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Identifikace práce Cíl práce

Diplomová práce se zabzvá externím personálním

marketingem zaměřenzm na spolupráci se školami. Cílem

práce je zhodnotit externí personální marketing se

zaměřením na České vysoké učení technické v Praze ve

ŠKODA AUTO a.s. a následně navrhnout jeho inovaci.

Teoretická část uceleně předkládá dosavadní poznatky

a souvislosti dané problematiky. Vysvětluje pojmy inovace

a kreativita. Prezentuje typy a druhy inovací a inovační

proces. Představuje druhy kreativity a metody kreativního

myšlení. Vymezuje pojmy personální marketing a

personální marketingovz mix. Detailněji se zabzvá

externím personálním marketingem a s tím souvisejícími

aspekty, jako je budování značky zaměstnavatele a

spolupráce se školami. Z teoretického základu vychází

vlastní vzzkum, kterz kombinuje kvantitativní a kvalitativní

metody zkoumání. V praktické části je představena

vybraná společnost a jsou prezentovány vzsledky

z dotazníkového šetření a rozhovorů se studenty. Na

základě vzstupů z provedeného vzzkumu je pro oddělení

Spolupráce se školami ŠKODA AUTO a.s. navržena inovace

externího personálního marketingu se zaměřením na České

vysoké učení technické v Praze.

Postup řešení

Inovace externího personálního marketingu se zaměřením na

České vysoké učení technické v Praze

Navrhuji systém komunikace se studenty Českého vysokého učení technického v Praze

vzrazně zjednodušit a přizpůsobit jejich preferencím dle vzsledků z provedeného

vzzkumu.

Oblast komunikačních kanálů

Navrhuji využívat pouze vybrané online komunikační kanály a osobní personalizovanou

komunikaci. Facebookové stránky fakult a školní e-mail využívat především pro pozvání

studentů k osobní komunikaci. Pozvánka by měla bzt formou zajímavého a zároveň

vtipného videa. Na Fakultě strojní a Fakultě elektrotechnické může bzt video umístěno i

na obrazovku (televizi). Osobní komunikace na školách by měla probíhat formou kariérní

přednášky spojené s osobními konzultacemi studentů se zástupci firmy. Důležité je vzše

uvedenzm způsobem studenty na přednášku včas pozvat. Kariérní přednáška by měla

bzt zaměřena na obor studia a nemusí se tzkat pouze náboru. Do přednášky by měly bzt

zahrnuty i trendy v oboru a směřování vědy, proto je dobré, aby se přednášky účastnili

personalisté i specialisté z firmy. Na přednáškách mohou bzt sbírány i kontakty

prostřednictvím tabletů za účelem pozdější e-mailové personalizované komunikace. Na

osobní konzultace po přednášce by se studenti museli závazně hlásit předem (např.

odkazem na konci videopozvánky). Důležité je, aby byla na konci přednášky od účastníků

vždy získaná zpětná vazba tzkající se obsahu i formy.

Nedoporučuji komunikovat se studenty na Českém vysokém učení technickém v Praze

prostřednictvím tradičních offline komunikačních kanálů (nástěnky, letáky, časopis),

jelikož tato komunikace není dle vzzkumu efektivní. Přitom je často velice nákladná. Dále

nedoporučuji komunikaci skrze webové stránky fakult, ani prostřednictvím interaktivních

tabulí, jelikož nedosahuje stejné efektivnosti jako vzše zmíněné online komunikační

kanály.

Oblast kariérních veletrhů

Navrhuji kariérní stánek ŠKODA AUTO více přiblížit studentům Českého vysokého učení

technického v Praze. Vytvořit relaxační zónu, kde budou křesla, stolečky a obrazovka, na

které budou promítána videa (např. virtuální prohlídky aut). Na tabletech budou studenti

nejen vyplňovat své kontaktní údaje, ale i soutěžit. V soutěžích mohou studenti vyhrávat

lepší dárkové předměty (IT/elektro příslušenství, outdoorové potřeby a módní doplňky).

Na stánku by také mělo bzt umístěno dostatečné množství papírovzch vizitek, nápoje a

drobné občerstvení. Zejména pokud se bude jednat o veletrh zaměřenz na studenty

Fakulty informačních technologií či na studenty Fakulty elektrotechnické doporučuji na

zem stánku umístit velkz QR kód, kterz si studenti budou moci načíst jako vizitku.

Drobnzch dárkovzch předmětů i větších odměn do soutěží je nutné mít dostatečné

množství, aby nedošly v průběhu veletrhu. Nezbytné je, aby všichni zaměstnanci na

stánku ŠKODA AUTO byli informováni o aktuálních pozicích relevantních v oboru studia

návštěvníků veletrhu. Poslední zmíněnz bod je velice náročnz, ale zaměstnancům

mohou pomoci podrobné informace na kariérních webovzch stránkách. Důležité je, aby

byla zaměstnanci od návštěvníků průběžně zjišťována zpětná vazba ohledně dárkovzch

předmětů, získanzch informací i vybavení stánku.

Abstract

Kvantitativní část vzzkumu – dotazníkové šetření

The thesis deals with external personnel marketing

focused on cooperation with schools. The aim is to evaluate

external personnel marketing with focus on The Czech

Technical University in Prague in ŠKODA AUTO a.s. and to

propose its innovation. The theoretical part presents the

existing knowledge and context of the given issue. It

explains the terms „innovation” and „creativity”. It presents

different kinds of innovation and innovation process. It

introduces types of creativity and methods of creative

thinking. It defines the terms „personnel marketing” and

„personnel marketing mix”. It deals in detail with external

personnel marketing and related aspects such as employer

branding and collaboration with schools. The theoretical

basis forms the foundation of my own research which

combines quantitative and qualitative methods. In the

practical part, a selected company is presented and results

from the questionnaire survey and interviews with

students are introduced. Based on the research outputs, an

innovation of external personnel marketing with the focus

on The Czech Technical University in Prague is proposed for

the department of Cooperation with Schools ŠKODA AUTO

a.s.
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