sbírání kontaktů účastníků, např. respondent 

6:  „Sebereme tam i nějaké kontakty“ nebo respondent 21 „Kontakty máme na všechny účastníky 

workshopu, takže když se otvírá nějaká pozice relevantní k tomu workshopu, tak je oslovíme.“ Jiní 

respondenti od toho ale naopak upouštějí a snaží se, aby studenti neměli pocit „lovené zvěře“:  

 
 „Není to ale úplně tak, že bychom si ty lidi vytipovávali přímo na workshopech. Jako často se teda 

opravdu stane, že to tam vznikne, ale spíš tu iniciativu necháváme na nich. Nechceme totiž, aby z 
toho měli pocit, že chceme zneužít toho, že k nám na workshop dorazili.“ (respondent 21) 

 „My ani tak nesbíráme kontakty, spíš je to právě naopak. My se snažíme dát těm studentům 
příležitost, že když by oni něco potřebovali, měli před sebou něco, co chtěj dělat, tak tady jsou naše 
kontakty. To znamená, že to nechceme dělat takovou tou metodou push, ale spíš pull. Asi se u nás 
nestane, že skončíme workshop a řekneme ‚máme tady pozici XY, pojďte k nám‘. Ne, dáme jim naše 
kontakty a řekneme ‚zajděte za námi po workshopu, kontaktujte nás‘.“ (respondent 15) 

 

Tento přístup a vůbec metoda workshopů je podle respondenta 15 vhodná především pro „talentovanější 

uchazeče“:  

 
 „Funguje to hodně u těch v uvozovkách talentovanějších. Protože ti, co prostě nevědí, co chtějí, tak o 

ně nemáme zájem. Když někdo přijde s tím, že neví, co chce a očekává, že mu dáme pět možností a 
on si vybere, co by se mu líbilo nejvíc, tak to ne. Za nás je ideální scénář, když někdo po workshopu 
přijde, představí se, řekne, o co má zájem a proč. Takového člověka škatulkuji do jiného segmentu 
než někoho ‚dobrý den, co pro mě máte‘.“ (respondent 15) 

 

Někteří respondenti si z účastníků workshopů vybírají studenty vhodné pro své talent pooly, přímo na 

místě je oslovují a snaží se zůstat v kontaktu. To platí zvlášť v případě, kdy samotná účast na workshopu je 

výběrová a uchazeč musí předem prokázat určité kvality:  

 
 „Máme tří denní workshop, který je dohromady pro střední Evropu. Dělají se tam case studies ve 

spolupráci s jednotlivými týmy, takže je to intenzivní kontakt s těmi studenty. Už jen dostat se na ten 
workshop je určitým způsobem výběrové. Když tam najdeme někoho dobrého, tak za ním jdeme. 
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Udržujeme s ním kontakt, máme ho v talent poolu, se kterým se snažíme pracovat, aby se k nám 
přihlásil.“(respondent 5) 

 „Když se tam objeví nějaký zajímavý student, tak ho oslovíme my.“ (respondent 20) 
 

Vedle přímého oslovování, vytváření talent poolu a sbírání kontaktů slouží přednášky a workshopy 

(podobně jako většina dosud zmíněných nástrojů získávání) i k podpoře značky zaměstnavatele, viz 

respondent 2: „Chceme tím podpořit značku, dostat se studentům do povědomí. (respondent 2)“ nebo 

respondent 3: „Workshopy a tak, to je spíše budování povědomí o té značce než přímo nabírání těch lidí.“ 

(respondent 3) S tímto tvrzením by ovšem někteří z dotazovaných nesouhlasili, neboť právě na základě 

uskutečněného workshopu/přednášky získali nové pracovníky z řad studentů a absolventů:     

 

  „…z této přednášky, kde bylo méně lidí, tak k nám na konec dva studenti nastoupili.“ (respondent 9) 
 „Náš generální ředitel měl přednášku na VŠE v Banking Clubu, která byla dost úspěšná a z té akce k 

nám taky nastoupil jeden trainee.“ (respondent 19) 
 „Před čtrnácti dny jsem byl na workshopu, kde bylo devět lidí a pak se mi ozvali dva. Jeden si našel 

pozici, zjistil, že ji nabírám já, kontaktoval mě přes LinkedIn a teď už je vybraný.“ (respondent 15) 
 

Podobně jako u veletrhů pracovních příležitostí, i u přednášek a workshopů platí, že studenti v pražském 

regionu jsou širokou nabídkou někdy „zmlsaní“ (respondent 9 a 27). Projevuje se to především tím, že 

studenti se na nějaký workshop předem registrují, ale pak bez omluvy nedorazí, viz respondent 22: „…S 

čím se poslední dobou hodně setkáváme, je, že studenti vám potvrdí, že dorazí a pak prostě bez omluvy 

nepřijdou…“. V ostatních regionech tento trend respondenti tolik nevnímali, spíše naopak, viz respondent 

27: „V Ostravě toho studenti tolik nemají, takže jsou potom lační, hrozně to chtějí. Teď jsme dělali čtyři 

workshopy na VŠ Báňské a mělo to vážně úspěch. Přišlo hodně lidí, máme odtamtud 60 kontaktů a z toho 

23 VŠ studentů chce hned začít pracovat v call centru.“ Stejný nástroj, jiný region, jiné výsledky. O tomto 

trendu ovšem respondenti hovořili i v souvislosti s několika dalšími nástroji získávání studentů a 

absolventů, včetně celkové spolupráce se vzdělávacími institucemi. 

 

Spolupráce či partnerství se školami je pátým nejvyužívanějším nástrojem pro získávání studentů a 

absolventů, zmínilo jej 22 respondentů (82 %). Většina z nich se v rámci spolupráce se vzdělávacími 

institucemi zaměřovala na vysoké školy a univerzity, někteří respondenti (především z oblasti energetiky a 

výroby a prodeje rychloobrátkového zboží) se věnovali i spolupráci se středními školami, učilišti a v jednom 

případě i se základními školami:  
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 „Spolupracujeme se dvěma plynárenskými učilišti, zde je spolupráce hodně intenzivní, protože odtud 
čerpáme naše experty.“ (respondent 2)  

 „Snažíme se náš employer branding budovat hlavně navazováním vztahů s univerzitami. A protože 
hledáme lidi i do výroby, tak spolupracujeme i se středními školami a na Slovensku dokonce se 
základními.“ (respondent 4) 

 „Pro střední školy nabízíme praxe, jejich žáci k nám chodí pracovat do výrobní části. A některé obory 
i sponzorujeme.“ (respondent 6) 

 

V případě středních škol a učilišť spočívá spolupráce většinou v zajišťování odborných praxí, v pořádání 

přednášek a workshopů nebo ve sponzoringu školy či přímo vybraných žáků/studentů (formou stipendií či 

zárukou pracovní nabídky po úspěšném absolvování školy apod.). V případě vysokých škol a univerzit se 

jedná zejména o pořádání přednášek – firmy se buď podílejí na přednáškách v rámci výuky, nebo organizují 

vlastní přednášky mimo výuku (často v pozdních odpoledních či dokonce večerních hodinách). Tyto 

přednášky se sice konají na půdě školy, ale bývají přístupné i „nestudentům“. Obsah přednášek se buď 

vztahuje k nějakému odbornému tématu nebo ke vstupu studentů/absolventů na trh práce (HR témata 

„jak se připravit na pohovor“ apod.). HR témata většinou přednáší pracovníci oddělení lidských zdrojů a 

často tyto přednášky propojují s propagací firmy jako zaměstnavatele. Odborná témata vykládají 

zaměstnanci firmy, kteří se dané odborné problematice věnují v praxi. Zaměstnavatelé si na tyto přednášky 

zvou i významné zahraniční hosty (např. nositele Nobelovy ceny): 

 
 „Takový unikátní program, který si myslím, že žádná jiná firma nemá, je Initiative for Science & 

Engineering. Vždy na jednu z našich partnerských univerzit vozíme nositele Nobelovy ceny. Letos 
jsme měli tuto akci na Vysoké škole Báňské, kam jsme pozvali Jeroma Friedmana.“ (respondent 25) 

 „Pak pořádáme přednášky, které jsou veřejné. Třeba přiletí člověk na nějaký hodně vysoké pozici, s 
hodně zkušenostmi a udělá se velká přednáška v aule, kam se může pozvat širší vysokoškolská 
veřejnost.“ (respondent 5) 

 „Pak máme ještě aktivitu Inspiring Uni Leaders. Je to systém přednášek, které dělají naši nejvyšší 
manažeři. Není to o našem byznysu, ale spíš je to o tom inspirovat ty lidi. Teď připravujeme 
přednášku s generálním ředitelem.“ (respondent 8) 

 

Na podobném principu jako přednášky fungují i workshopy – s tím rozdílem, že zde zaměstnavatelé kladou 

důraz na to, aby si studenti/absolventi z jejich workshopů odnesli praktické zkušenosti. Jak konstatoval 

jeden z respondentů, přednášky a workshopy pro studenty a absolventy chápou: „…jednak jako cestu, jak 

posilovat kompetence a dovednosti těch studentů, aby když by k nám potenciálně přišli, aby už byli na 

určité úrovni, ale samozřejmě je to i jedna z cest, jak o sobě dát vědět.“ (respondent 17) 

 



106 

 

Vedle přednášek a workshopů spolupracují zaměstnavatelé se školami hlavně formou účasti na veletrzích 

pracovních příležitostí, které se na půdě škol konají, dále formou zajišťování odborných praxí, konzultací 

bakalářských či diplomových prací, organizováním soutěží, spoluprací studentů na firemních projektech či 

zapojením zaměstnanců do výuky (jako přednášejících). Zaměstnavatelé také využívají prostory škol 

k inzerci (jak fyzické – např. nástěnky na chodbách, tak virtuální – např. webové stránky škol). K inzerci, 

konkrétně k zasílání direct mailů, využívají zaměstnavatelé i školní databáze studentů a absolventů. 

Konkrétní podoba spolupráce mezi zaměstnavatelem a školou závisí na jejich vzájemné domluvě, viz 

respondent 16: „…Většinou dáme nějaký sponzorský dar té vysoké škole a z toho vyplývají třeba účasti na 

přednáškách v rámci předmětů. Záleží ale, na čem se domluvíme.“ Roli nehrají ale pouze finance, nýbrž i 

dohody školy s ostatními firmami, případně výukové plány, viz respondent 9: „Snažíme se zadávat i témata 

seminárních prací, abychom byli s těmi studenty v kontaktu i víc než jenom na té přednášce, ale to se nám 

moc nedaří, protože ta univerzita má vždycky striktně dané svoje výukové plány a postupy, takže to úplně 

nabourávat nechtějí.“ 

 

S některými školami zaměstnavatelé spolupracují volněji, s jinými mají smluvně upravené vztahy a z nich 

vyplývající možnosti spolupráce a závazky. V tom druhém případě hovořili respondenti o partnerství: 

 
 „Pak je to spolupráce s vysokými školami. S těmi pro nás klíčovými máme navázanou spolupráci, 

partnerské smlouvy. Jsme partnery VŠE v Praze a ČZU. Pak máme takovou volnější formu partnerství 
s ČVUT, s VŠ Báňskou a s Masarykovou a Mendelovou univerzitou.“ (respondent 21) 

 „Jsme generální partner VŠE, spolupracujeme s univerzitou v Hradci a Olomouci a v jednání jsou teď i 
další školy.  Na čím více školách budeme, tím větší možnosti máme.“ (respondent 15) 

 „V současnosti jsme partnery VŠE a Škoda Auto Vysoké školy. Nyní domlouváme partnerství s 
Masarykovou univerzitou v Brně, s Vysoko školou báňskou v Ostravě a ještě ČVUT. S ostatními 
školami spolupracujeme jen na bázi určitých jednotlivých akcí, třeba že jen propagujeme nebo jen 
jezdíme na veletrh.“ (respondent 22) 

 
Nelze ovšem říci, že by zaměstnavatelé spolupracovali s vysokými školami plošně. Z rozhovorů totiž 

vyplynulo, že si vybírají, s jakými školami naváží spolupráci či dokonce uzavřou partnerství. Zaměstnavatelé 

si z široké palety vysokých škol a univerzit vytipovávají ty, jejichž absolventi jsou pro ně „nejvhodnější“ či 

z jejich pohledu „nejlepší“: 

 
 „Chodíme na vytipované univerzity, což je pro nás VŠE a ČZU.“ (respondent 8) 
 „Pokud se bavíme o trainee programu, tak to využíváme především spolupráce na školách, ale ne na 

všech, protože my primárně chceme do toho programu dostat techniky a ekonomy, takže využíváme 
odborně relevantní školy.“ (respondent 2) 
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 „Spolupracujeme s VŠ, hlavně s těmi klíčovými technickými, ČVUT v Praze a VUT v Brně.“ 
(respondent 2)  

 „Naše cílové školy pro obsazování IT pozic jsou Matfyz, ČVUT i FIS na VŠE, takže na ty se soustředíme, 
pro ostatní pozice je to pak většina pražských vysokých škol.“ (respondent 11) 

 

To, že si zaměstnavatelé vybírají, s jakými školami budou spolupracovat, s jakými školami uzavřou 

partnerství, může být ovlivněno ještě jedním faktorem. Několik respondentů ve svých odpovědích narazilo 

na finanční náročnost spolupráce se školami a označili ji jako jeden z důvodů, proč tento nástroj získávání 

studentů a absolventů začínají nahrazovat jinými kanály. Z pohledu některých respondentů je totiž 

spolupráce se školami příliš finančně nákladná. Jak upozornil jeden z respondentů, týká se to zejména škol 

v Praze, v ostatních regionech České republiky se podobnými sazbami za služby či partnerství nesetkává: 

 
 „Do konce roku jsme partnerem Masarykovy univerzity, v Praze už partnerem žádné školy nejsme. 

Stojí to hodně peněz, v řádech statisíců, a nepřináší to už takové ovoce, takže ty peníze radši 
investujeme někam jinam. Třeba teď nás oslovila jedna škola a ti chtěli 250 tisíc za to, že bychom se 
mohli podílet na výuce. (…) Praha je zmlsaná. Když jsme nabídli přednášky v Pardubicích a Hradci, 
hned po nás chňapli a vůbec nic nechtěli. V Praze za to musíme zaplatit, abychom mohli mít 
přednášku.“ (respondent 27) 

 „Zkoušeli jsme partnerství s ČVUT, protože ta škola je pro nás nejdůležitější, co se týče oborů, ale je 
to finančně náročné s nimi spolupracovat. Cena, která nám byla řečena, pro nás byla nepřijatelná, 
ale spíš z etických důvodů.“ (respondent 10) 

 „Byli jsme partnery VŠE, ale už nejsme. Je to finančně náročný. Rozhodli jsme se ty finance, které 
jsme na to měli vyčleněné, investovat do jiných aktivit.“ (respondent 7) 

 „Partnerství se školami je drahé.“ (respondent 20) 
 „Byli jsme partnery Masarykovy univerzity v Brně a nějakou spolupráci jsme měli i s Báňskou 

univerzitou v Ostravě, ale už nejsme. Ono to stojí docela dost peněz.“ (respondent 19) 
 

V souvislosti se získáváním talentovaných studentů a absolventů prostřednictvím spolupráce se školami 

pak někteří respondenti zmínili, že navazují spolupráci nejen s vytipovanými vysokými školami, ale i 

s „výběrovými“ studijními programy/obory. Jako příklad přitom nejčastěji uváděli magisterský studijní obor 

International Management, realizovaný na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Tento mezinárodní 

program má poměrně náročná přijímací kritéria, je vyučován plně v anglickém jazyce a prezentován jako 

program určený „talentovaným absolventům“ (CEMS, 2016). 

 

Dva respondenti uvedli, že s některou školou spolupracují natolik intenzivně, že se aktivně podílejí na tom, 

co studenti této školy budou po jejím absolvování umět. Takto úzká spolupráce je téměř ekvivalentem 

„vlastní firemní školy“ – zaměstnavatel má možnost ovlivnit obsah výuky, podílet se na něm a do jisté míry 

si tak „vychovat“ absolventy s takovým kvalifikačním profilem, který potřebuje: 
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 „S jinou školou vedeme program, kterému říkáme dual study. Je to program, ve kterém současně 
pracujete a studujete. My nabízíme program výuky o víkendech s New York University in Prague. Je 
to pro lidi, kteří pracují v našich obchodních odděleních. To znamená, že nabíráme velké množství 
absolventů na obchodní pozice a těm nejlepším z nich nabízíme magisterské nebo MBA programy. 
Ve výsledku to spočívá v tom, že jim to studium financujeme. Je to ale úplně čerstvá věc, spustili 
jsme to tento semestr a s tou školou budeme nadále spolupracovat i na přípravě studijních 
programů.“ (respondent 10) 

 „Aktuálně jednáme s fakultou Informatiky na VŠE. Spolupracovali bychom přímo na výuce a se 
studenty na společných projektech.“ (respondent 15) 

 

Lze shrnout, že ačkoliv je v Praze spolupráce a partnerství se školami finančně nákladnější, stále je pro 

respondenty důležitým a využívaným nástrojem získávání studentů a absolventů, viz, jak konstatoval jeden 

z respondentů: 

 „Spolupráce se školami je důležitá, zvlášť v poslední době, kdy klesá demografická křivka, je stále 
méně studentů a stále méně šikovných studentů. Na druhé straně trh se vyvíjí, takže stále více firem 
nabírá a je mnohem větší konkurenční prostředí. Je tam boj o ty studenty a školy toho začaly určitým 
způsobem využívat. Reagují totiž právě tím způsobem, že navazují partnerství a kdo není partner, tak 
není pro něho jednoduché se na tu školu dostat a ty studenty oslovovat. Ta škola z toho samozřejmě 
něco má, ale ta firma taky.“ (respondent 22)  

 

Úzkou spolupráci se školami jako významný krok v získávání talentů popsal i respondent působící v oblasti 

informačních technologií:  

 „To, co nám trochu chybí, je konkrétní a jasná spolupráce s univerzitami. Jasně, potkáváme se na 
veletrzích, ale není to o tom, že bychom měli navázaný vztah mezi námi a danou katedrou, rektorem, 
vyučujícími tak, aby skutečně už i ta škola nám pomáhala s předvýběrem těch talentů během studia.  
A to je podle mě právě ta cesta, kterou bychom měli jít. Partnerství se školami, se studijními 
programy a spolky.“ (respondent 12) 

 

Pracovní portály zmínilo jako nástroj získávání studentů a absolventů 21 respondentů (78 %). Podobně 

jako jsou kariérní stránky propojené se sociálními sítěmi, jsou pracovní portály v některých případech 

propojené s kariérními stránkami, viz respondent 6: „Máme propojené naše kariérní stránky s jobs.cz“. 

Právě server jobs.cz byl jednoznačně nejčastěji zmiňovaným pracovním portálem. Respondenti o tomto 

serveru hovořili jako o jedničce na trhu, o monopolu nebo jako o samozřejmém nástroji pro inzerování 

volných pozic – včetně těch vhodných pro studenty a absolventy. Portál jobs.cz má ostatně hned na své 

úvodní stránce sekci věnovanou právě absolventům.  

 

 „Studentské pozice dáváme i na jobs.cz.“ (respondent 27) 
 „Pak samozřejmě inzerujeme na jobsech, jako každý.“ (respondent 24) 
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 „V současnosti je to tak, že firma, která není na jobs.cz, tak jako by neinzerovala. Pořád je to hlavní 
portál, na který lidi chodí a to platí i o studentech.“ (respondent 22) 

 „Jobsy jsou pro nás, bohužel, zatím jednička na trhu.“ (respondent 16) 
 

Jeden z respondentů uvedl, že server jobs.cz pro inzerování trainee pozic využívá také, ale vnímám jej až 

jako poslední krok, kterému předchází půlroční propagování trainee programu v jiných kanálech HR 

marketingu: „A pak, když už víme, jakých konkrétních pět trainee pozic obsazujeme, tak je to cílená inzerce 

na job.cz. S tím, že máme za to, že to podhoubí, co se děje od začátku roku do náboru do června (pozn. 

autora: různé HR marketingové aktivity), už dostatečně nazrálo, takže už cílíme jen tou konkrétní pozicí.“ 

(respondent 1) A pouze jeden respondent zmínil portál jobs.cz v opačném významu, a sice že jej příliš 

nevyužívá a dává přednost inzerování na sociálních sítích: „Na jobs.cz jsme výjimečně, opravdu využíváme 

spíš sociální sítě.“ (respondent 23) 

 

Ostatní klasické pracovní portály fungující na českém trhu respondenti téměř neuváděli, což potvrzovalo i 

tvrzení jednoho z nich: „Monopol na trhu jsou job.cz, takže když jde o takové to prvotní zveřejnění pozice, 

tak určitě používáme je, ty ostatní jobportaly spíš v minimální míře.“ (respondent 17) Třikrát pak zazněl 

v rozhovorech portál profesia.cz, který ale podle jednoho z respondentů necílí na studenty a absolventy: 

„Jsme i na profesii, ale ta není zacílená na studenty.“ (respondent 7). V jednom případě zazněl i portál 

expats.cz, sdružující pracovní nabídky pro cizince žijící v České republice: „No a samozřejmě Jobsy, Profesia 

nebo taky expats.cz, kvůli těm cizím jazykům.“ (respondent 13). Zajímavé je, že žádný z respondentů 

nezmínil ve vztahu k získávání talentovaných studentů a absolventů jeden z nejrozšířenějších pracovních 

portálů prace.cz.  

 

Naopak vyloženě studentské pracovní portály zmiňovali respondenti často. Na rozdíl od klasických 

pracovních portálů jsou totiž ty studentské určené výhradně pracovním nabídkám vhodným pro studenty a 

absolventy, zatímco na klasických portálech převažují nabídky pro seniorní pracovníky. Také jsou často 

úzce propojeny se sociálními sítěmi. Tím nejvyužívanějším studentským pracovním portálem je unijobs.cz:   

 
 „Z pracovních portálů využíváme Jobs, Profesii, takovou tu klasiku, ale to už je spíš pro starší. Pro 

studenty je to Unijobs.“ (respondent 26) 
 „Pak využíváme inzertní portály, které jsou zaměřené přímo na studenty, kde máme profil firmy a 

zveřejňujeme tam pracovní nabídky.“ (respondent 16)  
 „Využíváme jobs.cz a pak nějakým způsobem spolupracujeme s unijobs.cz.“ (respondent 21) 
 „A taky spolupracujeme s unijobs.cz.“ (respondent 13) 
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 „Co jsme ještě letos dělali je, že se vždycky spojujeme s nějakým studentským portálem, takže letos 
jsme byli spojený s unijobs.cz.“ (respondent 27) 

 

Pracovní portály, kariérní stránky a sociální sítě patří k online nástrojům, které se řadí k nejvyužívanějším 

nástrojům získávání studentů a absolventů. Ostatní nástroje z virtuálního světa, které respondenti 

v rozhovorech zmínili, se nachází spíše na opačném konci pomyslného žebříčku nejvyužívanějších nástrojů 

získávání a budou proto popsány až později. Jako další nejvyužívanější nástroj po online kanálu uváděli 

respondenti přednášky a workshopy.  

 

Výuku zaměstnanců zmínilo jako jeden ze svých nástrojů získávání studentů a absolventů 21 respondentů 

(78 %). Jejich zaměstnanci nejčastěji dochází na jednorázové přednášky v rámci výuky na vysokých školách. 

Učit celý semestr totiž buď neumožňuje sama škola, nebo na to zaměstnavatel přednášejícího 

zaměstnance nemá kapacity:  

 
 „Sem tam docházejí naši konzultanti udělat nějaké přednášky, ale není to, že by vyloženě měli jeden 

celý předmět.“ (respondent 13) 
 „Jsou to spíš jednorázové akce, ono to ani nejde učit celý předmět, když jste partnerem školy. Třeba 

VŠE má několik partnerů a vybírá si, koho do kterých předmětů pustí. Takže to není jen o nás, ale i o 
té škole.“ (respondent 8) 

 „Jeden náš manažer má večerní přednášku, ale neučí celý semestr, na to nejsou kapacity.“ 
(respondent 15) 

 

Našli se ovšem i respondenti, jejichž zaměstnanci standardně vyučují celý semestr a jeden respondent, 

který tuto možnost aktuálně řešil:  

 „Máme i kolegy, kteří učí celý předmět.“ (respondent 21) 
 „Naše bývalá personální ředitelka vede dokonce dva předměty na VŠE.“ (respondent 7) 
 „V tuhletu chvíli je to jenom hostování na přednáškách, ale přemýšlíme, respektive už rozjednáváme 

možnost učit celý předmět na VŠE.“ (respondent 22) 
 

Role přednášejících zaměstnanců přitom většinou podle respondentů spočívá v tom, že vyučovanou teorii 

doplní o praktický rozměr, o vlastní zkušenosti z praxe. Jeden z respondentů konstatoval, že je mezi 

studenty po lidech přímo z byznysu, kteří mohou tyto zkušenosti předat, poptávka:  

 
 „Ty přednášky nebo semináře řadíme do běžných výukových hodin. Někdo ze zaměstnanců expertů 

dojde na VŠ a seznámí studenty s praktickými věcmi, které se třeba i liší od té výukové teorie.“ 
(respondent 2) 

 „Naši kolegové chodí na VŠ a v rámci klasického rozvrhu přednášejí témata, která jsou spojená s 
byznysem.“ (respondent 6) 
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 „Někdo z kolegů přednáší v rámci výuky, snažíme se, aby to byli lidi přímo z byznysu. Je po tom 
poptávka.“ (respondent 8) 

 

Pro respondenty z technologických firem je výuka jejich zaměstnanců na vysokých školách běžnou a 

zavedenou praxí. Vedle přednášení svých zaměstnanců se tyto společnosti podílí na výuce i 

prostřednictvím dodávání výukových materiálů (učebnic i softwaru):  

 
 „Jeden kolega napsal o našich technologiích i vlastní učebnici, na VŠE založil volitelný předmět. Jinak 

lidi od nás běžně někde učí.“ (respondent 11) 
 „Na Matfyzu máme pravidelně přednášky.“ (respondent 27) 
 „Přednášky našich odborníků na školách jsou určitě jedna z věcí, která opravdu funguje. Dodáváme 

také podklady a vzdělávací materiály pro výuku. Je to proto, abychom si vychovali, koho 
potřebujeme. Máme takto nasmlouvané nejen VŠ, ale i SŠ.“ (respondent 1) 

 „…děláme přednášky (…) a nosíme tam demo verze našich programů.“ (respondent 13) 
 

 

Někteří respondenti se vedle přednášek zapojují do výuky i formou zadávání seminárních prací nebo 

rozsáhlejších projektů. Umožňuje jim to totiž studenty blíže poznat a s těmi vybranými navázat spolupráci. 

Míra zapojení firmy do výuky ale závisí na domluvě se školou:  

 
 „Máme možnost v rámci výuky vystoupit a přednášku si sami připravit. Snažíme se zadávat i témata 

seminárních prací, abychom byli s těmi studenty v kontaktu i víc než jenom na té přednášce. To se 
nám ale moc nedaří, protože ta univerzita má vždycky striktně dané svoje výukové plány a postupy, 
takže to úplně nabourávat nechtějí.“ (respondent 9) 

 „Děláme přednášky jako součást nějakého předmětu a zároveň děláme projekty, který mají v těch 
předmětech. To znamená, že studenti celý semestr pracují na case study nebo reálném projektu od 
nás, soutěží mezi sebou třeba pět týmů a na konci semestru to prezentují vedení naší české pobočky. 
Kdo je dobrý, tak se ho snažíme získat, aby se přihlásil, proto to děláme.“ (respondent 5) 

 

Ne všichni respondenti využívají výuku svých zaměstnanců jako nástroj získávání studentů, jak vyplývá 

z rozhovoru s respondentem 16:  „Máme zaměstnance, kteří přednášejí v rámci nějakých předmětů na VŠ. 

Mají to jako pravidelnou aktivitu na dobrovolné bázi. Ale nemáme to cílené moc náborově, nechtějí totiž 

moc míchat tu akademickou sféru s tou náborovou. Studenti akorát vědí, že jsou kolegové od nás z firmy.“ 

Otázkou zůstává, jestli i samotný fakt, že studenti vědí, že vyučující reprezentuje danou firmu, nemůže hrát 

při jejich rozhodování při výběru zaměstnavatele nějakou roli. 
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Spolupráci na bakalářských a diplomových pracích se věnuje 19 respondentů (70 %). Někteří respondenti 

nabízejí studentům tuto možnost spolupráce aktivně, jiní spíše jen reagují na individuální žádosti ze strany 

studentů. Ti, kteří tuto možnost nabízí aktivně, o tom nejčastěji informují na svých kariérních stránkách či 

na pracovních veletrzích. Někdy i přímo vypisují témata, která nabízí studentům ke zpracování:  

 
 „Nabízíme studentům témata na psaní diplomových prací.“ (respondent 1) 
 „A na stránkách máme vypsaná témata, kterým se studenti mohou věnovat ve svých závěrečných 

pracích.“ (respondent 27) 
 „Máme přímo odkaz na svých graduate stránkách a nabízíme to i na veletrzích. Pokud někdo přijde 

se zajímavým tématem, tak mu najdeme vhodného manažera, který by tu práci mohl vést. Takhle je 
to třeba deset diplomových prací za semestr.“ (respondent 7) 

 

Převažují ale spíše respondenti, kteří se spolupráci na bakalářských a diplomových pracích aktivně 

nevěnují. Nevypisují vlastní témata, nemají nastavené s tím související procesy a případné žádosti o psaní 

těchto prací a s tím související náležitosti řeší ad hoc:   

 
 „Když student projeví zájem, tak mu tu možnost dáme. Ale není to tak, že bychom to aktivně 

nabízeli.“ (respondent 19) 
 „Spíše ne, jen velmi individuálně, když někdo přijde, zvážíme to, ale jinak ne.“ (respondent 6) 
 „Že bychom vypisovali nějaká témata, to ne, ale když nás někdo osloví a nechce tajná data, která 

nemůže poskytnout, tak pomůžeme rádi.“ (respondent 14) 
 „Dříve jsme vypisovali témata diplomových prací, teď už tolik ne. Spíše náš oslovují studenti, kteří 

mají svoje konkrétní téma a my se jim pak snažíme tady získat nějaké konzultanty.“ (respondent 16) 
 „Spolupracujeme i na diplomových pracích, ale vlastní témata nevypisujeme. Jen, když nás někdo 

sám osloví, tak poptám ve firmě, jestli je někdo, kdo by se tomu mohl věnovat.“ (respondent 18) 
 „Pravidla pro to nemáme, funguje to ad hoc, když nás student požádá o podporu na DP, tak nejprve 

ověříme naše možnosti, kapacity a jestli to téma je pro nás v pořádku, protože některé věci 
nechceme řešit formou sdílení v rámci DP.“ (respondent 2) 

 
Rozdíl je také v tom, kterým studentům respondenti spolupráci na závěrečných pracích umožňují. Zatímco 

někteří jsou otevření jakýmkoli žádostem studentů „zvenčí“ (mimo firmu), jiní tuto možnost poskytují jen 

těm studentům, kteří ve firmě pracují:  

 
 „Všem, kteří u nás pracují alespoň na částečný úvazek nebo na brigádnické pozici, rádi pomůžeme se 

zpracováním bakalářské nebo magisterské práce.“ (respondent 3) 
 „Se studenty, kteří u nás pracují, spolupracujeme na diplomových pracích.“ (respondent 19) 
 „Vypisujeme témata diplomových prací, ale jen pro lidi, kteří k nám pravidelně docházejí. Že bychom 

vypsali témata pro cizí studenty nebo ty, kteří se tady ukážou třikrát za celou dobu, to úplně 
nefunguje. Odrazí se to totiž na kvalitě té práce a i na renomé naší firmy v očích té univerzity.“ 
(respondent 9) 
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Na čem se ale respondenti shodují, je potřeba oboustranného přínosu závěrečných prací, jakéhosi       

„win-win“ přístupu: 

 
 „Téma se volí vždy na základě dohody, tak, aby bylo přínosné nejen pro studenta, ale také pro nás.“ 

(respondent 3) 
 „Chceme, aby ta práce pro nás měla nějakou přidanou hodnotu, aby ta spolupráce byla win-win. 

Například jedna slečna, která u nás psala diplomovou práci u nás díky tomu zároveň odpracovala 200 
hodin na neplacené stáži, kde pomáhala tomu týmu, od kterého získávala data.“ (respondent 15) 

 „To téma ale musí být nějak pro nás přínosné, aby to nebylo jen, že ten člověk popíše náš 
absolventský program a už z toho nebude žádný další výstup.“ (respondent 7) 

 

Podobná shoda panuje i v důvodech, proč respondenti spolupráci na závěrečných pracích odmítají. Tím 

nejobvyklejším je problém se sdílením citlivých dat, která by mohla firmu či její klienty nějak poškodit: 

 
 „Na diplomových pracích spolupracujeme jen omezeně. Máme problém, že lidi po nás chtějí data, 

která nemůžeme dát ven. Jde o konkurenční boj. Tak když už, tak je to jen pro studenty tady uvnitř, 
kteří jsou vázaní smlouvou.“ (respondent 4) 

 „A samozřejmě taky koukáme na citlivost dat, jestli to můžeme zveřejnit, nebo ne. Protože někdy 
mají studenti poměrně zajímavé téma, ale právě kvůli té citlivosti dat nemůžeme tu spolupráci 
navázat.“ (respondent 18) 

 „Nemůžeme jako banka dát k dispozici všechny informace.“ (respondent 19) 
 „… A taky ne vždycky je to možné kvůli citlivým informacím.“ (respondent 21)  

 
 

Druhým obvyklým důvodem jsou nedostatečné kapacity ze strany firmy. Respondenti na spolupráci na 

závěrečných pracích nemají čas či vhodné lidi:  

 
 „Studentům, kteří pracují u nás, pomáháme s diplomovými pracemi, ale jinak ostatním ne. I tak je 

toho totiž hodně, teď tu máme skoro padesát studentů a ve firmě je nás osm set.“ (respondent 13) 
 „V současnosti ne, je to hodně časově náročné. Ale chtěli bychom do toho jít na ČVUT, ale zatím jen 

se studenty, kteří u nás budou na stáži. Není totiž v našich silách vést diplomové práce dvaceti 
studentům.“ (respondent 22) 

 „… A pak je vždycky otázka, jestli máme člověka, který je ochotný pomoct.“ (respondent 21) 
 

A poněkud specifickým důvodem, který uvedl respondent působící v oblasti informačních technologií, je 

problém s duševním vlastnictvím: „Na diplomových pracích spolupracujeme spíše výjimečně. Nás by 

nejvíce zajímala ta část o vývoji softwaru, ale tam vzniká legální problém vlastnictví práce. Protože by to 

bylo vlastnictvím školy, takže bychom to nemohli komerčně využívat.“ (respondent 10) Ačkoliv 

respondenti zmiňovali spolupráci na závěrečných pracích tak často, žádný z nich explicitně neuvedl, nakolik 

mu tento nástroj v procesu získávání studentů a absolventů pomáhá, jaký má reálný dopad. 
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Spolupráce se studentskými organizacemi využívá v procesu získávání studentů a absolventů 18 

respondentů (67 %). Podstata této spolupráce je poměrně rozmanitá. Většinou se jedná o spolupořádání 

různých akcí (například veletrhů pracovních příležitostí, konferencí, workshopů, přednášek, online 

webinářů apod.) nebo o osobní účast zaměstnanců firem na těchto akcích (například jako řečníci, 

facilitátoři workshopů či případových studií): 

 
 „Spolupracujeme s IAESTE a s AIESEC v rámci veletrhů.“ (respondent 1) 
 „Spolupracujeme určitě i se studentskými organizacemi (…). Hodně z nich pořádá veletrhy, tak se jich 

účastníme.“ (respondent 21) 
 „…vyjednáváme další spolupráci s nějakými dalšími spolky, že třeba mají zájem, aby někdo z nás 

promluvil na jejich konferenci nebo abychom jim tam udělali nějakou případovou studii.“ 
(respondent 8) 

 „U studentů samozřejmě využíváme spolupráci se studentskými organizacemi, třeba s AIESEC. Tam 
máme vždy roční spolupráci, která zahrnuje několik konferencí, případně nějaké jiné aktivity.“ 
(respondent 16) 

 „Spolupracujeme s Českou studentskou unií na online days, což jsou odborné přednášky 
streamované online.“ 

 

Další formou spolupráce je inzerování a direct mailing, kdy firmy využívají databáze členů organizací a 

jejich příznivců k cílené inzerci.  K tomuto účelu využívají respondenti i webové stránky a profily 

spolupracujících organizací na sociálních sítích (především na síti Facebook). 

 
 „Ta spolupráce je většinou o inzerování, sponzorningu, spolupořádání nějakých akcí a podobných 

aktivit.“ (respondent 6) 
 „Někde spolupracujeme i se studentskými spolky, dávají to na svůj Facebook a weby, my jim pak 

dáme nějaké sponzorské dary.“ (respondent 9) 
 „Spolupracujeme s AIESEC, na konferencích, direct mailingem nebo nám pomáhají dělat ty 

workshopy.“ (respondent 27) 
 

Dále firmy se studentskými spolky spolupracují formou sponzoringu, kdy jim poskytují finanční či 

materiální dary, např. kancelářské potřeby, viz respondent 21: „Dodáváme jim nějaké předměty, třeba 

tužky a bloky na konferencích a podobně.“ (respondent 21). Jeden z respondentů zapojil studenty i přímo 

do spolupráce na reálném projektu, který sám řešil: „Spolupracovali jsme s takovým byznys klubem z VŠE 

na jednom komerčním projektu, využívali jsme jejich síly při realizaci projektu pro jednoho z našich 

zákazníků.“ (respondent 10) 

 

Vzhledem k tomu, že každá organizace nabízí jiné možnosti spolupráce a sdružuje i do jisté míry jinou 

cílovou skupinu studentů, spolupracují respondenti často s několika studentskými organizacemi zároveň, 
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viz respondent 7: „Spolupracujeme s AIESEC a teď rozjíždíme spolupráce s dalšími organizacemi. Každá 

nabízí trochu něco jiného, někdo zprostředkovává přednášky, někdo veletrhy. Pokud se nějakým 

způsobem odlišují, tak proč s nimi nezačít spolupracovat? Zacílíme tak na další skupinu studentů, 

zviditelníme se.“ 

 

Někteří respondenti ale naopak dávají přednost intenzivnější spolupráci s méně organizacemi a vybírají si 

své partnery podle toho, jaké studenty a absolventy sdružují (a to nejen podle oboru studia či zájmu, ale i 

podle studijních výkonů). Cílí tak na relevantní skupinu potenciálních pracovníků: 

 
 „Spolupracujeme se studentskými organizacemi, taková pro nás důležitá je asi organizace BEST, kde 

jsou techničtí studenti. Potom spolupracujeme se zájmovým sdružením Formula student, což jsou 
studenti, kteří konstruují formule. Je to pro nás zdroj, taková skupinka studentů, které bychom sem 
vážně chtěli dostat. Stejně jako BEST, to jsou studenti, kteří jsou většinou dobře jazykově vybavení a 
dělají něco and rámec, už jsou to ty talentovanější.“ (respondent 26) 

 „Spolupracujeme s organizací TopSeC na Masarykově univerzitě, která sdružuje studenty, kteří mají 
výborný studijní průměr.“ (respondent 21) 

 „…pak jsme byli v kontaktu se studentským spolkem na VŠCHT, ti jsou zase spojeni s tou udržitelností 
a inovativním přístupem k byznysu, takže s těmi jsme hodně spolupracovali.“ (respondent 8) 

 

V jednom případě hrál při navazování spolupráce určitou roli i fakt, že ve firmě pracoval student, který byl 

zároveň členem studentské organizace a spolupráci tak zprostředkoval na základě osobní vazby, viz 

respondent 8:  „Pak jsme tady měli internistu, který byl v klubu Projektového řízení, takže s nimi jsme taky 

spolupracovali.“ 

 

Celkově nejčastěji respondenti spolupracují s mezinárodní studentskou organizací AIESEC (zmínilo ji 9 

respondentů) a s mezinárodní organizací IAESTE (5 respondentů). Spíše jednotlivě pak od respondentů 

dále zazněl Studentský klub projektového řízení, Prague Banking Club, AEGEE, Asociace studentů a 

absolventů, Česká studentská unie, Business IT Club či HR Klub VŠE. Ačkoliv se spektrum studentských 

organizací, se kterými lze v rámci získávání studentů a absolventů, jeví jako dostatečně široké a pestré, 

jeden z respondentů to vnímal naopak a poukázal na skutečnost, že sice existuje mnoho studentských 

organizací, ale málo z nich se zabývá možnostmi spolupráce s korporátní sférou: „Problém je, že těch 

studentských organizací, které by byly orientované na korporátní sféru, na korporátní partnerství, není 

moc. Není z čeho vybírat, ty organizace třeba ani nemají možnost s námi spolupracovat. Často ani 

nepřemýšlí nad tím, že by mohly spolupracovat s nějakou firmou a že by jim za to ta firma mohla platit.“ 

(respondent 15) 
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Soutěž jako nástroj získávání studentů a absolventů zmínilo v rozhovorech 14 respondentů (52 %). Někteří 

je organizují již dlouhodobě (viz respondent 21: „Letos máme desátý ročník.“ nebo respondent 1 „My jsme 

začali se soutěžemi v roce 2009.“), jiní s nimi teprve začínají a přemýšlí, jak tento nástroj uchopit (viz 

respondent 2: „V roce 2016 plánujeme připravit novou soutěž“ nebo respondent 26: „Už jsme mluvili o 

tom, že na určité pozice, kde chceme ověřit nějaké dovednosti, bychom udělali soutěž, kde bychom si ty 

lidi vytipovali. I pro tu cílovou skupinu je totiž soutěž zajímavá, ale musíme to vymyslet tak, aby je to 

zaujalo, aby to mezi sebou sdíleli.“ (respondent 26). 

 

Cíl těchto soutěží je podobný jako u předešlých nástrojů získávání. Převažuje snaha o přilákání pozornosti, 

zvyšování povědomí o značce zaměstnavatele a získávání kontaktů. Poměrně významnou úlohu hraje u 

respondentů i edukativní přínos soutěží:  

 
 „Pak máme soutěže dlouhodobějšího charakteru, většinou edukativního rázu, kde chceme studenty 

seznámit s nějakým konkrétním oborem nebo oblastí našeho byznysu. Takže jedním cílem je zvýšit 
povědomí o značce a druhým cílem je edukace.“ (respondent 2) 

 „Polovina záměru bylo získávání kontaktů, druhá polovina byla propagace technických oborů a firmy 
jako perspektivního zaměstnavatele. Postupně se ze získávání kontaktů ustoupilo a spíš jsme se 
snažili o propagaci technických oborů a energetiky.“ (respondent 1) 

 „Chtěli jsme studentům představit náš koncept udržitelnosti, tak jsme to udělali formou soutěže. 
Vyzvali jsme studenty, aby přihlásili svůj projekt v oblasti udržitelnosti. Vítězové byli vybraní 
odbornou porotou a mohli získat až 70 tisíc na realizaci toho projektu. To je taky samozřejmě součást 
toho, jak nalákat studenty a jak zvýšit povědomí o firmě o tom, co je pro nás důležité.“ (respondent 
8) 

 

Klíčovým záměrem je pak samotný nábor, získání vybraných studentů a čerstvých absolventů: 

 
 „Ta soutěž je pro nás místo, kde si hledáme talentované lidi do našich programů, rozšiřujeme si tam 

talent pool.“ (respondent 8)  
 „Přímo k náboru používáme taky soutěže, ale není to masová záležitost. Je to jeden z těch nástrojů, 

který zvyšuje povědomí o nás jako o společnosti a zároveň studentům dává možnost se tu chytit. 
Garanty těch projektů totiž dělají naši kolegové, a když tam vidí někoho šikovného, je pro ně velmi 
jednoduché ho oslovit a nabídnout nějakou formu spolupráce".“ (respondent 17) 

 „Samozřejmě tam ty studenty pozorujeme, a když se objeví nějaký šikovný, oslovíme ho.“ 
(respondent 14)  

 „Letos poprvé organizujeme Inovační maraton a náš záměr je poměrně jasný: vybrat 30 kreativních a 
inovativních lidí, kteří když se budou líbit, tak jim dáme příležitost se tu chytit. Budou to studenti 
posledních ročníků a čerství absolventi a budou je chtít vidět naši lidé, aby si mohli případně vybrat.“ 
(respondent 1) 
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Soutěží se účastní většinou studenti jednotlivě nebo týmy složené ze studentů. V jednom případě hovořil 

respondent i o soutěži, ve které by studenti tvořili týmy spolu se zaměstnanci firmy:  

 
 „Před měsícem jsem měla schůzku s kolegou, který rozjíždí projekt, do kterého bychom chtěli zapojit 

i studenty. Byli by součástí skupin s našimi zaměstnanci a bylo by to formou určité soutěže, ale 
detaily ještě nemám, teprve to připravujeme.“ (respondent 14) 

  „…Studenti se přihlásili ve čtyř až pěti členných týmech, každý z nich představoval ředitele nějakého 
oddělení (marketing, lidské zdroje apod.) a museli vést firmu.“ (respondent 7) 

 

V rámci týmových soutěží zadávají respondenti často případové studie. Ty totiž fungují v podstatě jako 

assessment centrum a respondenti tak mohou mezi studenty při řešení úkolů a týmové spolupráci snadno 

odhalit požadované vlastnosti a dovednosti:   

 
 „Skládáme tým ze tří, čtyř studentů a zadáme jim reálnou case study, při které jsou jim naši manažeři 

k dispozici ke konzultaci.  Z hlediska náboru je to úspěšná soutěž, minulý rok jsme ze tří lidí vzali 
všechny tři, předminulý rok taky jeden člověk nastoupil.“ (respondent 20)  

 „Bývá tam hodně kolegů z management consultingu, protože ta soutěž je zaměřená na řešení 
případových studí, na dobré prezentační a komunikační dovednosti, což jsou přesně ty věci, které 
kolegové hledají. Takže často se stává, že lidé, kteří se účastní této soutěže, se pak uchází o práci u 
nás.“ (respondent 21) 

 „Ta soutěž je o řešení komplexní case study, většinou launch nějakého nového produktu, 
naplánování marketingového plánu, rozpočtu a podobně.“ (respondent 8) 

 

Jeden z respondentů konstatoval, že tyto soutěže, založené na řešení případových studí, mají především 

v oboru poradenství dlouhou tradici a studenti je sami vyhledávají: „Ty významný poradenský společnosti 

(a teď nemyslím jen velkou čtyřku, ale i třeba McKinsey) mají velkou tradici soutěží a lidi vědí, že když 

chtějí tady do těch high-profile firem, tak musí nějakou takovou soutěž absolvovat a vyhledávají je. U 

těchto soutěží pak není podstatný, kolik lidí se do nich přihlásí, protože i kdyby se přihlásili jen tři týmy a 

byly velmi kvalitní, tak to má větší smysl, než kdyby se jich přihlásilo tři sta nekvalitních.“ (respondent 20) 

 

Soutěžící většinou hrají o věcné ceny nebo o možnost získat vlastní zkušenost z dané společnosti, včetně 

jejích zahraničních poboček (například formou stínování manažerů, stáží či brigád):  

 
 „Měli jsme takovou inovační soutěž, a kdo vyhrál, mohl tady získat brigádu a ten nápad vyvíjet.“ 

(respondent 16) 
 „Jinak vyhráli třídenní stáž v oddělení, které pořádalo tu soutěž.“ (respondent 20) 
 „Dělali jsme soutěž o nejlepší životopis, takže jsme vypsali fiktivní pozici, na kterou se hlásili studenti. 

(…) První tři dostali věcné ceny a vítěz mohl strávit den u nás ve společnosti, s naším HR business 
partnerem, aby mohl nahlédnout více pod pokličku a poznat, co jeho práce obnáší.“ (respondent 13) 
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 „Pak máme ještě globální soutěž, aby si člověk zkusil, jak vypadá firma tady v Čechách a zároveň je to 
ale možnost pro studenty vyjet skrz tu soutěž do našich globálních center. Ti vybraní studenti totiž 
mají možnost procestovat Evropu. (respondent 8)“ 

 

V některých případech je ovšem náročné studenty nabízenou soutěží a případnou odměnou zaujmout, jak 

upozornil respondent působící v oboru informačních technologií (tedy u obecně nejtěžší cílové skupiny 

uchazečů): 

 
 „V rámci iKariéry jsme minulý rok připravili soutěž hacker school, kde se studenti měli dostat na 

webovou stránku zabezpečenou heslem. To mělo docela velký úspěch, ale zase to vyžaduje, 
abychom něco připravili, byli na té škole a měli i atraktivní ceny, třeba počítač. Nikdo to nedělá jen 
tak, aby se třeba dostal k nám do firmy. Ta perspektiva, že když budou úspěšní, tak jim nabídneme 
práci, bohužel málo koho zajímá. Spíš je zajímá, co mohou vyhrát. I tak pár lidí, kteří se toho účastnili, 
jsme pozvali na pohovor. Dva jsme zaměstnali a se zbytkem se snažíme být v kontaktu, i když je to 
aktivní spíš z naší strany.“ (respondent 10) 

 

Jedním z kroků, jak studenty zaujmout, je využít jejich přirozené prostředí. Respondenti tak neorganizují 

jen klasické soutěže, na kterých musí být účastníci osobně přítomni, ale využívají i online kanály, konkrétně 

sociální sítě a své kariérní stránky. Tyto online soutěže přitom neslouží jen pro budování povědomí o 

značce zaměstnavatele, ale i k přímému náboru:    

 
 „…Byla to internetová hra, kde ti studenti museli každý týden nějak reagovat na nějaké úkoly, bylo to 

jako vedení obchodu. No a v rámci tady té hry pak jeden student nastoupil do absolventského 
programu.“ (respondent 7) 

 „Soutěže hodně realizujeme na sociálních sítích – jednorázové, krátké, tipovací, kde může kdokoli, 
kdo je na Facebooku, získat třeba dárkovou tašku nebo účast na odborném semináři nebo 
workshopu, který pořádáme.“ (respondent 2) 

 „Loni byla jedna soutěž, ale jen náborová, tipování pro studenty na Facebooku, kde cílem bylo 
nasměrovat je na náš kariérní web.“ (respondent 27) 

 

Spolupráce s učiteli, kdy učitelé pomáhají firmám identifikovat mezi studenty talenty, využívá 12 

respondentů (44 %). Většina ovšem neoslovuje za účelem této spolupráce „cizí“ pedagogy, nýbrž své 

současné nebo bývalé kolegy, případně jiné známé, kteří na školách vyučují. Je to často založeno na 

osobních vazbách:   

 
 „Kolega, který je doktorand, je pro nás dobrým zdrojem brigádníků do financí, protože když tam má 

šikovného studenta, tak ho snadno osloví.“ (respondent 17) 
 „Dost kolegů tady odsud učí na Matfyzu, takže tam si oni sami vytipovávají studenty.“ (respondent 

18) 
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 „V Praze, Ostravě i v Brně máme lidi, kteří na škole učí nebo třeba před dvěma lety učili a na báze 
dobrého vztahu nám dávají tipy na šikovné studenty.“ (respondent 20) 

 „Většinou jen na bázi osobních vazeb, třeba přes bývalé studenty, kteří pracují teď u nás. Teď nám to 
zafungovalo na New York University in Prague, kdy náš zaměstnanec si přes učitele vytipoval tři 
studenty, kteří jsou u něho teď na stáži.“ (respondent 22) 

 „Chceme od doktorandů, aby nám tam vytipovali nějakého vhodného studenta, aby nám dali 
doporučení. Je to účinná cesta, jak se nám podaří navázat spolupráci.“ (respondent 26) 

 

Důvodem, proč respondenti oslovují za účelem této spolupráce spíše vlastní kontakty, jsou finance:  

 
 „Spíš je to o tom, že využíváme kontakty přes naše kolegy. Ono totiž ne všechny školy jsou tomu 

úplně nakloněné a dokonce si za to nechávají, zcela upřímně, docela hodně zaplatit. Takže to není 
oficiální cestou moc možné, spíš jen, když tam učí někdo z kolegů.“ (respondent 21) 

 „Zkoušeli jsme to, ale opět jsme narazili na ten finanční problém.“ (respondent 10) 
 

Firemní dny, zmíněné 11 respondenty (41 %) představují různé formy „dnů otevřených dveří“ společností. 

Respondenti zvou studenty a čerstvé absolventy přímo do svých prostor, aby si tito potenciální uchazeči 

mohli prohlédnout prostředí, v němž by mohli pracovat, aby se osobně mohli setkat s případnými kolegy či 

aktuálními a bývalými trainees, popovídat si s nadřízenými a celkově „nasát atmosféru“ a firemní kulturu 

daného pracoviště. Samotná návštěva pracoviště bývá doplněna různými aktivitami od přednášek, přes 

soutěže, po řešení případových studií. Klíčovým prvkem tohoto nástroje je osobní setkání, intenzivní 

kontakt s několika málo studenty, kteří projeví o firmu zájem: 

 
 „Zveme studenty sem k nám, aby zažili, jak to tady funguje, jaké tady máme prostředí a na čem 

pracujeme. Takže jsme dělali Open Days, v podstatě den s někým, třeba s marketingem nebo s 
financemi. Studentům zadáme případovou studii z toho konkrétního oddělení a zároveň mají 
možnost promluvit si přímo s manažery, na čem by tam pracovali, proč by tam měli jít pracovat a co 
by se od nich očekávalo.“ (respondent 8) 

 „Teď jsme rozjeli den otevřených dveří pro studenty. V rámci toho jsou nějaké soutěže a hlavně 
popovídání si s vedoucími, představení našich týmů a takový odpočinkový odpoledne. Zítra nás to 
čeká poprvé, je to vážně novinka. Očekáváme zhruba 25 studentů, kteří se dopředu přihlásili.“ 
(respondent 9) 

 „Pořádáme i den otevřených dveří. Vždy pro konkrétní školy, kterým přizpůsobujeme program. Není 
to jen, že my bychom tam mluvili obecně o firmě a o stážích, vždyc jsou tam odborníci na určitou 
problematiku. Jsou tam i bývalí studenti z těch škol, kteří u nás pracují a těm současným studentům 
říkají, jak zvládali stáž při škole a co teď dělají. Na ten den otevřených dveří přijde 10 až 30 lidí. 
Věnujeme se těm lidem, kteří mají zájem sem přijít. Má to větší smysl, než oslovit masu.“ 
(respondent 11) 

 „Pak máme různé open-door aktivity, třeba tady v Česku máme inovační centrum, ve kterém nás 
studenti mohou v určité dny v roce osobně navštívit.“ (respondent 23) 
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Jiné sociální sítě než je LinkedIn a Facebook v rozhovorech zmínilo pouze 10 respondentů (37 %) a 

většinou ještě velmi okrajově. Nejčastěji přitom tito respondenti hovořili o síti Twitter (8 respondentů), 

YouTube (4 respondenti) a Instagram (3 respondenti). Twitter respondenti považovali ve vztahu k získávání 

studentů a absolventů za pasivní až nefunkční (bez odezvy). Někteří respondenti uvedli, že na tuto sociální 

síť směřují sdělení spíše pro seniornější uchazeče. V jednom případě respondent uvedl, že sám Twitter 

nepoužívá, což nejspíš ovlivňuje i jeho tendence nevyužívat jej ani v práci:  

 
 „Dávali jsme informaci o programu pro studenty i na Twitter, ale tam je krátká životnost a odezva asi 

také nebyla nic moc. Ani sama Twitter nemám, takže kdybych na něm byla, tak ho možná víc 
propaguji, nevím.“ (respondent 27)  

 „Máme Twitter, ale ten je úplně pasivní, vůbec nefunguje.“ (respondent 15) 
 „…a máme Twitter, kam ale směřujeme sdělení spíš pro ty zkušenější.“ (respondent 20) 
 „…a Twitter není zaměřený úplně na studenty a absolventy.“ (respondent 21) 
 „Máme facebookový profil, linkedinový profil a možná i Twitter…? Vlastně ano, máme i Twitter. 

(respondent 19)   
 

Podobně je tomu s YouTube. Respondenti ho sice mají, ale pro získávání studentů a absolventů ho 

prakticky nepoužívají: 

 „Máme YouTube, ale ten není moc používaný.“ (respondent 6)¨ 
 „Máme i youtubový kanál samozřejmě, …“ (respondent 8) 
 „A máme YouTube kanál, ale nepoužíváme ho pro nábor.“ (respondent 15) 
 „YouTube je spíš na obecnou propagaci, tam opravdu dáváme jen videa.“ (respondent 22) 

 

Pouze jeden z respondentů popsal, jak s ostatními sítěmi a konkrétně s YouTube pracuje: „Máme i 

youtubový kanál samozřejmě a teď budeme zakládat Instagram. Snažíme se držet s dobou a co nejvíc se 

studentům přiblížit, hlavně jim přiblížit naši firemní kulturu. Když spouštíme nábor do trainee programu, 

tak k tomu tyto kanály hodně využíváme, ale jinak během roku je to o tom, aby nás poznali, naši firemní 

kulturu. Sdělujeme jim naše hodnoty, co je pro nás důležité a jak se mají naši zaměstnanci, aby věděli, jak 

by se jim tady pracovalo. Nejsou to žádné odněkud stažené globální fotky, ale fotky našich lidí z našich 

kanceláří.“ (respondent 8) 

 

Dále respondenti konstatovali rozdíly v používání ostatních sociálních sítí ve firmě na lokální a globální 

úrovni:  

 
 „V České republice používáme jen LinkedIn, Facebook a YouTube, ale v rámci regionu se samozřejmě 

používá i Instagram, který my, Česká republika, zatím nemáme. A pak je to to, co v těch zemích 
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funguje, třeba v Rusku mají Kontaktu, což je taková síť hodně podobná Facebooku. A v jiných zemích 
je pak zase něco jiného, je to hodně lokální.“ (respondent 22) 

  „…firma globálně ano. V Německu hodně jede Xing, pak třeba Google+, Twitter nebo YouTube, ale 
tahle naše česká pobočka jede hlavně na LinkedIn a Facebooku.“ (respondent 13) 

 

Ačkoliv lze konstatovat, že s ostatními sociálními sítěmi kromě LinkedIn a Facebooku respondenti příliš 

nepracují, našla se mezi nimi jedna výjimka – česká společnost, pravidelně se umisťující na prvních 

příčkách v anketách o nejlepšího zaměstnavatele, aktivně vyhledává další možnosti využití sociálních sítí 

pro získávání studentů a absolventů: „Teď jsme hodně rozšiřovali sociální sítě. Máme Facebook v češtině i 

angličtině, ten funguje nejvíc. Pak máme LinkedIn a Xing, z takových těch méně tradičních pro HR máme 

HR stránky na Twitteru, Instagramu, na Foursquaru. A teď uvažujeme o Snapchatu, tak uvidíme, teď se 

hodně rozjíždí v Čechách, ale využití v HR ještě moc není. Rozhlížíme se, které další sítě bychom mohli 

využít.“ (respondent 26) 

 

Praxe, které v rozhovorech uvedlo 9 respondentů (33 %), lze částečně považovat za součást spolupráce se 

školami. Částečně proto, že respondenti umožňují vykonání praxe i studentům ze škol, se kterými jinak 

žádnou jinou formou nespolupracují. A to nejen studentům vysokých škol, ale i středoškolákům (viz 

respondent 6: „Pro SŠ nabízíme praxe do výrobní části.“ nebo respondent 16: „Spolupracujeme se 

středními školami formou praxí.“). Možnost vykonání povinné neplacené praxe respondenti aktivně příliš 

nenabízejí, spíše reagují na oslovení ze strany studentů, případně škol (viz respondent 18: „Umožňujeme 

studentům praxe, je to ale minimum lidí. Nemáme to dělané jako stáže, které sami vypisujeme. Je to na 

tom, kdo nás osloví.“). Jeden z respondentů, působící v oblasti informačních technologií, praxe sice zmínil 

jako nástroj získávání studentů, ale za nástroj k získávání talentů ho nepovažuje: „Na některých školách 

jsou povinné odborné praxe a my jsme zapsáni v seznamu těch praxí, aby k nám studenti mohli chodit, ale 

nedáváme tomu tak velký rozměr. Je to taková přidružená aktivita, protože ti schopnější studenti si tu 

praxi najdou mnohem dřív už sami.“ (respondent 9) Pokud se týká délky těchto praxí, většinou se jedná o 

krátkodobější formy spolupráce, záleží na vzájemné dohodě:   

 
 „Samotná délka praxe je u každé školy jiná. Třeba v Ostravě je to 300 hodin a mají na to vyhrazené 

čtvrtky pátky, jiná škola to má zase povinně na tři měsíce přes léto. My vždycky těm univerzitám 
říkáme, že cíl je, aby ti lidé dostudovali, takže se jim snažíme vyjít vstříc, na druhou stranu ten počet 
hodin, který musí splnit, je docela velký.“ (respondent 9) 

 „Někdo je tady bezplatně na čtrnáct dní plného úvazku, někdo na částečný úvazek přes rok, 
neplaceně.“ (respondent 15) 
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 „Většinou jsou to krátkodobé, čtrnácti denní praxe, které jsou na podzim nebo na jaře v době 
maturit.“ (respondent 16) 

 

Stipendia poskytuje studentům pouze 6 respondentů (22 %). A to buď studentům působícím v rámci 

společnosti (viz respondent 26: „Vybrané skupině praktikantů, kteří k nám přijdou na aspoň tří měsíční 

praxi, dáváme možnost být nominováni do stipendijního programu, kdy my je finančně podporujeme při 

studiu.“) nebo i mimo ni, například ve spolupráci s vysokými školami (viz respondent 13: „Spolupracovali 

jsme s ČVUT na České hlavě, kde jsme tomu vítězi poskytli nějakou formu stipendia.“). Obecně jsou 

stipendia respondentů určena pro nadané studenty, viz respondent 18: „Pak jsme poskytovali sponzorský 

dar, v podstatě stipendium, pro nějaké nadané studenty v Olomouci.“ nebo respondent 25: „Máme 

exkluzivní stipendijní program pro nadané studenty, kteří se nebojí nových vizí a jsou v posledním ročníku 

na vysoké.“ (respondent 25). Jeden z respondentů ovšem neposkytoval stipendium za účelem navázání 

kontaktu s vybranými „nadanými“ studenty, nýbrž jako podporu pro znevýhodněné studenty: „Stipendia 

máme akorát v rámci CSR aktivit, kde podporujeme studenty s nějakým znevýhodněním, třeba z dětských 

domovů, aby mohli studovat.“ (respondent 16). K otázce, nakolik poskytování stipendií podporuje 

získávání studentů a absolventů, se žádný z respondentů vysloveně nevyjádřil.  

 

Reference, respektive osobní doporučení, uvedli jako nástroj získávání studentů a čerstvých absolventů 

pouze 4 respondenti (15 %). S referencemi pracují ve dvou rovinách. Od svých zaměstnanců a především 

od studentů a čerstvých absolventů se respondenti snaží získat doporučení na další vhodné kandidáty 

z jejich okolí, které by mohli oslovit s nabídkou, viz respondent 3: „Hodně fungují i reference, že v podstatě 

někdo dá pozitivní referenci na někoho a my si ho pak už v tom virtuálním světě jenom vyhledáme a 

napíšeme mu napřímo.“ (respondent 3) nebo respondent 24: „Když někoho hledáme, tak poprosíme naše 

studenty, aby to šířili mezi kamarády. Máme i trochu motivaci, že pokud někoho doporučí, tak dostanou 

večeři pro dva. Vím, že v jiných firmách je to ohodnocený finančně, ale my se řídíme tím, že člověk by 

neměl někoho doporučit kvůli penězům, ale kvůli tomu, že si myslí, že jsme dobrá firma.“ Druhá rovina 

spočívá v tom, že studenti sami dobrovolně šíří svou osobní zkušenost se zaměstnavatelem, čímž podporují 

jeho dobré jméno a přivádí do firmy další uchazeče o zaměstnání, viz respondent 22: „Poslední dobou se 

hodně setkávám s tím, že na těch assessment centrech je někdo, kdo tady je na něčí doporučení, někdo, 

kdo tady měl kamaráda na stáži.“ nebo respondent 27:  „Největší procento, asi 30 % internů, se o 

internship programu dozvědělo od svých známých, od kolegů, kteří tady dřív byli a řekli, že je to fajn.“ 

(respondent 27) 
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Studenty ambasadory, tedy studenty, jejichž hlavní náplní práce je fungovat jako spojka mezi firmou, 

vysokou školou a jejími studenty, mají ve svých řadách pouze 3 respondenti (11 %). V čem jejich role 

konkrétně spočívá, popsal respondent 13 následovně: „Máme studenty ambasadory na VŠE, na UK a na 

ČZU. Podstatou je rozšiřovat o nás povědomí, takže roznášejí letáčky, zviditelňují sami sebe, aby je studenti 

mohli oslovit. Říkají nám, co se na té škole děje, jaké jsou další možnosti spolupráce a naopak zase 

studentům říkají, jaké jsou možnosti tady u nás. Jsou takovým prostředníkem.“ Podobně roli ambasadora 

popsal i respondent 21: „Pak máme svoje studenty ambasadory, kteří organizují veletrhy, starají se o 

nástěnky ve školách, organizují přednášky na školách, komunikují se studenty a sdílejí naše příspěvky na 

svém osobním facebookovém profilu. A jejich další přínos vidím v tom, že mapují působení konkurence na 

škole.“ (respondent 21) Poslední z respondentů, kteří se o ambasadorství zmínil, konstatoval, že tuto roli 

převzali za svou běžní stážisté: „Oficiálně jsme to měli dříve, ale od toho projektu se upustilo a teď je to na 

neformální bázi.“ (respondent 22). 

 

Tištěnou inzerci zmínili jen 2 respondenti (7 %), přičemž oba svou inzerci umísťovali do studentského 

časopisu Studenta: „Něco dáváme i Studenty.“ (respondent 7) a „Potom využíváme i standardní inzerce ve 

Studentě a relevantních médiích, na které jsou studenti zvyklí.“ (respondent 1) 

 

Virtuální veletrh pracovních příležitostí neboli tzv. Měsíc studentů a absolventů, zmínili také 2 

respondenti. „Účastníme se Měsíce studentů a absolventů na jobs.cz. Jsou tam nabídky práce pro studenty 

a absolventy a online diskuze se zástupci kolegů z HR.“ (respondent 14) Jedná se v podstatě o klasický 

veletrh pracovních příležitostí, kde se firmy mohou potkat se studenty a uspořádat přednášky či soutěže, 

akorát se odehrává ve virtuálním prostoru. „Je to takový virtuální měsíc absolventů. My tam můžeme mít 

firemní video, kde můžeme virtuálně ukázat naše prostory, rozhovory s manažery a tak. Plus tam někteří 

naši zaměstnanci napíšou, jak se k nám dostali a studenti jim můžou něco napsat, funguje to jako takový 

blog. A na to je tahleta generace zvyklá. (respondent 3) 

 

Blog patří mezi nástroje, které respondenti zmínili pouze jednou, viz respondent 21: „Potom máme svůj 

blog, kam píšou naši zaměstnanci z různých oddělení. Jednou za rok vybíráme nové kolegy, kteří tam 

dobrovolně přispívají. Má to celkem dobrou čtenost.“  
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Mobilní aplikaci zmínil stejný respondent, který využívá i online blog: „Taky máme mobilní aplikaci 

Test2Job, kde si studenti mohou vyzkoušet testy, s jakými se pak setkají při výběru. Zároveň tam mají 

kalendář našich akcí, takže ta aplikace je upozorňuje na naše akce. A ještě je tam takový krátký dotazník, 

na základě kterého mohou zjistit, do jakého oddělení se k nám hodí, samozřejmě jen čistě orientačně. A 

pak je s tou aplikací spojeno ještě to, že ti studenti, kteří jsou za daný rok v těch testech nejúspěšnější, tak 

mohou vyhrát víkend na horách se snowboardistkou Šárkou Pančochovou, což je taková motivace.“ Na 

otázku, nakolik je využití této mobilní aplikace v procesu získávání studentů a absolventů, respondent 

odpověděl následovně: „Nemám k dispozici přesná čísla, ale zatím si tu aplikaci stáhlo určitě už přes 50002 

lidí. Díky tomu se nám hodně rozšířila síť kontaktů. A studentům, kteří si to vyzkouší a vidí, že jsou v tom 

dobří, to dodá odvahu k nám přijít. Myslím, že nám to funguje dobře.“ (respondent 21)  

 

Spolupráci s jazykovou školou navázal respondent, který hledá studenty a absolventy s výbornou znalostí 

němčiny, navázal dlouhodobou a kulturním centrem v jednom: „A kvůli těm cizím jazykům jsme začali 

spolupracovat s Goethe-Institutem.“ (respondent 13). 

 

Osobní oslovování studentů na chodbách škol představuje poslední a poněkud neobvyklou metodu 

oslovování a získávání studentů, kterou zmínil respondent působící v oblasti informačních technologií: „Ale 

děláme i to, že chodíme ve škole po chodbách s letáky a oslovujeme studenty, že nabízíme stáže a 

realizujeme takové a takové projekty. Dřív jsme ty letáky jen někde rozmístili, ale pak jsme si řekli ne, 

musíme jít přímo za nimi. Takže když někdo někde sedí a třeba se učí, tak se omluvíme, že ho rušíme a v 

krátkosti mu jen řekneme, že nabízíme dobré stáže a ať se podívá na leták. Někoho to zaujalo. Oslovujeme 

malý počet lidí, ale je to individuální přístup, který se na ČVUT a Matfyzu vyplatí.“ (respondent 11) 

 

V předchozích odstavcích byly shrnuty výstupy z odpovědí na hlavní otázku k získávání „Co dělá Vaše 

společnost pro to, aby oslovila a získala talentované studenty a absolventy?“. Jak bylo zmíněno již v úvodu 

této podkapitoly, tato otázka byla v rozhovorech doplněna ještě otázkou „Které metody získávání 

studentů a absolventů považujete za nejefektivnější?“. Zatímco první otázka zjišťovala, jaké nástroje 

respondenti vůbec využívají (případně jak často a proč), druhý dotaz zjišťoval osobní úsudek respondenta 

v otázce efektivity používaných nástrojů – díky použití kterého nástroje získává respondent největší počet 

studentů a absolventů. Respondenti často sami intuitivně vybírali tři nejefektivnější nástroje, které řadili 

                                                             
2 V době odevzdávání této práce se počet uživatelů aplikace pohyboval již okolo 10 000 (zdroj: Facebooková stránka 
respondenta) 
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dle svých zkušeností. Na prvních třech místech se nejčastěji objevovaly online nástroje, veletrhy 

pracovních příležitostí a osobní setkávání se studenty. Ostatní nástroje respondenti uvedli spíše ojediněle 

(viz tab. 4). 

 

Tab. 4: Nejefektivnější nástroje získávání studentů a absolventů z pohledu respondentů (vlastní zpracování) 

Efektivní nástroj získávání 
Četnost zmínění 

na 1. místě 
Četnost zmínění 

na 2. místě 
Četnost zmínění 

na 3. místě 
Celkový počet 

zmínění 

Online nástroje 10 8 5 23 

         Kariérní stránky 5 2 - 7 

         Pracovní portály 2 2 2 6 

         Facebook 1 - 3 4 

         LinkedIn 1 1 - 2 

         Direct mail - 1 - 1 

         Online kanál obecně 1 2 - 3 

Veletrhy 6 2 2 10 

Osobní setkávání 4 3 1 8 

Doporučení 1 1 2 4 

Stáže 1 1 - 2 

Značka zaměstnavatele 2 - - 2 

Spolupráce se školami 1 - - 1 

 

 

Online nástroje zazněly mezi třemi nejefektivnějšími nástroji získávání studentů a absolventů hned 

třiadvacetkrát. Konkrétně se jednalo o kariérní stránky (7x), pracovní portály (6x), Facebook (4x), LinkedIn 

(2x), direct mail (1x) anebo jejich kombinace a online kanál jako takový (3x).  

 
 „Nejvíc lidí k nám stále proudí přes jobs.cz a naše kariérní stránky.“ (respondent 13) 
 „Nejefektivnější kanál je určitě online. Ten virtuální veletrh Měsíc absolventů s LinkedInem jsou tak 

padesát na padesát. My měříme nejen, kolik životopisů přijde, ale také jak drahý je ten kanál.“ 
(respondent 3) 

 „Nejefektivnější je pořád v současné době inzerát na našich kariérních stránkách a na těch portálech 
pro studenty (jobfairs, unijobs nebo kariérní sekce na stránkách škol a jejich Facebook). Využívali 
jsme i třeba direct maily na studenty, ale odezva nebyla tak vysoká jako na těch portálech.“ 
(respondent 16) 

 „My máme hodně silný brand, takže pořád největší procento lidí přijde přímo na naše kariérní 
stránky.“ (respondent 26) 

 „Pak nám nejvíc funguje direct mail. Všude kam jdeme, tak s sebou bereme tablet, kde máme 
speciální aplikaci na sbírání kontaktů. Teď jich máme kolem pěti tisíc.“ (respondent 27) 
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Jeden z respondentů sice uvedl jako svůj třetí nejefektivnější nástroj také pracovní portál jobs.cz, ale hned 

vzápětí dodal, že efektivita tohoto nástroje v posledních letech klesá a hlavně že není vůbec vhodný 

k oslovování studentů a čerstvých absolventů z oboru informačních technologií: „Na třetím místě bych 

označila klasické servery typu jobs.cz. I když tam ta výkonnost taky klesá, každým rokem je méně lidí, kteří 

se přes to hlásí. A taky nejsou vhodné na všechny pozice. Zpravidla, když je to IT pozice, tak jobs.cz nejsou 

zdroj vůbec. Na ty méně technické pozice, i pro studenty a absolventy, se nám hlásí hodně kandidátů, ale 

na ty technické pozice nejsou job.cz vůbec.“ (respondent 10) 

 

Veletrhy pracovních příležitostí se ve výčtu efektivních nástrojů objevily desetkrát a stejně jako u online 

nástrojů je zmiňovali respondenti různých velikostí a napříč všemi odvětvími (např. energetika, spotřební 

průmysl, informační technologie, pojišťovnictví a bankovnictví či telekomunikace).  

 
 „Nejvíc se nám osvědčují veletrhy a různé osobní aktivity, kde nám studenti vyplňují dotazníky, co je 

zajímá, kde by chtěli pracovat a co umí. My je na základě toho pak oslovujeme.“ (respondent 14) 
 „Nejefektivnější je dělat všechno dohromady. Jinak jsou to ale podle mého názoru veletrhy, když tam 

ten student přijde s tím, že chce dělat něco konkrétního.“ (respondent 25) 
 „Pro nás fungují veletrhy, hlavně pro marketingové a obchodní pozice.“ (respondent 23) 
 „Děláme si průzkum, když se nám studenti hlásí do našeho absolventského programu. Ptáme se jich, 

odkud se od nás dozvěděli a většinou je to z veletrhu nebo kariérních stránek.“ (respondent 7) 
 „Každý z těch zdrojů má svoje výhody a nevýhody. Když bych musela vybrat, pořád to budou 

veletrhy. Tam potkáme hodně lidí osobně. Hodně lidí, pak poznávám na pohovorech.“ (respondent 
10) 

 

Jeden z respondentů pak ve vztahu k efektivitě poukázal u veletrhů na regionální rozdíly: „Asi jsou to 

pracovní veletrhy, pro získávání přihlášek je to nejlepší nástroj, ale jak v které lokalitě. Někde se stojí 

fronty, aby si s námi mohli popovídat, jinde ty studenty chytáme sami a ptáme se jich, jestli se o nás 

nechtějí něco dozvědět. Na Moravě je celkem nával, v Praze je to jiné. Nabídka je tady obrovská, studenti 

jsou takoví zmlsanější a zájem je menší. Víc se o ně musíme prát, tak jako každá firma.“ (respondent 9) 

 

Osobní setkávání se studenty zařadilo mezi tři nejefektivnější nástroje získávání studentů a absolventů 

devět respondentů (včetně všech tří respondentů z oblasti auditu, daní a poradenství). Osobními setkáními 

mínili především pořádání přednášek a workshopů, dnů otevřených dveří nebo jakýchkoli setkání, kde 

mohou být se studenty v intenzivnějším a déle trvajícím osobním kontaktu, než je tomu u stánku na 

veletrhu. Na osobním setkání oceňují respondenti zejména možnost vzájemně se se studenty lépe poznat. 
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 „Nejideálnější pro nás je aktivní prezentace, možnost mluvit s lidmi, předávat si kontakty, přidávat si 
je do databáze na LinkedIn. (…) Hlavně se potkávat osobně.“ (respondent 15) 

 „Nejdůležitější je určitě osobní kontakt se studenty, mít nějakou dobrou přednášku, prezentaci o 
našich technologiích, aby toho studenti chtěli být součástí. Aby to bylo, že oni chtějí jít k nám a ne že 
my chceme je.“ (respondent 11) 

 „Potkat se s nimi, vidět se osobně. Všechno funguje dohromady, ale tohle je nejdůležitější. Když už 
se s tím člověkem potkáme osobně, tak už ho máme víc v hrsti, než když ho oslovujeme jen nějakou 
kampaní na Facebooku. Protože my si je sice vybíráme, ale pořád si vybírají i oni nás, takže musí mít 
prostor zjistit, jak to tady funguje.“ (respondent 20) 

 „Dneska je to o tom být osobně vidět na těch univerzitách a dávat i odborný přednášky, to je cesta, 
jak se těm lidem nenásilně vrýt pod kůži. Není to o tom, že jen propagujeme trainee program, ale že 
jim předáme i nějaké know-how. Když vidí inspirativní osobnosti, tak je to motivuje podívat se na 
naše stránky.“ (respondent 19) 

 „A určitě to je i hodně o tom osobním setkávání.“ (respondent 21) 
 „Co se týká studentských pozic a praxí, tak tam používáme hlavně offline kanály, kdy jdeme za 

studenty osobně.“ (respondent 26) 
 

Respondent zastupující jednu z nejoceňovanějších a zároveň nejtradičnějších obchodních značek na světě 

(Brand Finance, 2015, s. 10) se nad efektivitou osobních setkávání se studenty pozastavil: „Co se týče 

workshopů, přednášek, soutěží a podobně, tak to je zajímavé. Je to dobré pro budování značky, ale tahle 

ta miléniová generace je příliš online. Oni na ty setkání nepřijdou. A když už ano, tak je jich málo a jsou to 

takoví ti chlebíčkáři, kteří tam ani ty životopisy nenechávají. Vím, že se to považuje za efektivní cestu, ale 

měří vlastně firmy tu úspěšnost? To by mě zajímalo, protože mi to každý říká, ale nám to tak nevychází. My 

měříme, kolik životopisů nám chodí přes který kanál a tenhle kanál to rozhodně není. Je to hodně časově a 

finančně náročné, musíte mít prostory, proškolený personál, občerstvení a podobně.“ (respondent 3) 

 

Vedle online nástrojů, veletrhů pracovních příležitostí a osobních setkávání se studenty zmínili respondenti 

jako efektivní nástroj získávání studentů ještě osobní doporučení firmy od někoho ze zaměstnanců (4x) a 

silnou značku zaměstnavatele (2x):   

 
 „Obecně je to povědomí o brandu. Lidé jdou za značkou, tradicí. Jsou to pasivní věci, ale ono to 

hodně funguje.“ (respondent 4) 
 „Pořád je to ten základ, že firma musí mít dobrou pověst, bez toho to fungovat nemůže. Studenti 

jsou mezi sebou hodně propojení, takže ti, kteří jsou u nás na stážích, také nějak šíří to jméno.“ 
(respondent 21) 

 „Ale co je pro nás důležité a funguje nám to vždy ze všeho nejlépe, jsou doporučení jiného studenta. 
První věc, na kterou se ptáme našich studentů, je, jestli by nám doporučili nějakého studenta. A 
vlastně se neptáme jen těch juniorních lidí, ale všech. A pak jsou to sociální média.“ (respondent 27) 

 „… a pak tady máme refferal program, který nám funguje hodně dobře. Všichni zaměstnanci včetně 
studentů doporučují kandidáty za odměnu.“ (respondent 13) 
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Dvakrát byly zmíněny i stáže pro studenty, viz respondent 26: „Největším zdrojem nových zaměstnanců 

jsou totiž ty stážisti a praktikanti.“ a respondent 10: „Na druhé místo bych dala studentské stáže.“ Pouze 

jednou pak zazněla spolupráce se školami: „Pokud se bavíme o trainee programu, tak to využíváme 

především spolupráce na školách.“ (respondent 2). 

 

Stejně jako při odpovědích na otázku, co respondenti dělají proto, aby oslovili a získali talentované 

studenty a absolventy, tak i na dotaz k efektivitě jednotlivých nástrojů hovořili někteří respondenti o mixu 

a vzájemné provázanosti těchto nástrojů. Míra efektivity se lišila i podle úhlu pohledu, respektive podle 

účelu, který má nástroj plnit, jestli „branding“ nebo „recruiting“ (respondent 26):    

 
 „Důležitá je inzerce na kariérních stránkách a portálech, odtamtud máme nejvíc responzí a potom 

hlavně ta osobní komunikace, osobní prezentace. Všechno ale zapadá do sebe a spojuje se to 
navzájem.“ (respondent 15) 

 „Nejvíce lidí získáme přes klasické pracovní portály, a když potom je už někdo osloven a jsme s ním 
více v kontaktu, tak nejvíce fungují workshopy nebo semináře. Studenti nám říkají, že ten 
přednášející nebo to téma je zaujalo natolik, že se rozhodli pro nás.“ (respondent 2) 

 „Je to v několika úrovních. Na to, abychom studenty upozornili, že existujeme, je nejlepší digitál. 
Neustále někde zobrazujeme naše logo, aby se lidem vtisklo do paměti. Ale taková ta konverze, aby 
lidé poslali žádost a chtěli u nás pracovat, tak na to jsou nejlepší aktivity, které děláme tady osobně 
ve firmě. (respondent 8) 

 „Důležitý je mix, každý kanál vám přinese něco jiného. Vliv na nábor jako takový mají workshopy, kdy 
my ty studenty vidíme, a když jsou šikovní, tak si je oslovíme a nabereme.  Ale zase online 
komunikace je dobrá pro PR a osloví mnohem širší publikum.“ (respondent 22) 

 „Jde o to, jestli se bavíme o brandingu nebo o recruitingu. Třeba na Facebooku máme teď stovky lidí, 
kteří vědí o nás a našich programech, ale potom nástroj toho přímého recruitingu jsou spíše stáže a 
praxe.“ (respondent 26) 

 

Jeden z respondentů z oblasti pojišťovnictví reagoval oproti ostatním respondentům na otázku ohledně 

efektivity používaných nástrojů získávání relativně nestandardně: „Mně přijde, že poslední tři roky neplatí 

na uchazeče vůbec nic. Je tak vysoká zaměstnanost a těch programů pro studenty už je poměrně hodně, že 

Vám můžu říct spíše, co nefunguje, než co funguje.“ Tento druhý úhel pohledu na danou problematiku mě 

také zaujal, a proto jej zde doplňuji: „Klasická inzerce už přestává fungovat, tam se pohybujeme na 

polovičním počtu, než jsme byli zvyklí do roku 2012. Myslím tím pracovní portály. Dost lidí chodí na naše 

kariérní stránky, hodně lidí na ty veletrhy. Ale co se týče účinnosti, tak to není moc měřitelný.“ 

(respondent 18) V závěru se tak tento respondent dotkl problematiky měřitelnosti účinnosti jednotlivých 

nástrojů, na což v souvislosti s přednáškami a workshopy narážel i respondent 3. 
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Poslední otázkou rozhovoru, která se vztahovala k problematice získávání studentů a absolventů, bylo: „Co 

je podle Vás pro talentované studenty a absolventy nejdůležitější při výběru zaměstnavatele?“. Tato 

otázka sloužila především k dokreslení představy, z čeho zaměstnavatelé při volbě svých strategií a metod 

získávání talentovaných studentů a absolventů vycházejí. 

 

Většina respondentů měla celkem jasnou představu, vycházející především z vlastních zkušeností získaných 

při náboru, někteří respondenti se při svých odpovědích opírali dokonce o průzkumy, které si sami 

realizovali. Příkladem může být respondent 6, který ve své odpovědi shrnul v podstatě většinu podstatných 

znaků, jež se objevily i v ostatních odpovědích:  

 
 „Dělali jsme si průzkum, co studenti chtějí vidět a slyšet v kampani. Vycházíme z dat od 14 tisíc 

respondentů a ti chtějí slyšet, respektive je pro ně důležité, že firma má úspěšný produkt a že jsme 
klenot české kultury. To je naše employee value proposition. Pak je zajímá, že jsme součástí globální 
skupiny, ale že máme lokální management. Potom že jsme zodpovědná společnost vůči našemu 
prostředí, že rozvíjíme naše lidi a podporujeme jejich work-life balance. Takže celá naše komunikace 
směrem ke studentům byla založená na všech těchto bodech.“ (respondent 6) 

 

Jako nejdůležitější kritérium, podle něhož si talentovaní studenti a absolventi vybírají svého 

zaměstnavatele, zmiňovali zaměstnavatelé nejčastěji možnosti profesního a osobního rozvoje, s nimiž 

úzce souvisí náplň práce a možnost kariérního růstu. Studenti a absolventi hledají takovou práci (včetně 

stáží), při níž se mohou co nejvíce profesně i osobně rozvíjet, při níž se toho co nejvíce naučí. Zároveň 

očekávají, že po určité době (nikoliv hned) budou moci nově nabyté znalosti a dovednosti uplatnit na 

náročnější pozici, tedy vertikálně či horizontálně kariérně růst:  

 
 „…určitě je to možnost kariérního růstu a dalších možností se rozvíjet.“ (respondent 7) 
 „…při pohovorech, a když nás někde potkají, se ptají, jaké u nás mají kariérní možnosti, možnosti 

vzdělávání a rozvoje…“ (respondent 16) 
 „Jinak stále přetrvává určitě možnost osobního rozvoje.“ (respondent 2) 
 „Studenti slyší na to, že firma s lidmi nějak pracuje, stará se o zaměstnance a jejich rozvoj.“ 

(respondent 9) 
 „Práce pro ně musí být zajímavá, ať už pro osobní rozvoj nebo pro další vzdělávání. Tohle je 

nejsilnější. Protože, když je práce nerozvíjí a není pro ně zajímavá, je to například pouze 
administrativa, tak dost často odcházejí, respektive ani nedojdou do závěrečných kol výběrového 
řízení.“ (respondent 18) 
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Studenti a absolventi podle respondentů nehledají pouze práci, která by je rozvíjela, ale práci, která jim 

přijde i smysluplná a užitečná. Je pro ně tedy důležité znát konkrétní náplň práce:    

 
 „Oni nechtějí dělat klasickou kariéru, stoupat vzhůru. Chtějí mít práci, která dává smysl, takže firmy, 

které pomáhají svými produkty lidem, jsou cílová skupina pro miléniovou generaci.“ (respondent 3) 
 „Je pro ně důležitý obsah práce, to, co se studentům nabízí a pocit, že dělají něco důležitého, aby 

v tom viděli přidanou hodnotu.“ (respondent 10) 
 „Studenti velmi vyzvídají, co by mohli dělat, na jaké pozici a v jakém týmu. Chtějí to vědět konkrétně. 

Ani je příliš nezajímá, jestli je firma česká nebo mezinárodní, jestli je práce placená tak anebo tak.“ 
(respondent 9) 

 „Hlavně je zajímá, jestli mají možnost se ve firmě opravdu seberealizovat. Jestli je firma vezme 
takové, jací jsou, a bude s nimi nějak pracovat, pomůže jim v té seberealizaci anebo jestli před ně 
postaví popis práce ‚tady máš deset úkolů, na nic se neptej a neohlížej se‘.“ (respondent 12) 

 

Podle respondentů jsou pro studenty a absolventy možnosti osobního a profesního rozvoje (související se 

zajímavou pracovní náplní) dokonce důležitější než finanční odměna:      

 
 „…když bych to měla shrnout, tak studenti raději budou vydělávat méně a více se naučí. Získávání 

zkušeností a jméno firmy je pro ně nejdůležitější.“ (respondent 14)  
 „Spousta lidí se chce hlavně něco naučit. Chtějí získat znalosti, odbornost. Jsou ochotní pracovat i za 

nižší peníze, ale musí vidět perspektivu svého rozvoje.“ (respondent 19)  
 "Velmi se zajímají o to, na čem budou pracovat. Ve výsledku pro ně hraje roli samozřejmě i otázka 

finančního odhodnocení, ale už méně. Často jim stačí pouze vědět, že tam nějaká odměna je, že to 
není neplacené.“ (respondent 9) 

 

Dalším často zmiňovaným kritériem výběru zaměstnavatele je flexibilita a s ní související work-life 

balance. Dnešní studenti a absolventi se ptají po flexibilních formách práce, které by jim umožnili snáze 

skloubit pracovní a mimopracovní život. Vyhledávají tedy např. pružnou pracovní dobu, zkrácené úvazky, 

práci z domova či ideálně práci „odkudkoli“, kdy zaměstnanec může prostřednictvím online forem 

spolupráce pracovat v podstatě z jakéhokoli místa na světě. Není tak limitován tím, kdy a kde svou práci 

vykoná, ale pouze dodaným výsledkem. Cílem totiž není pracovat méně, ale flexibilněji. 

 
 „Čím dál tím víc preferují flexibilitu. Ať už je to z hlediska přístupu k informacím nebo o pracovní 

době.“ (respondent 12) 
 „Pak je pro ně důležité, jestli firma poskytuje moderní benefity, například práci z domova.“ 

(respondent 25) 
 „…zajímá je volná pracovní doba.“ (respondent 13) 
 „Silný brand společnosti a flexibilita ve smyslu práce odkudkoli. To jsou dva nejčastější požadavky, 

které dnešní talenti žádají, dvě věci, které je táhnou a díky kterým je můžeme získat.“ (respondent 
12) 
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 „Poslední dobou vnímám, že je nejdůležitější to, kolik svobody firma svým zaměstnancům nabízí. 
Protože čím dál tím častěji k nám někdo přijde na veletrhu a zeptá se ‚Já každou středu ve tři cvičím 
jógu, co mi nabídnete?‘ a podobně. Nejsou to výjimečné případy, stává se to poměrně často. Myslím, 
že to bude směr, kterým se budou muset firmy vydat, pokud si budou chtít tu nově přicházející 
generaci udržet.“ (respondent 10)  

 „Hodně se to obrací ve prospěch populárního work-life balance, takže flexibilní pracovní doba, práce 
z domova a částečné úvazky.“ (respondent 2) 

 „Trochu se mění struktura toho, co studenti ve své budoucí praxi očekávají. Hodně teď řeší work-life 
balance. Zajímají se o to, jak lidé ve firmě fungují. Začíná to být čím dál víc důležité, dokonce i 
důležitější než kariérní postup nebo jistota povýšení za tolik a tolik let.“ (respondent 8) 

 

Dalším kritériem studentů a absolventů při výběru zaměstnavatele je dle respondentů značka 

zaměstnavatele. Studenti a absolventi se zajímají, jak je firma na trhu známá, jak úspěšný je její 

produkt/služba, jaký postoj zaujímá směrem k zákazníkům, směrem k zaměstnancům (jaká je firemní 

kultura) a ke společnosti celkově (jaká je CSR politika firmy): 

 
 „Liší se to škola od školy, ale obecně je to jméno firmy, atraktivita společnosti, její kultura, jak to ve 

společnosti funguje a jestli se věnuje CSR.“ (respondent 13) 
 „Když je firma známá, dobře zastoupená na trhu, tak na to studenti slyší.“ (respondent 25) 
 „Určitě je to znalost značky. Výhodu mají firmy, které mají stejný název jako produkt, který prodávají. 

Všichni ho totiž znají.“ (respondent 8) 
 „…je to značka a reference.“ (respondent 26) 
 „…při pohovorech se ptají, jaká je naše firemní kultura.“ (respondent 16) 

 

Výhodou mají z pohledu respondentů ti zaměstnavatelé, kteří jsou mezinárodní a umožňují tak svým 

zaměstnancům pracovat v zahraničí či alespoň využívat cizí jazyky:  

 
 "Studenty zajímá hodně jméno společnosti a lákavější jsou pro ně ty mezinárodní.“ (respondent 14) 
 „…že jsme velká firma, s možností vyjet do zahraničí.“ (respondent 26) 
 „Řeší tři věci: možnost práce v zahraničí, rozvoj a vzdělávání, kariérní růst.“ (respondent 15) 
 „Z 99% je zajímá, jestli jsme mezinárodní společnost, kvůli možnosti využití jazyků a vycestovat dál.“ 

(respondent 4) 
 

Roli hrají i inovace a technologie. Výhodu mohou mít i ti zaměstnavatelé, kteří nabízejí inovativní pracovní 

prostředí, využívají informační technologie nejen v práci na denní bázi, ale při samotném procesu náboru a 

také zaměstnavatelé, kteří nabízejí možnost podílet se na něčem novém, na inovativních projektech: 

 „Myslím, že se trochu otáčí. Stabilita a peníze už nejsou priority, hledají spíše inovativní prostředí a 
technologie.“ (respondent 2) 

 „Jsou pro ně důležité inovace, že můžou pracovat na něčem novém.“ (respondent 10) 
 „Hodně reagují na možnost pracovat na inovativních projektech.“ (respondent 9) 
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 „Určitou změnu reflektujeme i v náboru. Málo firem dělá interview přes Skype nebo podobné 
komunikační nástroje. My ale víme, že mladí takhle běžně fungují, takže to reflektujeme a používáme 
tyto nástroje také. Několik lidí jsme tímto způsobem získali, protože viděli, že je nám to také blízké.“ 
(respondent 12) 

 

Pouze jeden z respondentů v rozhovorech uvedl jako kritérium výběru zaměstnavatele i budoucí kolegy a 

nadřízeného: „Třetí oblast je hodně chemie šéfa, nakolik inspirativní je právě ten vedoucí pro ně. Oni si 

tyto informace najdou, je to online skupina lidí, oni se přes sociální sítě mohou dozvědět, jaký typ 

manažerů tady máme, jaká je tady firemní kultura a tak. A pak je pro ně důležitý, aby tady byl dobrý 

kolektiv.“ (respondent 3) 

 
 

5.3 Přístup zaměstnavatelů k rozvoji studentů a absolventů 

Třetím dílčím cílem šetření bylo zjistit, zda se zaměstnavatelé věnují vzdělávání a rozvoji studentů a 

absolventů a pokud ano, jaké metody vzdělávání a rozvoje využívají. Tento cíl sledovaly dvě otázky 

rozhovoru: „Věnujete se rozvoji studentů a absolventů ve Vaší společnosti?“ a „Jaké metody rozvoje 

studentů a absolventů uplatňujete?“. Pro dokreslení problematiky pak sloužila otázka „Co je z Vašeho 

pohledu důležité pro rozvoj studentů a absolventů, působících ve Vaší společnosti?“.  

 

Na první uvedenou otázku odpověděli všichni respondenti bez výjimky (100 %), že ano, věnují se rozvoji 

studentů a absolventů působících v jejich společnosti. A to bez ohledu na to, jestli daný respondent 

realizoval nějaký speciální program pro studenty a absolventy (stáž, trainee program) či nikoliv (přijímal je 

na běžné či juniorní pozice, na plný či poloviční úvazek). Například respondent 24, který nenabízí stáž ani 

trainee program, se o „svých“ studentech pracujících na poloviční úvazek vyjádřil takto: „…Zacházíme s 

nimi jako s běžným zaměstnancem. Ne co se týká benefitů, ale když vidíme potenciál a věříme, že ten 

člověk tady má šanci, tak do něj investujeme. Snažíme se jim nabízet školení, děláme s nimi hodnocení 

práce nebo je posíláme na jazykové kurzy.“ V podobném duchu se vyjádřili i zbývající dva respondenti, 

kteří nerealizovali ani stáže, ani trainee programy.  

 

Studenti a absolventi na stážích mají o něco širší spektrum možností vzdělávání a rozvoje. Vedle účasti na 

různých školeních se jedná hlavně o možnost mentoringu a stínování. Kolegu, který je zodpovědný za 

rozvoj svého svěřence, přidělovali stážistům všichni respondenti realizující tento typ programu, viz 
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respondent 22: „Mají svého mentora, který je za ně zodpovědný.“ Podstatou stáží je ale především 

zapojení stážistů do běžných projektů, kde se učí vlastní prací, plněním jednotlivých úkolů a zároveň od 

svých kolegů v týmu, které v podstatě stínují, viz respondent 21: „U nás je to nastavené tak, že studenti 

pracují v týmu na zakázce, kde je vždy někdo seniorní, od koho se učí. Tou společnou prací na projektu se 

učí nejvíce.“ nebo respondent 22: „Stážisté jsou na zakázkách v týmu, kde je juniorní kolega a senior, 

kterého mají možnost stínovat, učit se od něj.“ Tyto možnosti vzdělávání a rozvoje, které stážisté mají, 

představují spíše jakýsi „doplněk“ k práci samotné, nejedná se o ucelený rozvojový program. A právě v tom 

se liší stáže od trainee programů.  

 

Trainee programy představují ucelený rozvojový program, soubor několika mezi sebou propojených 

vzdělávacích a rozvojových aktivit, směřujících k určitému cíli (např. vychovat z absolventa specialistu, 

experta či pracovníka na vedoucí pozici). Tento rozvojový program je buď pro všechny trainees společný, 

pro každého trainee individuální nebo se jedná o kombinaci obojího, viz respondent 11: „Ten program je 

pro každého studenta jiný a tvoří se s mentorem, jsou tam ale určité milníky, které musí splnit každý 

trainee. Například jednou za půl roku musí mít každý prezentaci před všemi studenty ve firmě, kde jim 

představuje svůj projekt a technologii, na které pracuje nebo si musí plnit různé certifikace.“ (respondent 

11) S tím souvisí i další rozdíl trainee programů a stáží: trainees mívají stanovený svůj osobní plán rozvoje, 

který bývá podložen výstupy z development centra (či případně z assessment centra, kterým trainee 

procházel při výběrovém řízení do programu), viz respondent 15: „…Mají společný program pro všechny 

trainees, pak mohou využít klasickou nabídku vzdělávání v rámci zaměstnaneckých benefitů a pak mají 

rozvoj na míru, na začátku totiž procházeli development centrem, kde jim byl stanoven prostor pro rozvoj, 

na kterým budou v průběhu roku pracovat.“ (respondent 15) nebo respondent 4: „Graduati mají svůj plán 

osobního rozvoje. Nemají nic generalizovaného, každý má rozvoj na míru podle toho, co potřebuje.“ 

(respondent 4) Ať už je rozvojový program společný pro všechny trainees, či každému „šitý na míru“, jedná 

se koncepční a (většinou) předem sestavený program aktivit, viz respondent 2: „Program má tři pilíře: 

rotace, nezůstat jen v týmu, do kterého člověk nastupuje, ale jít napříč a poznat i týmy, které spolu 

vzájemně spolupracují, pochopit souvislosti procesů. Druhým pilířem je pro nás rozvoj, ať už měkkých 

dovedností nebo různé exkurze, poznávání technologií, které používáme. Třetím pilířem je pravidelná 

zpětná vazba a vzájemné hodnocení mezi tím účastníkem programu, jeho manažerem a HR. Ti účastníci 

programu opravdu ví, jak si stojí, v čem se jim daří a na co by se měli naopak zaměřit, v čem by se měli 
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rozvíjet.“ Respondenti dle svých slov s trainees intenzivně pracují, věnují se jim a investují do nich více času 

i prostředků, než do ostatních pracovníků: 

 
 „Ten Graduate program zahrnuje různá školení, mentoring, coaching, stínování a to normální pozice 

nemají.“ (respondent 11) 
 „…Čeká je mnoho školení a projektů, ke kterým by se nedostali, kdyby nastoupili na normální pozici 

specialisty.“ (respondent 8) 
 „Trainee pracuje na reálné pozici, není to nic uměle vymyšleného, ale má k tomu extra řadu 

rozvojových aktivit v rámci těch dvou let.“ (respondent 6) 
 „Roli hraje i rozpočet na vzdělávání. Trainee program to má nastaveno tak, že co je naplánováno, to 

dostanou. U ostatních zaměstnanců ale záleží na financích. Trainees mají lepší péči.“ (respondent 16) 
 

To může u ostatních zaměstnanců vyvolávat dojem, že trainees jsou „něco víc“, podobně jako je tomu u 

vybraných zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti označeni za talenty. V rozhovoru na to narazil i jeden 

z respondentů působící v oblasti informačních technologií: „…regulérní zaměstnanci mají někdy pocit, že 

z trainees děláme něco víc, než reálně jsou. Není tomu tak. Oni jenom dostali příležitost o něco dříve, než 

je tomu u běžného kariérního vývoje. Byli do své role posazeni dříve, než tomu bylo deset let zpátky. A 

důvod? Firma se mění, společnost venku se mění a my se tomu musíme přizpůsobovat.“ (respondent 12) 

 

Co se týká přímo rozvojových (popř. vzdělávacích) metod v rámci trainee programů, nejvíce je využíván 

mentoring, práce na projektech (nikoli běžných, jako u stáží, ale „klíčových“), dále pak rotace, semináře či 

workshopy a networking (setkávání trainees mezi sebou a s managementem). To víceméně odpovídá i 

celkově nejvyužívanějším metodám vzdělávání a rozvoje studentů a absolventů, o kterých mluvili všichni 

dotazovaní respondenti (viz graf 3). Tyto metody jsou zde krátce popsány, podobně jako je tomu u metod 

získávání studentů a absolventů v předchozí kapitole. 
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Graf 3: Nejčastěji využívané metody rozvoje (případně vzdělávání) studentů a absolventů (vlastní zpracování) 

  

 

Práce na projektech je nejčastěji využívanou metodou rozvoje studentů a absolventů ve zkoumaných 

organizacích, v rozhovorech ji uvedlo 22 respondentů (81 %). Studenti a absolventi se v těchto 

organizacích zapojují do projektové práce především třemi způsoby: Tím prvním je, že jeden student či 

absolvent je součástí projektového týmu, složeného z „běžných“ (seniorních) zaměstnanců. Práce na 

projektu je pro tohoto studenta běžnou součástí náplně jeho práce, učí se od seniornějších kolegů a 

plněním jednotlivých úkolů. Druhým způsobem, který je využíván v trainee programech, je, že trainee se 

nad rámec své běžné pracovní náplně zapojí ještě do nějakého projektu, viz respondent 3: „Každý má pak 

ještě nějaký praktický projekt. Ten jim nevymýšlíme, seznámíme je s reálnými projekty, které máme ve 

firmě a oni se rozhodnou, do kterého se zapojí.“ Třetím způsobem, také využívaným v rámci trainee 

programů, je, že projektový tým je složen jen z trainees (nejčastěji ze všech trainees z jednoho ročníku 

programu). Každý trainee se tak věnuje běžné náplni práce na své pozici a k tomu navíc ještě projektu, 

který je pro všechny trainees ve firmě společný. Také se přitom nejedná o uměle vytvořené projekty, nýbrž 

o reálné projekty, které řeší některou z aktuálních potřeb společnosti či jejích klientů. V některých 

případech pracuje projektový tým trainees paralelně na stejném úkolu, na kterém pracuje i jiný tým 

zaměstnanců společnosti. Cílem je získat „nový pohled“ na řešený problém, neovlivňovat trainees 

zkušenostmi seniorních kolegů.  
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 „…pracují na projektech, většinou nějakých problémech, které je potřeba vyřešit. Cílem pro firmu je 
získat čerstvý pohled na některé naše věci a pro absolventy je to zkusit si práci, kterou nedělají každý 
den.“ (respondent 10) 

 „Trainees mají svůj projekt, většinou něco, co potřebujeme oživit, co nefunguje a hledáme k tomu 
nové řešení. Zamýšlí se nad tím a zkouší přijít s něčím novým.“ (respondent 4) 

 „V druhé polovině programu je čeká projekt, na kterém se zrovna pracuje v rámci firmy, a oni mají 
možnost přinést do toho svůj nezasvěcený pohled.“ (respondent 7) 

 „Trainees pracují na týmovém projektu, vždy na nějaké konkrétní téma.“ (respondent 14) 
 „V letošním roce mají trainees projekt, kde se podílí na předělání webových stránek firmy. Je to 

projekt na celý rok.“ (respondent 18) 
 

Podle respondentů, se jednotliví trainees (nebo projektové týmy z nich složené), nezapojují jen do běžných 

projektů, ale cíleně pracují i na klíčových projektech. Výstupy své práce často prezentují přímo vedení 

společnosti, díky čemuž mají možnost ukázat, „co v nich je“ a ve společnosti se zviditelnit. Právě v tom tkví 

rozdíl oproti stážistům či studentům a absolventům pracujícím mimo trainee programy – trainees jsou 

v tomto ohledu bráni jako talenti: 

 
 „Mimo svou pracovní náplň pracuje všech deset trainees dohromady na projektu, který ovlivní celou 

firmu. Minulý rok řešili implementaci nového systému, řešení prezentovali vedení společnosti, a 
protože bylo úspěšné, implementovalo se do firmy.“ (respondent 15) 

 „Když je někdo trainee, dostane se k vážně velkým projektům a jezdí i do zahraničí.“ (respondent 11)  
 „Trainees jsou zapojení do klíčových projektů.“ (respondent 1) 
 „…Výstupy pak prezentují vedení společnosti, někdy i v angličtině.“ (respondent 3) 
 „Nad rámec práce měli různé projekty. (…) Často pracovali na velmi strategických věcech, byli velmi 

vidět, běžně se potkávali s řediteli, kterým museli prezentovat výsledky.“ (respondent 17) 
 „…Na vyřešení toho projektu mají půl roku (…) a na závěr prezentují výsledky před celým vedením 

společnosti. Většinou tam dorazí přes padesát manažerů. Přidaná hodnota je, že výherní projekt se 
doopravdy realizuje. Pro studenty je v tom také možnost budovat kontakty s ostatními absolventy a 
zviditelnit se v rámci společnosti, což v tak velké společnosti jako jsme my, není vůbec jednoduché, 
aby vás lidé znali. A také tím získají možnost si najít jinou práci v rámci společnosti, třeba moje 
kolegyně, která před třemi lety pracovala na jednom projektu je díky tomu dnes v Singapuru.“ 
(respondent 10) 

 „Vedle těchto tréninků a klasické náplně práce, kterou vykonávají, funguje ještě tzv. MACH 
Challenge. To je projekt, na kterém pracují společně všichni trainees z jednoho ročníku v dané zemi 
(…) a poměřují se s týmy z ostatních zemí. Měli by přijít s business case, který bude mít reálný dopad. 
Hodnotí se tam revenue, jak ten nápad je zajímavý a jestli se dá implementovat do každodenního 
fungování. To je velmi intenzivní a oni sami musí už v prvním roce prokázat, že jsou tady správně, 
výsledky totiž prezentují přímo vedení, vice prezidentovi pro střední a východní Evropu.“ 
(respondent 12)  

 

Prostřednictvím práce na projektech studenti a absolventi získávají odborné znalosti a zkušenosti od 

seniorních kolegů (případně z vlastních zkušeností), učí se projektovému řízení a rozvíjí se v týmové 
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spolupráci (plus v závislosti na charakteru projektu mohou komplexně poznávat fungování společnosti). Je-

li společnost mezinárodní, může týmová spolupráce na projektu mít i mezinárodní charakter, viz 

respondent 13: „Některé projekty mají společně všichni trainees mezinárodně.“ (respondent 13) Trainees, 

kteří se podílí na klíčových projektech, jejichž výstupy prezentují vedení společnosti, získávají i cenné 

zkušenosti ve vystupování před managementem, rozvíjí své prezentační dovednosti a schopnost pracovat 

pod stresem. 

 

Mentoring je stejně jako práce na projektech také nejčastěji využívanou metodou rozvoje studentů a 

absolventů. Mentora, patrona či garanta, jejichž smysl práce je obdobný, přiděluje studentům a 

absolventům v organizaci 22 respondentů (81 %). Podle jednoho z nich je mentoring klíčovým nástrojem 

rozvoje studentů a absolventů, který v sobě zosobňuje rozdíl v přístupu k této cílové skupině a k ostatním 

pracovníkům: „…Není velký rozdíl v těch aktivitách, které je potřeba udělat s juniory nebo seniory, ale v 

tom přístupu. Mladému člověku je potřeba to dovysvětlit, kdežto seniornímu ne. Je třeba se jim trochu víc 

věnovat, ukazovat jim kroky. V tom je ten mentoring klíčový.“ (respondent 6) 

 
Nejčastěji je mentorem studentů a absolventů seniorní kolega či nadřízený, který jim předává své 

zkušenosti, radí jim a zodpovídá za jejich rozvoj. V některých případech zastává mentor i poněkud 

nezvyklou roli, kdy svému svěřenci nejen radí a poskytuje oporu, ale také zadává úkoly a hodnotí výkon 

(role mentora se tak mísí s rolí nadřízeného): 

 
 „Každý trainee má od začátku přiděleného svého garanta, který ví, co se od něj očekává. Bývá to 

vedoucí nebo kolega, ale nejvíce se nám osvědčují vedoucí. Oni komunikují s tím člověkem přímo, 
hodnotí ho a mají k němu nejblíž. Garant má bezprostřední vliv jak na identifikaci, tak rozvoj toho 
talentu a vlastně i jeho vyhodnocování.“ (respondent 1) 

 „…mentor, služebně starší kolega, který má traineeho na starosti, ho zasvěcuje do detailů jeho práce, 
zadává mu úkoly, nastavuje mu cíle a hodnotí ho.“ (respondent 18) 

 „…a většinou jejich nadřízený nebo člověk z týmu jim dělá mentora.“ (respondent 4) 
 „Každý má svého mentora, buď vedoucího týmu, ale ten víc zastřešuje tu personální práci, takže 

mentor bývá spíš senior ze specialistů kolegů.“ (respondent 9) 
 

Někdy zastává roli mentora i „seniorní trainee“, viz respondent 11: „Trainees, kteří jsou tu delší dobu, 

třeba přišli v prváku a teď už jsou v páťáku, a už jsou seniornější, tak mají možnost vést další studenty, kteří 

jsou tu teprve na stáži. Jsou svými hard-skill schopnostmi na tak vysoké úrovni, že mohou mentorovat 

někoho dalšího.“ (respondent 11) Jinak absolventi trainee programu zastávají spíše roli tzv. buddyho, kdy 

se o nové trainee starají a předávají jim vlastní zkušenosti z trainee programu. Buddy je buď určitý 
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„předvoj mentoringu“ nebo působí s mentorem současně, takže jeden trainee má pak dva patrony 

zároveň: 

 
 „Potom mají buddy program, což je jakoby předvoj mentoringu. Účastníci předchozích ročníků jsou 

napárováni s nováčky a během adaptace jim poskytují podporu, sdílejí s nimi zkušenosti. Poté 
nováčci dostanou nabídku mít mentora, kterou mohou, ale nemusí využít. Je to dobrovolné.“ 
(respondent 2) 

 „Trainees mají dva mentory. Jednoho z daného oddělení a druhého, který je absolventem trainee 
programu a ví co a jak, takže jim pomůže, řekne, na co si dát pozornost, jaké možnosti využít.“ 
(respondent 15)   

 

Mentor nemusí být vždy ze stejného oboru/funkce jako jeho mentee, může to být záměrně i pracovník 

z odlišné oblasti:  

 
 „…mentor je většinou někdo z oboru, ale ne na stejné úrovni, o jednu nebo dvě úrovně vyšší 

manažer.“ (respondent 14) 
 „…bývá to seniorní odborník, specialista v té jejich oblasti.“ (respondent 16) 
 „Pak samozřejmě mentoring, který by měl fungovat jako dlouhodobý vztah s někým mimo jeho 

funkci.“ (respondent 5) 
 

Mentees si navíc někdy mohou sami svého mentora vybrat prakticky odkudkoli a to nejen v rámci svého 

zaměstnavatele, ale i z jiné firmy. Je-li totiž zaměstnavatel zapojen do tzv. mezifiremního mentoringu, jsou 

mentor a mentee každý z jiné společnosti, viz respondent 11: „Záleží to na jejich iniciativě, ale když člověk 

chce, tak tady má možnost najít si úplně kohokoliv, celosvětově, kdo ho může mentorovat i na dálku. (…) 

Teď jsme se zapojili do iniciativy, kde vybraní trainees odjedou na několik dnů a budou mentorovaní od 

jiných firem. Stráví pár dnů v jiné firmě, s jiným mentorem. A naopak zase nějací trainees přijdou k nám.“  

 

Kromě kolegy, nadřízeného či „seniornějšího trainee“ zastávají roli mentora i členové vyššího 

managementu společnosti. To ovšem platí jen v případě trainees, u stážistů jsem se s tím během 

rozhovorů nesetkala. Respondenti se snaží trainees s managementem propojit, což lze považovat za další 

aspekt poukazující na pojetí trainees jako talentů. 

 
 „Po celé tři roky mají mentora, je to člen nejužšího vedení.“ (respondent 8) 
 „Minulý rok jsme jako mentora vybrali jednoho vice prezidenta z Ameriky, což je druhá nejvyšší 

pozice pod generální ředitelkou.“ (respondent 10) 
 „Mají vždy přiděleného nějakého vyššího manažera jako mentora.“ (respondent 25) 



139 

 

 „Ředitel, který zastřešuje všechny ředitele na jednotlivých obchodech, trainees navštěvuje, mají s 
ním zhruba pět návštěv v průběhu toho roku. Řeší, co je trápí nebo kam se chtějí rozvíjet.“ 
(respondent 7) 

 „Každý z těch absolventů má možnost vybrat si mentora ze seniorního managementu. Ono je to v 
podstatě výhodné pro obě skupiny, protože senior management pozná miléniovou generaci. Když si 
to vezmete, my nemáme v managementu manažery, kteří by měli už tak staré děti, takže tuhle 
generaci v podstatě neznají.“ (respondent 3) 

 

U tří respondentů z oblasti informačních technologií jsem se setkala se specifickou podobou mentoringu, 

s tzv. reverse mentoringem. V jeho rámci jsou role mentora a menteeho částečně opačné, princip je 

obrácený – mentee obohacuje svého mentora: 

 
 „Děláme tzv. reverse mentoring. Náš vice prezident pro CEE má svého člověka právě z řad trainees. 

Ten ho zase učí třeba dovednost fungování na sociálních sítích, takový networking v jiném slova 
smyslu. Je to velmi zajímavé, protože je vidět, že rozdílné generace si mohou vyměnit spoustu 
podnětů a nefunguje to zažité ‚seniornější předává juniornějšímu‘, ale naopak. (…) To je model, který 
funguje úplně nejlépe. Seniorní člověk, vedle toho mladý a vzájemně se obohacují.“ (respondent 12) 

 „Máme mnoho lidí, kteří pro nás pracují třeba dvacet, třicet let. Jsou to lidé, kteří nevědí, co se děje 
mimo firmu, nemají zpětnou vazbu, srovnání, jak to dělají ostatní firmy. K tomu jsou potřeba ti mladí, 
kteří nemají strach z autorit. Funguje to jako takový reverse mentoring a jako osvěžení pro ty starší 
kolegy.“ (respondent 10) 

 „Student má mentora jako pravou ruku, spolupracují spolu hodně úzce. Mentor poskytuje studentovi 
absolutní podporu, není to jeho manažer. A je to vzájemné. Jak jde trh dopředu, stává se někdy, že 
ani mentor neumí všechno a student, který k němu přijde na projekt, je na něco z toho větší 
odborník než mentor sám. Mentor mu pomáhá, ale trainee je expert na tu danou problematiku.“ 
(respondent 11)   

 

Semináře a workshopy využívá v rámci vzdělávání a rozvoje studentů a absolventů 20 respondentů (74 %). 

Tyto metody jsou zde uvedeny společně, neboť je někteří respondenti zaměňují a i po doptání nebylo 

možné rozlišit, o kterou metodu přesně se jedná. Respondenti sami rozlišují především mezi přednáškou a 

seminářem/workshopem. Přednášku chápou jakou pasivní, jednostranné přijímání informací, zatímco 

seminář/workshop jako interaktivní formu předávání informací, kde jsou účastníci aktivně zapojeni, řeší 

úkoly a přichází si na informace sami. Studenti a absolventi v organizacích se účastní různých školení 

tvrdých i měkkých dovedností, buď v rámci běžných kurzů nabízených všem zaměstnancům nebo v rámci 

kurzů určených jen jim (stážistům, traineem). Program kurzů mají buď všichni stážisté/trainees společný, 

nebo každý absolvuje takový kurz, který je v souladu s plánem jeho osobního rozvoje. Pokud se týká témat 

kurzů měkkých dovedností, nejčastěji zaznívaly prezentační, komunikační a manažerské dovednosti, 

projektové řízení, time management a sebeřízení.  
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 „V rámci dvouletého programu mají tři série tréninků. V prvním roce absolvují program Acceleration, 
který obnáší cestu do USA na velké manažerské setkání, v rámci kterého mají sérii workshopů na 
míru mladým talentům. V průběhu druhého roku je tam tzv. Skill up, což jsou tréninky, které jdou do 
hloubky, jsou zaměřené přímo na kompetence, které oni potřebují.“ (respondent 12) 

 „V průběhu roku absolvují různé tréninkové dny, nejčastěji jsou to tří denní workshopy, soft-skill 
školení, kde rozvíjí své manažerské dovednosti anebo kurz sebepoznání, aby odhalili, na čem mají 
dále pracovat.“ (respondent 7) 

 „Každý měsíc mají tematicky zaměřené workshopy.“ (respondent 1) 
 „Trainees mají plán seminářů na rozvoj měkkých dovedností, které za ten rok absolvují společně.“ 

(respondent 2) 
 

Semináře a workshopy pro studenty a absolventy přitom nezajišťují pouze interní trenéři či externí 

dodavatelé, ale i studenti sami, viz například respondent 11: „Máme program Student Knowledge Sharing, 

kde studenti školí jiné studenty. Cílem je, aby studenti věděli, co se děje i v jiných sférách.“ (respondent 

11) 

 

Rotaci práce využívá v rámci vzdělávání a rozvoje studentů a absolventů celkem 17 respondentů (63 %), 

přičemž všichni ji využívají v rámci svých trainee programů, nikoliv stáží. Trainees rotují buď na různých 

pozicích v rámci jednoho týmu (viz respondent 9: „Trainees nemění svůj tým, ale mohou měnit pracovní 

zařazení, svojí pozici …“), v rámci oddělení či celé společnosti (viz respondent 25: „…klíčový je pobyt na 

různých odděleních, kde se snaží nasávat, co se dá.“). V mezinárodních společnostech absolvují trainees 

většinou i mezinárodní rotaci v zahraničí (viz respondent 6: „Trainee by měl rotovat dvě až tři pozice, 

z toho jednu mezinárodní.“ nebo respondent 8: „Jedna z těch rotací na šest až devět měsíců je 

mezinárodní.“).  

 

Cílem těchto rotací je, aby trainee poznal společnost jako celek, aby získal komplexní obrázek o fungování 

jednotlivých procesů a aby případně zjistil, ve kterém oddělení mu práce nejvíce vyhovuje, respektive 

v jaké roli podává nejlepší výkon:  

 
 „Jsme FMCG společnost, takže podporujeme rotaci, aby člověk získal komplexnější pohled na celý 

obchod.“ (respondent 6) 
 „…rotace, nezůstat jen v týmu, do kterého člověk nastupuje, ale jít napříč a poznat i týmy, které 

spolu vzájemně spolupracují, pochopit souvislosti procesů.“ (respondent 2) 
 „…protože se ještě hledají, kde jim to bude svědčit nejvíce.“ (respondent 9) 
 „Rotují po více odděleních a potom skončí v oddělení, ve kterém prokáží nejlepší schopnosti.“ 

(respondent 25) 
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Podobný cíl mají i krátkodobé stáže, o kterých respondenti v této souvislosti hovořili. Pojem stáž zde 

ovšem neoznačuje typ studentského programu, nýbrž v podstatě rotaci (právě zde je mimochodem vidět 

odlišný význam jednoho užívaného pojmu).  

 
 „Zároveň jsme zajišťovali jednodenní stáže ve spřátelených útvarech, se kterými spolupracovali, aby 

poznali podnik celkově. Ale v IT to měli trochu jiný, tam byli tři měsíce v jednotlivých útvarech. Záleží 
na tom, jak si to koncipuje ten útvar. Jestli stačí jen krátká stáž nebo je potřeba, aby do toho pronikli 
více.“ (respondent 16) 

 „…účastní se dvoutýdenních stáží napříč celou společností, aby poznali i jiné útvary.“ (respondent 14) 
 „…absolvují stáže do jiných útvarů nebo výrobních jednotek.“ (respondent 1) 
 „Od třetího měsíce začínají stáže, které jsou organizované hromadně pro všechny trainees. Na jeden 

den mají stáž v jednom oddělení, kde jim někdo prezentuje, kdo co v tom oddělení dělá, co je tam 
náplní práce. Zároveň tam většinou vypracovávají nějaký projektový úkol, aby si na vlastní kůži 
zkusili, co ta práce obnáší. Tyto stáže jsou jednou týdně od října do června.“ (respondent 18)  

 „A pak mají stáže, které bych nenazvala rotace, ale krátké stáže, kdy chodívají různě po jiných 
útvarech, se kterými spolupracují. Snaha je, aby většina z nich aspoň na dva dny navštívila retailovou 
pobočku.“ (respondent 19) 

 

Dva respondenti zmínili rotace práci v opačném kontextu – cíleně je do svých trainee programů nezařazují, 

naopak se jim snaží spíše vyhýbat. Důvodem je především náročnost pozice, kterou trainee zastává a s tím 

související delší adaptační doba. Každá rotace s sebou přináší další období adaptace a tím pádem do určité 

míry zatěžuje okolí a snižuje výkon traineeho.  

 
 „U nás trainees nastupují na roli, kterou před nimi někdo zastával pět, šest let, takže na roli, kde 

předtím seděl skutečný senior. Pro ně je ten začátek velmi těžký, proto je potřeba ten rozvoj a 
podpora a proto jsou na jedné pozici, nerotují. Člověk samozřejmě může v rámci programu svou roli 
změnit, ale není to cílem toho programu, není designovaný tak, že by měl vystřídat tři nebo čtyři 
role.“ (respondent 12)  

 „Rotace jsou spíše individuální. Když to nějaký manažer podporuje, tak ano, ale není to centrálně 
řízené a podporované. Snažíme se tomu spíše vyhýbat, protože to má větší přínos pro studenta než 
pro firmu. Nějakou dobu totiž trvá zaučení, adaptace, takže to akorát zatěžuje zúčastněné týmy.“ 
(respondent 15) 

 

E-learning sice zmínilo 11 respondentů (41 %), ale všichni o něm hovořili jako o podpůrném, doplňkovém 

nástroji, který není určený přímo ke vzdělávání a rozvoji studentů a absolventů, nýbrž všech zaměstnanců. 

Studenti a absolventi e-learning, webináře či podobné online formy vzdělávání mohou využít, ale nemusí. 

Dva z respondentů uvedli, že preferují spíše osobní interakci: 

 
 „E-learning je ve firmě poměrně populární nástroj, ale pokud je možnost, tak se snažíme, aby lidé 

měli přímou interakci. Nesnažíme se dostat soft-skill školení do e-learningu.“ (respondent 20) 
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 „Co se týče standardizovaných tréninků, využíváme webináře…“ (respondent 12)  
 „…máme mnoho tréninků, většina z nich je osobních naživo nebo přes video v hi-tech místnosti, kde 

si připadáte skoro jako byste seděli všichni vedle sebe. Jen minimum tréninků je čistě online.“ 
(respondent 5) 

 „Trainees mohou využít obrovskou databázi volných kurzů. Třeba trénink na LinkedIn, prezentační 
dovednosti, byznys etiketu, manažerské dovednosti, de facto cokoliv.“ (respondent 15) 

 „…mají možnost absolvovat různá e-learningová školení, která máme, ale není to speciálně 
vytvořené pro ně jako absolventy, je to dostupné všem zaměstnancům.“ (respondent 7)  

 „Pak máme e-learning, ten ale není jen pro trainees, ale pro zaměstnance napříč.“ (respondent 2) 
 

Přednášky také zmínilo 11 respondentů (41 %), což je ve srovnání se semináři a workshopy podstatně 

méně. Souvisí to s trendem odklonu od klasických přednášek, viz respondent 7: „Přednášky neděláme, 

jdeme spíše cestou podle pravidla 70–20–10. Nejvíc se naučí danou prací, že si to zkouší a ne že sedí někde 

na školení.“ Respondenti tak volí metodu přednášky pro předávání odborných, teoretických znalostí, viz 

například respondent 19: „Pak mají poměrně hodně přednášek, kde jim nějaký odborník z banky vypráví o 

své oblasti.“ Vedle toho lze formu přednášky využít v případě, že se akce účastní větší množství 

posluchačů, viz respondent 15: „Máme v budově kinosál, ve kterém probíhají inspirativní setkání se 

známými osobnostmi a to buď veřejně pro všechny zaměstnance, nebo jen pro uzavřený kruh. Třeba 

trainees měli individuálně přednášku s Duškem.“ Pouze jeden z respondentů se o přednáškách, respektive 

o „fórech“ vyjádřil jako o podstatné součásti trainee programu. Fóra v tomto případě nahrazovala rotace a 

umožňovala tak traineem rychle poznat celou společnost: „Podstatou programu jsou jednotlivá fóra 

(fórum pro finance, pro HR apod.). Oni tak nahlédnou pod pokličku všech oddělení, takže znají celou 

společnost, všechny procesy velmi rychle. Jednou za měsíc se všech těch cca 20 účastníků programu sejde 

ve třídě a my jim představíme, jak funguje to oddělení. Vysvětlíme jim to, jako kdyby měli být součástí 

toho týmu.“ (respondent 3)  

 

Networking, respektive různé druhy setkávání, uvedlo v rámci rozhovoru o rozvoji studentů a absolventů, 

10 respondentů (37 %). Součástí trainee programů bývají různá setkání. Respondenti organizují nebo 

minimálně podporují setkávání trainees mezi sebou. Cílem je trainees, kteří často bývají z jiného oddělení 

či zcela odlišné divize společnosti, mezi sebou propojit, vytvořit z nich „komunitu“. Jednak si vzájemně 

předávají své zkušenosti z těchto různých částí organizace, čímž se obohacují, a jednak mezi nimi vznikají 

vazby, které jim usnadňují mezifiremní spolupráci.  

 
 „A pak mají různé networkingové akce.“ (respondent 8) 
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 „Scházejí se pravidelně na traineeting, to je spojení trainees a meeting, aby byli v kontaktu.“ 
(respondent 4) 

 „Ten program je specifický v tom, že člověk se dostává do interakce nejen celé komunity MACHů v 
rámci pobočky, ale v rámci celého regionu CEE a zároveň se stává součástí celosvětové MACH 
komunity, která má několik tisíc lidí.“ (respondent 12) 

 

Kromě vzájemného setkávání se trainees setkávají i s členy managementu společnosti, včetně těch 

nejvyšších pozic jako je např. ředitel divize či generální ředitel. A to nejen při prezentaci výsledků projektů, 

jak bylo popsáno výše, ale i při jiných příležitostech, kde je cílem setkání samo o sobě, vzájemné seznámení 

managementu a trainees. Tento prvek opět podporuje pojetí trainees jako talentů.  

 
 „…pak se trainees v rámci programu setkají s ředitelem divize a zhruba v polovině roku diskutují i 

přímo s generálním ředitelem.“ (respondent 27) 
 „…a setkávají se s naším managementem.“ (respondent 1) 
 „Mezitím mají setkání s členy představenstva, s ředitelem HR a ředitelem jejich úseku. Tam 

prezentují, co zatím ve firmě udělali plus je tam část, kdy představují své návrhy na zlepšení.“ 
(respondent 18) 

 

Stínování využívá k rozvoji studentů a absolventů 8 respondentů (30 %) z různých oborů (bankovnictví, 

energetika, IT a spotřební průmysl). Studenti stínují manažery či seniorní kolegy v rámci předem daných 

rozvojových aktivit nebo dobrovolně, na základě vlastní žádosti.  

 
 „Využíváme job shadowing. Mají k sobě vždy někoho zkušeného, s ním se učí a zaškolují. (…) Děláme 

všechno dohromady, je to o té kombinaci, ale jako nejužitečnější mi přijde job shadowing, protože 
tam se do toho nejvíc dostanou.“ (respondent 13)  

 „Také mají náslechy, kdy sedí vedle kolegů a poslouchají je. Je to takové stínování kolegů v týmu.“ 
(respondent 19) 

 „Kdo chce, může si domluvit, že bude někoho stínovat, ale není to tak, že by to měli od nás povinně 
dané.“ (respondent 4) 

 „Stínování je na individuální bázi, když si to někdo s manažerem domluví.“ (respondent 18) 
 

Koučování poskytuje svým studentům a absolventům na rozdíl od mentoringu pouze 6 respondentů (22 

%). Vychází to z logiky věci. Zatímco mentor předává svému svěřenci vlastní zkušenosti a radí mu, kouč 

svému svěřenci pouze pomáhá objevovat vlastní řešení, nacházet odpovědi. U studentů a absolventů na 

počátku kariéry lze očekávat jistou poptávku po radách a zkušenostech (mentoring), na druhou stranu je-li 

student či absolvent už dostatečně zralý, lze koučování považovat za vhodnější nástroj k rozvoji jeho 

osobního a profesního potenciálu. Někteří respondenti tak možnost koučování svým traineem nabízejí:  

 



144 

 

 „Trainees mají každý měsíc self-leadership, za čímž se schovává koučink jeden na jednoho s naší 
americkou lektorkou.“ (respondent 1) 

 „…pak mají studenti možnost najít si certifikovaného kouče.“ (respondent 11) 
 „Trainees využívají naše interní, certifikované kouče.“ (respondent 15) 
 „…career coaching je pro vybrané lidi, ať už mladé talenty nebo budoucí lídry. Je to jen pro někoho, 

komu chceme věnovat čas.“ (respondent 23) 
 

Outdoor teambuilding, součást outdoor learning aktivit, zmínili 3 respondenti (11 %). Nikoliv však jako 

rozvojovou aktivitu nýbrž jako nástroj pro stmelování skupiny trainees. Viz respondent 15: „V rámci 

teambuildingu strávili první den programu odpoledne v lanovém centru.“ nebo respondent 18: „Trainees 

jsou z celé České republiky, takže cílem teambudilngu je stmelit je dohromady. Přes rok se budou potkávat 

i osobně, tak aby se seznámili. Jinak totiž spolupracují online.“ (respondent 18) 

 

Asistování jako metodu rozvoje studentů a absolventů uvedl pouze jediný respondent (4 %): „Trainees 

asistují manažerům, jsou na hlavních poradách.“ (respondent 25) Ostatní respondenti zmiňovali asistování 

spíše v opačném významu, respektive se proti asistování, potažmo administrativní práci přímo vymezovali: 

 
 „Asistování v žádném případě. Nemáme tady trainees na takový druh práce, pracují přímo na 

projektech.“ (respondent 4) 
 „Programy byly nastavené velmi náročně a ne tak, že člověk dělal někde někomu asistenta, jen se 

koukal, jak se něco dělá…“ (respondent 17) 
 „Od prvního dne jsou zaměstnaní a sami dělají odbornou práci. Nejdříve spolupracují s manažerem, 

obkoukávají práce a koukají, jak to funguje, ale nedělají mu asistenta.“ (respondent 15) 
 „Na administrativní práce tady máme brigádníky, trainees se tomu vůbec nevěnují, jsou na 

projektech.“ (respondent 11) 
 

Metody vzdělávání a rozvoje studentů a absolventů, které respondenti nejčastěji využívají, odpovídají 

vzdělávacímu principu 70-20-10, který někteří respondenti v rozhovoru sami explicitně zmínili:  

 
 „Rozvoj v MACH programu probíhá ve dvou rovinách. Jedna věc je klasický on-the-job training a pak 

off-the-job. Vycházíme vlastně z té filozofie 70-20-10.“ (respondent 12) 
 „Školeními, kde člověk sedí a něco se učí, si prochází jen na začátku, když nastoupí. Pak se snažíme, 

aby jim zabíraly maximálně 20% času, který celkově věnují vzdělávání a 70% aby bylo vyloženě on-
the-job training. (…) Učí se na konkrétních projektech. Zbývajících 10% jsou povinné e-learningy. 
Nezahrnujeme je ale do toho tréninku relevantního dané pozici.“ (respondent 20) 

 „My máme takový poměr 70-20-10. V 70 procentech se učí na každodenní bázi a od svého 
vedoucího, který funguje i jako mentor. Do těch 20 procent patří mentoring, koučing nebo 
shadowing. A 10 procent tvoří formální vzdělávání a sebevzděláván, klasická školení na učebně nebo 
hodně workshopy.“ (respondent 23) 
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Učení se z vlastní zkušenosti, získané přímo výkonem práce (on-the-job training) zmiňovali respondenti 

mimo jiné i při odpovědích na otázku „Co je z Vašeho pohledu důležité pro rozvoj studentů a absolventů, 

působících ve Vaší společnosti?“ (viz například respondent 27: „Gró je ta práce. 80% internů řekne, že 

rozvojové aktivity jim moc nedaly, že se nejvíc naučili při práci. Ten rozvoj je hlavně o tom, že mezi sebou 

navazují kontakty.“ nebo respondent 8: „Většinou je to o tom, co zažijí. Není to o nějakém školení, to je jen 

nadstavba.“).  

 

S učením se z vlastní zkušenosti souvisí i další bod, který respondenti uváděli: aby se trainees při práci co 

nejvíce rozvíjeli, potřebují dostat důvěru a prostor pro svou práci, viz respondent 4: „Důležité je, aby si 

mohli věci vyzkoušet, aby dostali volnost, samostatnost. (…) Dáváme těm lidem prostor, samozřejmě 

někdy dělají chyby, ale to je normální, tím se učí.“ Právě obava z chyb může vést k tomu, že 

zaměstnavatelé svěřují traineem jednoduché úkoly, ze kterých se toho příliš nenaučí, viz respondent 11: 

„Dříve jsme se hodně báli vzít studenty, protože kdyby na projektu něco zkazili, tak můžou pokazit velký 

obchod. Ale teď se zjistilo, že to taky zvládnou a často na úplně stejné úrovni jako ostatní zaměstnanci. 

Tím, jak se v tom trainee programu hodně rozvíjejí, tak mají za ty tři měsíce klidně i daleko více zkušeností, 

než někdo jiný nasbírá za rok.“ Řešením obavy z chyb a jejích důsledků přitom může být dobré vedení 

nadřízeného nebo mentora, které chybám pomůže předejít.  

 

Právě přístup nadřízeného a roli mentora uváděli respondenti jako další důležitý aspekt v rozvoji studentů 

a absolventů. Dobrý nadřízený nebo mentor funguje jako vzor, od kterého se student/absolvent na začátku 

své profesní dráhy učí. Měl by to být člověk, ke kterému má dotyčný nejen respekt, ale i důvěru, aby se na 

něj nebál obrátit a na cokoliv se zeptat. Měl by to být člověk, který studentovi/absolventovi dokáže 

poskytnout onu výše zmiňovanou důvěru a prostor, aby se učil zodpovědnosti a samostatnosti. Důležité je 

také se studentem/absolventem komunikovat a umět dávat správnou zpětnou vazbu, na základě které se 

posouvá ve svém výkonu dál. Jeden z respondentů to nazval jako rozdíl mezi řízením a vedením. Aby se 

trainees (či studenti a absolventi) v práci co nejvíce rozvíjeli, potřebují být správně vedeni, nikoli řízeni: 

 
 „Potřebují dobrého manažera, který je rozvíjí, dá jim svobodu, umí je koučovat a zároveň jim dá 

zodpovědnost, takže mají možnost se rozvíjet. Manažera, který se nebude bát o svou pozici a bude 
rozvíjet lidi pod sebou.“ (respondent 24) 

 „Velmi důležité je, aby se jim mentor věnoval, aby měli v nějakém liniovém manažerovi vzor. (…) 
Protože aby se opravdu za ty tři roky dostali na manažerskou pozici, tak k sobě musí mít dobrého 
mentora a manažera a musí mít možnost pracovat na těch projektech.“ (respondent 8) 
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 „Dnešní mladí lidé nechtějí být řízeni, ale vedeni, takže je to o tom nadřízeném. Sami chtějí 
ovlivňovat, jak se budou rozvíjet a kam budou směřovat, je to o dialogu.“ (respondent 26) 

 „Určitě správné vedení. Zapojení do aktivit firmy, brát je jako partnery, jako opravdu rovnocenné 
kolegy, brát je s sebou na schůzky o úroveň víš, kde můžou vidět, co se dále děje s informacemi, 
které oni tvoří. Získají tak komplexitu a nadhled.“ (respondent 6) 

 „Intenzivně s nimi komunikovat. Zjišťovat, na čem pracují, co je trápí, nad čím přemýšlí, co je 
motivuje a baví. (…). Během těch dvanácti měsíců hledáme pozici, práci, která pro dlouhodobé 
uplatnění nejvíc sedne.“ (respondent 2) 

 

Jako nejdůležitější předpoklad pro to, aby se studenti a absolventi v práci co nejvíce rozvíjeli, označili 

respondenti jejich vlastní vůli – fakt, že oni sami musí chtít. Pokud tento prvek chybí, může mít dotyčný 

sebelepší dispozice k rozvoji a sebelepší možnosti vzdělávání a rozvoje, ale výsledek se nedostaví. Právě 

proto je chuť rozvíjet se jedním z výběrových kritérií účastníků do trainee programů a jedním z atributů 

v definici talenta.  

 
 „Nejdůležitější je, že chtějí, že chtějí dělat něco navíc, dál se rozvíjet.“ (respondent 19) 
 „Jako u všech lidí je to, aby sami chtěli. To je nejdůležitější.“ (respondent 3) 
 „Hodně dbáme na to, aby to vycházelo z toho samotného člověka, že on ten rozvoj opravdu chce. To 

souvisí s jedním z výběrových kritérií talentů – musí mít chuť do toho jít. Říkáme tomu growth 
mindset.“ (respondent 12) 

 „Důležité je, aby sami chtěli. Když by se někdo nakrásně rozhodl, že se rozvíjet nebude, tak já asi 
nemám mechanismus, jak mu to rozmluvit.“ (respondent 20) 

 „Chuť a touha poznávat to, jak se to dělá jinde. Sice dostanou hodně věcí na podnose, ale pořád je 
důležitá jejich aktivita, aby se ptali, zjišťovali si věci. Když se to povede, jsou aktivní a jdou si za tím, 
tak se toho naučí neuvěřitelně moc.“ (respondent 13) 

 „Oni musí chtít. Je zásadní, aby firma vytvářela příležitosti, případně nekladla překážky pro rozvoj a 
kariérní růst lidí, ale (…) vlastníkem kariéry a toho růstu, vždy musí být člověk sám. (…) Takže 
nakopávat, otvírat dveře a ukazovat cesty, ale člověk musí chtít sám, musí v něm být proaktivita a 
ochota tomu dát něco navíc.“ (respondent 17) 

 

Závěrem podkapitoly lze shrnout, že rozvoji (i vzdělávání) studentů a absolventů, se věnovali všichni 

respondenti, největší důraz na něj přitom kladli respondenti realizující trainee programy. Nejčastěji 

využívanými metodami je projektová práce, mentoring, seminář/workshop, rotace práce a v případě 

trainees ještě networking. Celkově je pro rozvoj studentů a absolventů v organizacích důležité umožnit jim 

učit se z vlastní zkušenosti (získané přímo výkonem relevantní práce), poskytnout jim důvěru a prostor a 

hlavně správné vedení (ze strany nadřízeného či mentora). Nejdůležitější je podle respondentů ovšem to, 

aby se studenti a absolventi sami chtěli rozvíjet. Chuť rozvíjet se a pracovat na sobě proto bývá i jedním 

z výběrových kritérií do trainee programů.   
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6 DISKUZE 

Empirické šetření Získávání a rozvoj studentů a absolventů v koncepci talent managementu mělo 

prohloubit porozumění dané problematice – jednak zjistit, zda se velké podnikatelské subjekty působící 

v Praze zaměřují v rámci svého systému talent managementu na studenty a absolventy, dále objasnit koho 

tito zaměstnavatelé považují za talenta, respektive talentovaného studenta či absolventa a následně 

identifikovat metody získávání a rozvoje talentovaných studentů a absolventů, které tito zaměstnavatelé 

využívají. V následujících odstavcích jsou porovnány poznatky z teoretické části (vycházející především ze 

zahraničních zdrojů) s poznatky získanými v rámci tohoto šetření (realizovaného se specifickým vzorkem 

respondentů, s velkými podnikatelskými subjekty působícími v regionu Praha). 

 

První zkoumanou oblastí byl přístup zaměstnavatelů k talent managementu. V první kapitole byla 

přiblížena různá teoretická pojetí talentu a odlišné přístupy k systému TM. V odborných článcích je 

zřetelný dvojí přístup k pojetí talentu: „talent má každý pracovník“ a „talenti jsou jen vybraní pracovníci“. 

Ve druhém případě jsou talenti nejčastěji charakterizováni jako pracovníci, kteří podávají vysoký výkon a 

mají potenciál tento svůj výkon do budoucna ještě zvyšovat. K podobnému závěru, že talenty definují 

hlavně dvě kritéria – potenciál a výkon, doplněná o „ještě další kompetence“ (blíže jednoznačně 

nespecifikované) dospěla ve své diplomové práci i Muchová (2005, s. 54). Z mého šetření vyplynulo, že 

naprostá většina zkoumaných pražských zaměstnavatelů chápe talenty jako vybrané pracovníky, kteří se 

určitým způsobem odlišují od ostatních pracovníků v organizaci. To, co je dle respondentů odlišuje, je 

ovšem nejen vysoký výkon a potenciál dále růst, jak uvádí teorie (i Muchová), ale i několik dalších aspektů. 

Respondenti se shodli zejména na těchto charakteristikách talenta: podává dlouhodobě nadprůměrný 

výkon, může a chce se sám dále rozvíjet, je proaktivní (dělá „něco navíc“), inovativní (přemýšlí v širších 

souvislostech, nachází nová řešení, zlepšuje procesy), dokáže prosazovat změny, překonávat překážky, 

rozhodovat, nést odpovědnost a jeho práce ho velmi baví. Pojetí seniorního talenta a talentovaného 

studenta/absolventa se přitom prakticky shodovalo – jediným rozdílem bylo, že u talentovaných 

studentů/absolventů je kladen mnohem větší důraz na potenciál k růstu (predispozice se učit) a menší 

důraz na již získané znalosti či dovednosti.  Za do jisté míry překvapivé zjištění považuji fakt, že ačkoliv 

z teorie vyplývá, že definice talenta by se měla v každém odvětví či dokonce v každé organizaci lišit, 

z šetření žádné takové výrazné rozdíly nevyplynuly. Organizace napříč všemi oblastmi (od průmyslu přes 

obchod až po informační technologie) měly nastavený podobný model talenta (podobná kritéria a 
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charakteristiky). Vliv na definici talenta měla spíše aktuální situace, ve které se organizace nacházela (viz 

vliv prodeje společnosti na proměnu žádaných vlastností talentů). 

 

S tím, jak ve zkoumaných organizacích chápali talent, souvisela i podoba samotného systému talent 

managementu v organizaci. Většina respondentů se v rámci svého systému talent managementu věnovala 

pouze vybraným zaměstnancům (nikoli všem) a talent management u nich byl realizován formou 

ucelených programů pro talenty nebo formou odlišného přístupu k vybraným talentům (vytváření talent 

pools).  U těch respondentů, kteří se v rámci TM věnovali všem zaměstnancům, představoval TM celkový 

přístup k řízení lidí v organizaci. To do jisté míry odpovídá podobám talent managementu popsaným 

v první kapitole teoretické části. V rámci šetření se tedy neobjevil žádný přístup k TM, který by se výrazně 

odlišoval od v teorii již popsaných modelů. 

 

V odborných zdrojích se v souvislosti s talent managementem hovoří většinou o zaměstnancích, kteří 

v organizacích již nějakou dobu působí. O studentech či absolventech se hovoří minimálně či 

nejednoznačně. Z šetření ovšem vyplynulo poměrně jednoznačně, že zaměstnavatelé se v rámci svého 

systému talent managementu věnují i studentům a absolventům – a to bez ohledu na to, jakou formou 

talent management realizují. Představuje-li TM pro zaměstnavatele určitý způsob řízení všech 

zaměstnanců, zahrnuje tento přístup i zaměstnané studenty a absolventy. Je-li TM realizován formou 

vytváření talent pools (s vybranými zaměstnanci se pracuje odlišně než s ostatními zaměstnanci), bývají 

talentovaní studenti a absolventi do tohoto poolu zařazeni buď přímo, nebo jsou součástí trainee 

programu, který funguje jako jakýsi zdroj budoucích talentů. A představuje-li TM v organizaci ucelené 

programy pro vybrané zaměstnance, jsou talentovaní studenti a absolventi buď přímo součástí jednoho 

talentového programu ve společnosti, nebo jsou zařazeni v samostatném trainee programu, který je 

považován za talentový. Právě trainee programy představují hlavní bod, ve kterém se protíná talent 

management organizací a práce s talentovanými studenty a absolventy.  

 

Trainee programy bývají v odborných zdrojích charakterizovány jako půlroční až roční programy pro 

studenty a absolventy škol, které mají spíše adaptační než talentový charakter. Z šetření vyplynulo, že 

zaměstnavatelé považují své trainee programy za talentové a nikoli za adaptační. Trainee programy 

realizují s cílem přivést do společnosti nové talenty, kteří přinesou nové impulsy a pomohou společnosti 

získat konkurenční výhodu. Zároveň je cílem trainee programů tyto identifikované talenty rozvíjet a 
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vychovat z nich pracovníky do vedoucích pozic či experty (což platí zejména u technických pozic a IT, kde 

rozvoj v rámci trainee programů pomáhá řešit nedostatek „vhodně“ kvalifikovaných absolventů na trhu). 

„Talentovost“ trainee programů dokládá i profil do nich vybíraných studentů a absolventů (často se 

shoduje s modelem talenta v dané organizaci), náročnost výběrového procesu, vysoká selektivnost a obsah 

trainee programů (podobný či přímo identický s obsahem talentových programů určených pro seniorní 

talenty).  

 

Druhou zkoumanou oblastí byl přístup zaměstnavatelů k získávání talentovaných studentů a absolventů. 

Podle odborných článků vyžaduje získávání talentů ze strany organizace dlouhodobý, strategický a aktivní 

přístup. Organizace by si měla budovat jedinečnou značku zaměstnavatele a zároveň vytvářet dlouhodobý 

vztah s potenciálními uchazeči – talenty. Z šetření vyplynulo, že respondenti jsou si tohoto přístupu vědomi 

– získávání talentů z řad studentů a absolventů věnují značnou pozornost, prostředky a čas. Za pomoci 

různých nástrojů budují svou značku zaměstnavatele, přičemž při volbě těchto nástrojů a i obsahu sdělení 

reflektují specifika této cílové skupiny – zejména její přirozený vztah k informačním technologiím, 

odrážející se ve značném využívání online nástrojů získávání a pak její poptávku po možnostech profesního 

a osobního růstu, odrážející se mimo jiné v široké nabídce rozvojových trainee programů a částečně i stáží. 

Strategický přístup je patrný i v dlouhodobější spolupráci a budování vztahu s vybranými studenty a 

absolventy. Objeví-li respondenti studenta či absolventa, kterého považují za talenta, snaží se s ním 

navázat kontakt a udržovat vztah, dokud se dotyčný ve vhodný čas do organizace nepřihlásí. To platí 

zejména v oblasti informačních technologií, kde je „boj o talenty“ nejmarkantnější.  

 

V procesu získávání je nezbytné vědět, koho zaměstnavatel svou nabídkou oslovuje. Ze studií společností 

Deloitte, Universum, Trendence Institut, Studenta Media a z průzkumu Most Desired Company vyplynulo, 

že pro dnešní studenty a absolventy je při výběru důležité především to, jaké zaměstnavatel nabízí 

možnosti osobního a profesního rozvoje, jak se staví k otázce work-life balance, jak pracuje s informačními 

technologiemi a nakolik je práce pro tohoto zaměstnavatele smysluplná (užitečná pro společnost a i 

zaměstnance). Výstupy mého šetření s danými studiemi korespondují. Z pohledu pražských 

zaměstnavatelů jsou pro studenty a absolventy důležité hlavně možnosti osobního a profesního rozvoje 

(dokonce důležitější než finanční ohodnocení), flexibilita a work-life balance, značka zaměstnavatele 

(zahrnující i firemní kulturu a CSR aktivity), mezinárodní prvek (možnost využití jazyků či práce v zahraniční 

pobočce) a inovace a technologie.   
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Pokud se týká přímo metod získávání, v odborných zdrojích je ve vztahu ke studentům a absolventům 

zdůrazněna role pracovních veletrhů, spolupráce se školami a online nástrojů (pracovní portály, kariérní 

stránky). To se do jisté míry shoduje s výsledky šetření, z nichž vyplynulo, že respondenti nejčastěji 

využívají pracovní veletrhy, trainee programy a stáže, sociální sítě LinkedIn a Facebook, kariérní stránky, 

osobní setkávání při veřejných přednáškách či workshopech a spolupráci se školami (všechny tyto nástroje 

uvedlo více jak 80 % respondentů). Za nejefektivnější přitom dle svých zkušeností považují online nástroje, 

pracovní veletrhy a osobní setkávání. Z rozhovorů ovšem vyplynuly hlubší souvislosti využívání těchto 

nástrojů, které odkrývají určité nejednoznačnosti.  

 

Pracovní veletrhy patří dle šetření k nejčastěji využívaným nástrojům a respondenti je dokonce uvedli mezi 

třemi nejefektivnějšími nástroji. Zároveň ale konstatovali, že veletrhy jsou vhodné spíše k oslovování 

studentů a absolventů plošně a nikoli k oslovování talentů z řad studentů a absolventů. Účinnost tohoto 

nástroje v rámci získávání talentů je dle respondentů diskutabilní.  Respondenti obecně vnímají 

v posledních letech zmenšující se význam tohoto nástroje v získávání studentů a absolventů, neboť klesá 

počet účastníků veletrhů. Otázkou je, zda bude tento trend pokračovat a jakou roli tak budou pracovní 

veletrhy zaujímat do budoucna. 

 

Spolupráce či přímo partnerství se školami také sice patří do pětice nejčastěji využívaných nástrojů, ovšem 

za efektivní nástroj získávání studentů a absolventů ji respondenti neoznačili. Důvodem mohou být 

omezené možnosti spolupráce (zaměstnavatel musí respektovat studijní plány školy a její další dohody 

s jinými zaměstnavateli) a vysoké finanční náklady vyplývající z partnerství se školou. Služby, které bývají 

s partnerstvím spojeny (jako např. reklama v prostorách škol či poskytování kontaktů studentů za účelem 

direct mailingu) si dnes respondenti navíc mohou řešit svépomocí (díky sociálním sítím, viz níže). Podobně 

jako u veletrhů, je spolupráce se školami vhodným nástrojem k oslovení masy, ale k vyhledání a oslovení 

talentů z řad studentů a absolventů partnerství samo o sobě nestačí – většinou je potřeba alespoň dohoda 

s pedagogem či zaměstnancem firmy, který ve škole vyučuje a talentovaného studenta vytipuje. Chtějí-li 

zaměstnavatelé svou spoluprací se školami získávat talenty, vytipovávají si většinou jen určitý relevantní 

obor (nikoli celou školu) nebo naváží spolupráci s „výběrovými“ obory (za ten nejčastěji označovali CEMS 

na VŠE). Další možností, jak si respondenti zajišťují „přísun ideálních absolventů“, je spolupráce 

zaměstnavatele přímo na vytvoření a zajištění nového studijního programu. Spolupráce se školami ovšem 

nezůstává jen v rovině vysokých škol či univerzit, zaměstnavatelé věnují svou pozornost i středním školám. 
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Souvisí to právě s potřebou budování dlouhodobého vztahu a strategického přístupu k vyhledávání talentů 

dostatečně v předstihu. 

 

Z online nástrojů zdůrazňují odborné zdroje především pracovní portály a kariérní stránky, podle šetření 

ale věnují zaměstnavatelé více pozornosti sociálním sítím. Pracovní portály (nejčastěji jobs.cz a unijobs.cz) 

využívají pouze k inzerci aktuálně otevřených pozic pro studenty a absolventy. Z jednotlivých vyjádření 

respondentů lze přitom usuzovat, že se jedná o určitý zažitý mechanismus, že tento nástroj využívají 

v podstatě „ze zvyku“. Kariérní stránky mají v rámci získávání studentů a absolventů významnější úlohu. 

Lze to usuzovat jednak na základě výsledků první fáze šetření, analýzy kariérních stránek (tři čtvrtiny 

zaměstnavatelů mají sekci nebo i přímo celé webové stránky určené výhradně zaměstnávání studentů a 

absolventů) a jednak na základě výstupů z rozhovorů. Podle nich kariérní stránky tvoří primární a ucelený 

zdroj informací pro studenty a absolventy, na který odkazují různé sociální sítě. Zatímco kariérní stránky 

fungují jako statický zdroj informací, na sociálních sítích udržují zaměstnavatelé „živo“ – stěžejní je zde 

interaktivita, možnost zapojení potenciálních uchazečů do dění a tím v podstatě jejich spolupodílení se na 

obsahu a budování značce zaměstnavatele. K tomuto účelu využívají zaměstnavatelé primárně sociální síť 

Facebook – na ní mají nejen firemní a kariérní profily, ale i stránky určené přímo studentům a absolventům 

nebo dokonce přímo trainee programům. Velmi využívanou je i sociální síť LinkedIn – tu respondenti 

dokonce považují za vhodnější nástroj k oslovování talentů než Facebook. Co ale považuji za zajímavé 

zjištění, je fakt, že primární funkci LinkedInu, vyhledávání a přímé oslovování uchazečů, využívá pro 

získávání talentů z řad studentů a absolventů pouze třetina respondentů. Zatímco u seniorních pozic to 

považují za relativně běžné, u juniorních pozic (včetně trainee) nemají respondenti tuto potřebu nebo nad 

tím ještě neuvažovali. Výjimkou jsou opět talentovaní studenti a absolventi z oblasti informačních 

technologií (případně technici), které je naopak vyhledávat a oslovovat přímo nutné. Jejich počet na 

LinkedIn je však dle respondentů zatím nízký, ačkoliv stejně jako u studentů a absolventů ostatních oborů 

stoupá.  V tomto ohledu je rozdíl i mezi „pouze studujícími studenty“, „i pracujícími studenty“ a „čerstvými 

absolventy“ – čím více pracovních zkušeností student má, tím větší je pravděpodobnost, že si založí svůj 

profil na této profesní síti. Co je oběma zmíněným sítím společné a lze to považovat za další zajímavé 

zjištění, je časté využívání osobních profilů zaměstnanců k firemní inzerci. Zaměstnanci, zejména studenti a 

čerství absolventi pracující v organizaci, sdílí na svých soukromých osobních profilech (pod svým jménem) 

pracovní nabídky, pozvánky na akce, vlastní pracovní zážitky či názory na svého zaměstnavatele a tím 

pomáhají vytvářet jeho značku. V podstatě se jedná o digitální osobní reference.  
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Překvapivým zjištěním šetření je, že ačkoliv respondenti mají vytvořené své firemní účty i na jiných 

sociálních sítích než je Facebook a LinkedIn (např. Twitter, YouTube, Google+, Instagram, …), reálně je při 

získávání studentů a absolventů nevyužívají. Jako důvod zazněla pouze „malá odezva uživatelů“, určitá 

„nefunkčnost“. Domnívám se, že v tomto ohledu existuje značný prostor pro zlepšení a že v blízké 

budoucnosti bude trend využívání širšího portfolia sociálních sítí při získávání studentů a absolventů 

narůstat. Nevyužitý potenciál vidím především u sítě YouTube – má více uživatelů v cílové věkové skupině 

než Facebook, tito uživatelé zde tráví týdně několik hodin času a díky zvyšujícímu se počtu uživatelů, kteří 

sledují YouTube videa přes mobilní zařízení, toto číslo nejspíše dále poroste. Navíc spojí-li zaměstnavatel 

svou náborovou kampaň například s některým ze známých YouTuberů, může snadno oslovit velký počet 

zástupců konkrétní cílové skupiny. Nebo propojí-li zaměstnavatel svou inzerci s některým z odborných 

kanálů (např. s kanálem věnujícím se odborným technickým či IT tématům), může oslovit relevantní 

cílovou skupinu, kterou jinde těžko najde (dle jednoho z respondentů se například skupina technických a IT 

studentů na jinak běžně používaném Facebooku vyskytuje minimálně). Usuzuji, že podobný vývoj bude mít 

i využití mobilních aplikací pro nábor. V tomto šetření jej sice zatím uvedl pouze jeden respondent, ale 

během čtyř měsíců, které uplynuly od našeho rozhovoru, se počet uživatelů jeho mobilní aplikace 

zdvojnásobil (z 5000 uživatelů na 10 000).  

 

Za nástroj získávání talentovaných studentů a absolventů, kterému není v odborných zdrojích věnována 

přílišná pozornost, ale z šetření vyplynulo, že také zaujímá významnou roli, lze považovat pořádání 

workshopů. Respondenti upřednostňují interaktivní formu workshopu před dříve často využívanými 

přednáškami. Za důvod přitom označují snahu o co nejpraktičtější pojetí těchto setkání, aby se studenti na 

místě něco naučili („odnesli“ si nejen dárkové předměty, ale i nějakou novou znalost či dovednost) a 

zároveň aby se zaměstnavatelé i studenti/absolventi měli možnost při vzájemné interakci blíže poznat. 

Právě intenzivní osobní kontakt vnímají respondenti v procesu oslovování a získávání talentovaných 

studentů a absolventů jako klíčový. Na osobním kontaktu staví mimo jiné i další nástroj, který je dle 

respondentů vhodný k odhalení, oslovení a případně získání talentů z řad studentů a absolventů – 

dovednostní soutěže. Soutěž, při které mají studenti možnost ukázat své schopnosti, funguje totiž 

v podstatě jako zábavné, neformální assessment centrum. Podle šetření je častou formou soutěží řešení 

případových studií – vzdělávací metoda je tak v praxi využívána jako metoda získávání talentovaných 

studentů a absolventů. Podstatný je i fakt, že jak při soutěžích, tak při workshopech, se studenti osobně 
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setkávají se zaměstnanci z různých týmů společnosti, kteří by mohli být jejich budoucími kolegy či 

nadřízenými (a nejen pouze se zaměstnanci oddělení lidských zdrojů).  

 

Posledním nástrojem, který uvedlo více jak 80 % všech respondentů a lze tak usuzovat, že má v procesu 

získávání talentovaných studentů a absolventů velký význam, jsou trainee programy a stáže. Ty fungují 

jako nástroje získávání v tom smyslu, že představují to, co firmy talentovaným studentům a absolventům 

nabízejí, na co je „lákají“. Zejména trainee programy zahrnují mnoho příležitostí ke vzdělávání a rozvoji, 

čímž se respondenti snaží oslovit právě talentované studenty a absolventy. Chuť se rozvíjet a pracovat na 

sobě je totiž dle respondentů považována za jednu z charakteristik talentů. Respondenti že všech odvětví 

se shodují, že především trainee programy fungují jako vhodný nástroj k získávání nových talentů z řad 

studentů a absolventů. 

 

Za do jisté míry překvapivé zjištění považuji fakt, že respondenti při získávání talentovaných studentů a 

absolventů prakticky nevyužívají osobních doporučení. Ačkoli tento nástroj označilo několik respondentů 

za efektivní, ostatní respondenti jej vůbec nezmiňovali a celkově lze hodnotit jako nevyužívaný. Osobně se 

domnívám, že se jedná o nevyužitý potenciál. Každý zaměstnanec a především samotní trainees včetně ex-

trainees (absolventů programu) má ve svém okolí talenty, kterým mohou zaměstnavatele doporučit nebo 

naopak které mohou doporučit zaměstnavateli k oslovení s nabídkou. Osobní reference v kombinaci s 

„digitálními“ referencemi mohou snadno vytvořit funkční nástroj získávání talentovaných studentů a 

absolventů.  

 

Třetí zkoumanou oblastí byl přístup zaměstnavatelů k rozvoji studentů a absolventů. V teoretické části 

byly popsány následující rozvojové metody: koučování, mentoring, stínování, asistování, pověření úkolem, 

práce na projektech a rotace práce. Kromě metody pověření úkolem a metody asistování, využívali 

respondenti v rámci procesu rozvoje studentů a absolventů všechny uvedené rozvojové metody. Pověření 

úkolem respondenti nevnímali jako rozvojovou metodu, nýbrž jako podstatu práce samotné a asistování 

nepovažovali za vhodnou metodu k rozvoji mladých talentů, spíše naopak. Z rozvojových metod 

respondenti nejčastěji využívali metodu práce na projektech, mentoring a rotaci práce. To odpovídá 

zjištění studie First Step into the Labour Market (Deloitte, 2013, s. 68), kde je mentoring popsán jako mezi 

studenty nejoblíbenější forma profesního rozvoje. Dále respondenti využívali i vzdělávací metody, 

konkrétně metodu semináře/workshopu a částečně přednášky či e-learning. Oproti rozvojovým (případně 
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vzdělávacím) metodám popsaným v teoretické části, vyplynula z šetření navíc ještě jedna „metoda“ – 

networking. Zaměstnavatelé jej chápali jakou součást rozvoje studentů a absolventů, především těch 

v trainee programech. Obecně přístup zaměstnavatelů k rozvoji (i vzdělávání) studentů a absolventů 

korespondoval s v teorii často popisovaným modelem 70-20-10. Zaměstnavatelé kladli největší důraz na 

učení se z vlastní zkušenosti, přímo výkonem práce. Dále z šetření vyplynulo, že pro rozvoj talentovaných 

studentů a absolventů je důležité, aby jim byla poskytnuta důvěra a prostor pro jejich vlastní práci, aby 

měli nadřízeného či mentora, který bude fungovat jako pozitivní vzor a hlavně aby tito studenti a 

absolventi měli sami chuť se rozvíjet, vůli na sobě pracovat. Význam nadřízeného byl zdůrazněn i ve 

výsledcích studie Managing future talent, realizované společností CIPD (2014). 

 

Na základě rozhovorů se domnívám, že pro rozvoj talentovaných studentů a absolventů v organizaci není 

potřeba vymýšlet složité rozvojové programy, které zahrnují rozmanité formy i metody rozvoje/vzdělávání. 

Za účinný považuji spíše jednoduchý přístup, který v sobě kombinuje pouze tři prvky: zapojení 

talentovaných studentů/absolventů do reálných a pokud možno důležitých projektů společnosti (forma 

výzvy); jejich propojení s ostatními pracovníky, kteří jsou ve společnosti považováni za talenty, případně 

s členy managementu (networking) a v neposlední řadě mentoring (či jim přidělit minimálně takového 

nadřízeného, který bude mít chuť a prostor se mladému talentu věnovat). 

 

U rozvoje v rámci trainee programů spatřuji nevyužitý prostor v možnostech propojení mladých talentů 

zařazených v trainee programech a talentů mezi seniorními zaměstnanci. Doporučuji tyto dvě skupiny 

zaměstnanců více propojit – a to právě například formou společných setkání (networking), společné práce 

na projektech (trainee a seniorní talent v jednom projektovém týmu) nebo formou mentoringu, kdy 

„talent senior“ je mentorem „talenta juniora“ (což může být obohacující pro obě strany, viz reverse 

mentoring). 

 

Pokud se týká kritérií kvality šetření (validity, realiability, zobecnitelnosti), jsem si vědoma, že zvolený 

kvalitativní přístup má v tomto směru své limity. V průběhu šetření jsem se je snažila co nejvíce redukovat 

– například pro omezení ovlivnění respondentů tazatelem (otázka subjektivity, sugesce) jsem zvolila formu 

polostrukturovaných rozhovorů s předem jasně formulovanými otázkami a nikoli formu volného rozhovoru 

nebo rozhovoru s okruhem témat k probrání. Každému respondentovi tak byly položeny naprosto shodné 

základní otázky rozhovoru. Otázky samotné byly formulovány přímo ve vztahu k dílčím cílům a hlavními cíli 
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šetření. Co se týká zobecnitelnosti výsledků, šetření bylo realizováno na specifickém vzorku respondentů 

(pouze velké podnikatelské subjekty působící v regionu Praha), výsledky tedy nelze zobecnit na české 

zaměstnavatele obecně. To ovšem ani nebyl záměr, neboť cílem tohoto šetření bylo získat hlubší 

porozumění problematice získávání a rozvoje talentovaných studentů a absolventů. Zvolený kvalitativní 

přístup umožnil získat hlubší vhled do dané problematiky a odhalit různé souvislosti; polostrukturované 

rozhovory umožnily klást všem respondentům stejné dotazy a zároveň flexibilně reagovat na jejich 

odpovědi – doptávat se případně na nové skutečnosti.  

 

Jak již bylo uvedeno, výstupem tohoto kvalitativního šetření je několik zjištění: v oblasti talent 

managementu je to zjištění, jak zaměstnavatelé definují talenta a talentovaného studenta/absolventa; 

zjištění, že zaměstnavatelé v rámci svých systémů talent managementu pracují i se studenty a absolventy 

či že trainee programy považují za talentové a nikoli adaptační. V oblasti získávání studentů a absolventů 

jsou to například zjištění, že v České republice existují regionální rozdíly v přístupu zaměstnavatelů 

k získávání studentů a absolventů; že zaměstnavatelé oslovují a získávají talenty z řad studentů a 

absolventů primárně pomocí trainee programů (nikoli stáží nebo běžných pracovních pozic); či zjištění, že 

zaměstnavatelé využívají v procesu získávání studentů a absolventů nejčastěji metody pracovních veletrhů, 

online nástroje, trainee programy a stáže, pořádání workshopů a partnerství s (výěrovými) školami. 

Z oblasti vzdělávání a rozvoje jsou to pak zjištění, že zaměstnavatelé využívají ve vzdělávání a rozvoji 

talentovaných studentů a absolventů primárně metodu mentoringu, práce na projektech a rotaci práce; že 

ve firemním vzdělávání a rozvoji talentovaných studentů a absolventů zaujímá klíčovou roli jejich 

nadřízený/mentor; a že nejširší možnosti vzdělávání a rozvoje mají studenti a absolventi působící v rámci 

trainee programů. Na základě (nejen) těchto získaných poznatků lze již utvořit hypotézy, které doporučuji 

ověřit v kvantitativním nebo smíšeném šetření – ideálně pomocí plošného dotazníkového šetření s větším 

vzorkem respondentů (zastupujících více regionů České republiky a více typů organizací dle velikosti), 

doplněným v případě potřeby rozhovory s vybranými respondenty.  
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7 ZÁVĚR 

Talent management není pouze trendem zaplňujícím titulky popularizačních článků personálního 

managementu. Je to přístup a nástroj, který organizacím pomáhá efektivně řídit lidské zdroje a tím nejen 

zvládat neustále se měnící nároky vnějšího prostředí organizace, ale i získávat konkurenční výhodu. Díky 

systematickému talent managementu organizace totiž získává, rozvíjí a udržuje klíčové pracovníky ve svém 

oboru – talenty. Jedním ze zdrojů těchto talentů jsou i studenti a absolventi. S tím, jak se boj o talenty 

(zvlášť v některých odvětvích) zintenzivňuje, je důležitost tohoto zdroje čím dál tím větší. Nezíská-li totiž 

organizace talenty z řad studentů a absolventů, anebo pokud je získá, ale nedokáže efektivně pracovat 

s jejich potenciálem (rozvíjet je), připraví se o onu zmiňovanou konkurenční výhodu. V extrémním případě 

se tím vystaví i riziku postupného zániku, neboť jakmile z organizace odejdou seniorní klíčoví zaměstnanci 

(např. do penze), nebude je kým nahradit. 

 

Cílem práce bylo zjistit, jak zaměstnavatelé přistupují k získávání a rozvoji specifické skupiny pracovníků, 

talentovaných studentů a absolventů, v souvislosti s koncepcí talent managementu. Danou problematikou 

jsem se zabývala v teoretické a empirické rovině. V teoretické části práce jsem prezentovala dosavadní 

poznatky k dílčím tématům práce – ke koncepci talent managementu (jejímu vývoji, aktuální podobě, 

významu pro organizaci a pojetí talentu) a dále k metodám získávání a rozvoje studentů a absolventů, 

přičemž důraz jsem kladla na specifika této skupiny pracovníků. V empirické části práce jsem představila 

kvalitativní šetření získávání a rozvoje studentů a absolventů v koncepci talent managementu, jež jsem 

v rámci této práce realizovala. Cílem tohoto šetření bylo hlubší porozumění problematice získávání a 

rozvoje talentovaných studentů a absolventů ve velkých podnicích působících v Praze. Za tímto účelem 

jsem nejdříve analyzovala 145 kariérních stránek zaměstnavatelů a následně jsem vedla rozhovory s 27 

zástupci personálních oddělení velkých podnikatelských subjektů působících v Praze. V rámci šetření jsem 

sledovala čtyři dílčí cíle, které měly dohromady utvořit komplexní obraz zkoumané problematiky a naplnit 

tak celkový cíl této diplomové práce. Poznatky k těmto dílčím cílům lze shrnout následovně.  

 

První otázkou, kterou jsem se v práci zabývala, bylo, zda se zaměstnavatelé zaměřují v rámci svého 

systému talent managementu na studenty a absolventy. Ve výkladu samotného pojmu talent management 

se odborníci (Davis, Ashton, Morton, Silzer, Dowel, Collings, Mellahi aj.) neshodují. Zatímco jedni jej 

vykládají jako způsob řízení všech pracovníků v organizaci, druzí jej chápou jako způsob řízení jen 
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vybraných pracovníků (tzv. talentů). Z šetření vyplynulo, že pražští zaměstnavatelé se ve většině případů 

v praxi přiklání k druhému výkladu – talent management chápou jako řízení vybrané skupiny pracovníků. 

Jejich systém talent managementu tak mívá nejčastěji dvě podoby: časově omezené (většinou roční) 

talentové programy a tzv. talent pools – databáze vybraných pracovníku, o kterých organizace „ví“ a má 

k nim nadstandardní přístup (vyšší očekávání, větší možnosti). Pokud se týká souvislosti talent 

managementu organizací a talentovaných studentů a absolventů, z šetření vyplynulo, že zaměstnavatelé 

se v rámci svých systémů talent managementu zaměřují i na studenty a absolventy a to bez ohledu na to, 

jakou podobu u nich talent management má. Zaměstnavatelé, kteří chápou talent management jako 

způsob řízení všech lidí v organizaci, přistupují stejným způsobem i k zaměstnaným studentům a 

absolventům. Zaměstnavatelé, kteří považují za talenty jen vybrané pracovníky a pracují s nimi v rámci 

talent pools, buď talentované studenty či absolventy zahrnují do těchto talent pools přímo nebo pro ně 

realizují trainee program, který funguje jako jakýsi zdroj budoucích talentů. A zaměstnavatelé, u nichž má 

talent management podobu časově omezených talentových programů pro vybrané zaměstnance (což byl 

nejčastější případ), pracují s talentovanými studenty a absolventy buď přímo v rámci těchto programů 

nebo v rámci trainee programů, které fungují jako zdroj budoucích účastníků talentových programů. Právě 

trainee programy se v průběhu šetření ukázaly jako stěžejní bod této problematiky – jako bod, ve kterém 

se protínal talent management organizací a jejich práce s talentovanými studenty a absolventy. 

Zaměstnavatelé považují své trainee programy za talentové (nikoli adaptační) a dle toho k nim přistupují. 

Hledají do nich studenty a absolventy, jejichž profil bývá prakticky shodný s profilem firemních talentů 

(tedy studenty a absolventy, kteří mají potenciál k rozvoji, schopnost učit se, dělají „něco navíc“, jsou 

proaktivní, motivovaní, mají nadšení pro věc, mají předpoklady k vedení lidí a k dosahování vysokého 

výkonu). Tyto studenty a absolventy podrobují náročnému, často několika kolovému výběrovému procesu, 

kterým projde jen zlomek uchazečů (vysoká míra selektivnosti). Celkově počet vybraných trainees ze všech 

uchazečů i jejich počet ve srovnání s počtem všech zaměstnanců v organizaci představuje maximálně 

jednotky procent. Vybraní trainees pak mají v rámci trainee programu ve srovnání s „běžnými“ 

zaměstnanci nadstandardní možnosti vzdělávání a rozvoje, podobně jako je tomu u talentů vybraných 

z řad zaměstnanců, kteří ve firmě již nějakou dobu působí. Že jsou trainee programy chápány jako 

talentové dokládají i důvody, které zaměstnavatele vedou k jejich realizaci. Zaměstnavatelé realizují 

trainee programy zejména s cílem získat nové talenty, kteří do společnosti přinesou nové nápady, znalosti, 

dovednosti a energii a pomohou jí tak získat konkurenční výhodu nebo minimálně držet krok s konkurencí 

a čelit neustále se měnícím vnějším podmínkám. Zároveň je cílem trainee programů tyto identifikované 
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talenty rozvíjet a vychovat z nich pracovníky do vedoucích pozic či experty. Stáže, druhý nejčastější typ 

programu pro studenty a absolventy, tuto roli ve firmách na rozdíl od trainee programů nezaujímají. Na 

základě těchto poznatků lze konstatovat, že zaměstnavatelé nepoužívají slovo talent v souvislosti se 

studenty a absolventy pouze z marketingových důvodů, nýbrž že se studenty a absolventy v rámci svých 

systémů talent managementu skutečně pracují. 

 

Druhou otázkou, kterou jsem se v práci zabývala, bylo, koho zaměstnavatelé považují za talent, 

talentovaného studenta či absolventa. V odborných článcích lze dohledat dvojí přístup k pojetí talentu: 

„talent má každý pracovník“ nebo „talenti jsou jen vybraní pracovníci“. Převažuje spíše druhý přístup, 

přičemž většina jeho zastánců (Kahl, Gagne, Berger, Davis, Becker, Fineman, Freedman, Stýblo aj.) se 

shoduje, že talent se vyznačuje především vysokým výkonem a potenciálem tento výkon v budoucnu stále 

zvyšovat. V ostatních znacích už se ovšem autoři rozcházejí. Definicí talentovaného studenta či absolventa 

se autoři ve svých článcích nezabývají, většinou o talentech hovoří v souvislosti se seniorními pracovníky. 

Z šetření vyplynulo, že zkoumaní pražští zaměstnavatelé (napříč všemi odvětvími) chápou talenty jako 

vybrané pracovníky, kteří se určitým způsobem odlišují od ostatních pracovníků v organizaci. To, co je dle 

respondentů odlišuje, je nejen vysoký výkon a potenciál dále růst, ale i několik dalších aspektů. Talent je 

tedy pracovník, který podává dlouhodobě nadprůměrný výkon, může a chce se sám dále rozvíjet, je 

proaktivní (dělá „něco navíc“), inovativní (přemýšlí v širších souvislostech, nachází nová řešení, zlepšuje 

procesy), dokáže prosazovat změny, překonávat překážky, rozhodovat, nést odpovědnost a jeho práce ho 

velmi baví. Definice seniorního talenta a talentovaného studenta/absolventa se v pojetí zaměstnavatelů 

prakticky shodovala – jediným rozdílem bylo, že u talentovaných studentů/absolventů je kladen mnohem 

větší důraz na potenciál k rozvoji (predispozice učit se) a menší (až minimální) důraz na již získané znalosti 

a dovednosti. 

 

Třetí otázkou a zároveň dílčím cílem bylo zjistit, jaké metody získávání studentů a absolventů 

zaměstnavatelé využívají. Podle odborných zdrojů (Armstrong, Sullivan, Kocianová) je cílem procesu 

získávání oslovit a přilákat do organizace ideální pracovníky. Získávání talentů přitom vyžaduje ze strany 

organizace dlouhodobý, strategický a aktivní přístup – organizace by si měla budovat jedinečnou značku 

zaměstnavatele a zároveň vytvářet dlouhodobý vztah s potenciálními uchazeči – talenty. Zkoumaní pražští 

zaměstnavatelé jsou si toho vědomi – získávání talentů z řadu studentů a absolventů věnují značnou 

pozornost, prostředky i čas. Pomocí rozmanitých nástrojů si budují svou značku zaměstnavatele i v očích 
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studentů a absolventů, přičemž pří výběru těchto nástrojů a celkové strategie získávání reflektují specifika 

této cílové skupiny – především její přirozený vztah k informačním technologiím a poptávku po 

možnostech profesního a osobního růstu. Tyto dva aspekty patří z pohledu zkoumaných zaměstnavatelů 

k důležitým kritériím, podle kterých si studenti a absolventi vybírají svého zaměstnavatele, stejně jako 

flexibilita a work-life balance, značka zaměstnavatele (zahrnující i firemní kulturu a CSR aktivity), 

mezinárodní prvek (možnost využití jazyků či práce v zahraniční pobočce) a inovace a technologie. 

S vybranými talenty (zejména v odvětví IT) udržují zaměstnavatelé dlouhodobý kontakt. Co se týká přímo 

metod získávání studentů a absolventů, zaměstnavatelé nejvíce využívají pracovní veletrhy, trainee 

programy a stáže, sociální sítě LinkedIn a Facebook, kariérní stránky, osobní setkávání při veřejných 

přednáškách či workshopech a spolupráci se školami. Za nejefektivnější přitom považují online nástroje, 

pracovní veletrhy a osobní setkávání. Domnívám se, že do budoucna se bude ještě zvyšovat význam využití 

sociálních sítí a mobilních aplikací, zatímco role pracovních veletrhů (v jejich tradiční „stánkové“ podobě) 

bude slábnout. 

 

Čtvrtým dílčím cílem bylo zjistit, zda se zaměstnavatelé věnují vzdělávání a rozvoji studentů a absolventů a 

pokud ano, jaké metody vzdělávání a rozvoje využívají. Podle odborníků (Armstrong, Koubek, Kocianová 

aj.) představují vzdělávání a rozvoj procesy, během nichž pracovník získává nové znalosti, dovednosti, 

schopnosti a postoje, či případně ty současné rozvíjí na vyšší úroveň. Oba tyto procesy patří ke klíčovým 

personálním činnostem, neboť jejich cílem je zajistit, aby pracovníci zvládali současné i budoucí nároky 

vyplývající z potřeb organizace. Z šetření realizovaného v rámci této práce vyplynulo, že vzdělávání a 

rozvoji studentů a absolventů se věnovali bez výjimky všichni respondenti. Jako nejsystematičtější a 

nejintenzivnější se jevilo vzdělávání a rozvoj studentů a absolventů působících v rámci trainee programů, o 

něco méně vzdělávacích příležitostí měli studenti a absolventi na stážích. V ostatních případech (u 

studentů a absolventů, kteří nebyli součástí ani trainee programu, ani stáží), se přístup zaměstnavatelů lišil 

podle obecně nastaveného způsobu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Ve všech případech ovšem platí, že 

klíčovou roli ve vzdělávání a rozvoji studentů a absolventů hraje nadřízený (případně mentor). Na něm 

závisí, na kolik rozvíjející pracovní úkoly studentovi/absolventovi svěří, kolik mu poskytne prostoru a 

důvěry pro jejich realizaci, nakolik rozvíjející dává zpětnou vazbu, nakolik funguje jako pozitivní vzor a jaké 

další možnosti vzdělávání a rozvoje svému „svěřenci“ umožní. Co se týká samotných metod vzdělávání a 

rozvoje, nejčastěji zaměstnavatelé využívají metodu práce na projektech, mentoring, seminář/workshop a 

rotaci práce. V rozvoji mladých talentů pak zaujímá významnou roli i networking. Celkově přístup 
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zaměstnavatelů ke vzdělávání studentů a absolventů odpovídá teoretickému modelu 70-20-10, kde je 

největší důraz kladený na učení z vlastní zkušenosti, přímo výkonem práce.  

 

Závěrem lze shrnout, že z teoretických poznatků a z šetření realizovaného v této práci vyplynulo několik 

zjištění, které lze využít v praxi. V oblasti talent managementu lze doporučit, aby zaměstnavatelé měli 

v první řadě jasně určeno, kdo je pro ně talentem (jestli všichni zaměstnanci nebo jen zaměstnanci vybraní 

podle určitých kritérií – v tom případě jakých), jaká má být role talentů/talent managementu v organizaci, 

co má být jejich/jeho přínosem a teprve na základě toho s talenty systematicky pracovali. Dále lze 

doporučit, aby zaměstnavatelé v rámci svého systému talent managementu pracovali i s talentovanými 

studenty a absolventy, aby je neseparovali od ostatních talentů v organizaci (např. aby nevytvářeli zvlášť 

trainee programy pro studenty a absolventy a talentové programy pro talenty z řad stávajících 

zaměstnanců), ale aby je naopak co nejvíce propojovali a využívali tak principu reverse mentoringu. 

Tomuto propojení pomůže, pokud bude v organizaci jednotná definice talenta, která nebude limitována 

senioritou ani věkem, ale pouze schopnostmi, dovednostmi a postoji. Bude-li organizace vědět, kdo je pro 

ni talentem, respektive jaké studenty a absolventy do svých řad hledá (jaké mají mít znalosti, dovednosti a 

postoje; co mají do firmy přinést a naopak od firmy očekávat), může podle toho včas připravit strategii 

jejich získávání. 

 

V oblasti získávání studentů a absolventů lze doporučit, aby zaměstnavatelé navazovali vztah s talenty 

v dostatečném předstihu, ideálně v období konce střední školy či začátku vysokoškolského studia. A to 

nejen prostřednictvím nástrojů employer brandingu, ale i prostřednictvím nabídky stáží či zkrácených 

pracovních úvazků. Nenabízí-li totiž organizace žádné zkrácené pracovní úvazky, je oproti svým 

konkurentům, kteří tak činí, v nevýhodě. Na rozdíl od nich totiž nemůže oslovovat talenty z řad studentů, 

kteří kvůli studiu ještě nemohou pracovat na plný úvazek a pravděpodobně se tak o řadu talentů 

připravuje (v období studia je „uloví“ ostatní zaměstnavatelé, kteří pak již pracují jen na jejich udržení 

v organizaci). Potřeba strategického a dlouhodobého přístupu platí pro získávání talentovaných studentů a 

absolventů obecně, u talentů z oblasti techniky a informačních technologií dvojnásob. 

 

Zároveň lze doporučit, aby zaměstnavatelé při vytváření svých strategií získávání talentovaných studentů a 

absolventů vycházeli nejen ze svých firemních profilů talentů, ale aby reflektovali i specifika současné 

generace, respektive to, co tato generace považuje za důležité při výběru zaměstnavatele (možnosti 
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osobního a profesního rozvoje, smysluplnost pracovní náplně, flexibilitu a work-life balance, inovace a 

informační technologie, značku zaměstnavatele). Tedy aby talentovaným studentům a absolventům 

nabízeli především dostatečně náročnou pracovní náplň, která je sama o sobě bude rozvíjet, doplněnou 

dalšími možnostmi vzdělávání a rozvoje (např. mentoring, rotace práce, networking). Variantou je nabízet i 

přímo rozvojové programy pro talentované studenty a absolventy, v tomto případě však navrhuji nahradit 

obecný a někdy zavádějící název „trainee“ program výstižnějším názvem podle obsahu a cíle programu – 

např. „rozvojový“, „Junior Management“ či „Leadership Development“ program. Nabízená práce by měla 

být nejen rozvíjející, ale i smysluplná a společensky užitečná. Ideální je přímo v pracovní nabídce 

komunikovat význam této konkrétní pracovní pozice pro organizaci či společnost celkově – čeho lze 

výkonem této práce dosáhnout, jak tím pracovník přispívá k dosažení cílů organizace, jakým výzvám bude 

čelit a co se přitom může naučit. Vhodné je nabízet i flexibilní formy práce – a to nejen ve smyslu 

zkrácených pracovních úvazků, ale i ve smyslu práce odkudkoli. Práce odkudkoli, založená na online 

formách spolupráce totiž řeší dva požadavky této generace zároveň – využívání informačních technologií a 

vyvážený work-life balance. Díky flexibilním formám spolupráce nejsou pracovníci limitováni tím, kdy a kde 

svou práci vykonají, ale pouze dodaným výsledkem. Snáze mohou skloubit pracovní a mimopracovní život, 

aniž by ve výsledku pracovali méně. Zároveň při své práci logicky využívají moderní IT nástroje. Pro dnešní 

studenty a absolventy je online svět přirozenou součástí života, měl by být přirozeným nástrojem i 

organizace samotné a to ve všech směrech. Při získávání této cílové skupiny lze doporučit maximálně 

využívat online nástroje a to zejména sociální sítě a do budoucna pravděpodobně i mobilní aplikace. Dále 

je vhodné využívat informační technologie minimálně při procesu výběru (např. formou online dotazníků, 

her či videopohovorů), procesu onboardingu (např. mobilní onboarding aplikace) a ve vzdělávání a rozvoji 

(LMS, prvky gamifikace). Důležité je nabízet pracovníkům této generace kvalitní IT vybavení anebo (pokud 

to není z nějakého důvodu možné) jim umožňovat v práci využívat vlastní IT nástroje (v souladu s politikou 

„bring your own device“). Nutit totiž dnešní generaci pracovat s (z jejich pohledu) zastaralou technikou 

může negativně ovlivnit její postoj k práci či zaměstnavateli samotnému. Odporuje to totiž požadavku na 

práci v inovativním prostředí. Všechny tyto aspekty by při procesu získávání studentů a absolventů měly 

být součástí jedinečné značky zaměstnavatele, kterou organizace studentům a absolventům dlouhodobě 

prezentuje. A to nejen prostřednictvím online kanálů, ale i osobním kontaktem zaměstnanců firmy (nejen 

HR pracovníků) s potenciálními uchazeči (ideálně na workshopech konaných v prostorách organizace). 
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V oblasti vzdělávání a rozvoje studentů a absolventů lze doporučit, aby zaměstnavatelé ke vzdělávání a 

rozvoji mladých talentů přistupovali jednoduše. Aby nevytvářeli složité plošné vzdělávací programy plné 

různých vzdělávacích aktivit, ale aby každému talentovanému studentovi či absolventovi individuálně 

pomohli co nejvíce využít jeho identifikovaný potenciál. K tomu stačí následující: zadávat dotyčnému 

dostatečně náročné pracovní úkoly; zapojit ho do klíčových projektů firmy; propojit ho s ostatními talenty 

v organizaci (prostřednictvím těchto projektů, mentoringu či networkingu) a hlavně mu přidělit vhodného 

nadřízeného (či mentora), který bude mít chuť a prostor se dotyčnému věnovat, bude mu poskytovat 

konstruktivní zpětnou vazbu, dokáže rozpoznat, v čem jsou jeho silné stránky a v případě potřeby jej 

nasměruje vhodným směrem (i díky rotacím) a celkově bude fungovat jako pozitivní vzor.  
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