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Abstrakt 
Tato bakalářská práce, s názvem “Využití socílních sítí v personálním řízení”, je 

zaměřená na způsoby využívání internetových sociálních sítí, využití jejich 

potenciálu a užití v oblasti personálního řízení. Představuje hlavní veřejné 

internetové sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Twitter ) a jejich využitelnost v praxi. 

Možnosti využívání těchto sítí jsou zaměřeny na rizika, situaci na trhu práce a 

využívání těchto sítí včetně přínosů a limitů. Záměrem je popsat využívání 

sociálních sítí z pohledu náboru nových zaměstnanců a jejich co nejefektivnější 

propojení s pracovními portály jako jobs.cz apod. Součástí práce je kvalitativní 

šetření využívání internetových sociálních sítí při náboru nových zaměstnanců. 

Pomocí dotazníkového řešení byly zjištěny způsoby využívání sociálních sítí 

z různorodých společností firem sídlících v po celé zemi. 

 

Klíčová slova 
Personální řízení, personální činnosti, internetové sociální sítě, získávání 

pracovníků, HR, pracovní portály 
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Abstract 
This bachelor's thesis, entitled "Using Social Networks in Personnel Management", 

focuses on ways to use Internet social networks, exploit their potential, and use 

them in personnel management. It represents the main public Internet social 

networks (Facebook, LinkedIn, Twitter ) and their usability in practice. The 

opportunities for using these networks are focused on the risks, the labor market 

situation and the use of these networks, including benefits and limits. The aim is to 

describe the use of social networks from the point of view of recruiting new 

employees and their most effective connection with job portals such as jobs.cz, etc. 

The work is also a qualitative survey of the use of Internet social networks for the 

recruitment of new employees. The questionnaire solution identified ways of using 

social networks from diverse companies based in the whole country. 

 

Key words 
Personnel Management, Personnel Activities, Internet Social Networking, 

Recruitment, HR, Job Portals 
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1. Úvod 
 

Díky tomu že je v dnešní České republice připojeno k internetu více než 70 % 

obyvatel různých věkových kategorií a více než polovina z nich využívá internetové 

sociální sítě na denním pořádku, se tyto sítě staly mocným nástrojem z pohledu 

organizací a personálních agentur. Za poměrně krátkou dobu se tak sociální sítě 

staly denní rutinou spousty lidí a mnoho z nich se zde svěřuje skoro se vším, tento 

fakt se dá snadno využit v prospěch těchto firem z důvodu otevřenosti jednotlivců, 

dnes se sociální sítě využívají i k dříve značně složitým analýzám trhu a 

jednotlivých uživatelů, díky spoustě nástrojům které tyto sítě poskytují jsou firmy 

schopny velice efektivně zaujmout vhodné cílové skupiny a o dost lépe tak oslovit 

adekvátní skupinu lidí kterou mohou snáz zaujmout ve snaze získat nebo si upevnit 

postavení na trhu. Díky otevřenosti těchto sítí je zde velice jednoduchá přímá 

komunikace se zákazníky, zaměstnanci nebo prostor pro monitorování trhu a 

konkurence, také díky tomu že zde spoustu lidi tráví denně mnoho času je velice 

jednoduché dostat se do jejich podvědomí a sdílet veškeré aktuální informace.  

 

V závislosti na změnu, kterou všichni díky sociálním sítím podstoupili se snaží tento 

fakt aktivně využít řada personálních agentur, kterým sociální sítě otevírají nové 

možnosti monitorování trhu práce a potencionálních kandidátů na vhodné pozice. 

Díky možnosti sledovat zájmy a chování lidí na sociálních sítí je možnost se 

poměrně rychle dozvědět, jestli je kandidát vhodný na určitou pozici a odhadnout, 

jestli se jeho zájmy slučují s firemní politikou určité organizace.  
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2. Teoretická část – personální řízení a sociální sítě 
 

2.1. Personální řízení 
 

Personální řízení je definováno jako část managementu, která se zabývá 

pracovníky a jejich vnitropodnikovými vztahy, je součástí řízení organizace. 

 

Cílem personálního řízení je optimální využívání potenciálu lidí a investic do nich 

vložených k dosažení cílů organizace prostřednictvím personálních procesů, 

současně musím dbát na spokojenost pracovníků při vykonávané práci a motivovat 

je k rozvoji, pomáhat jim ztotožnit se s cíli podniku. Pro úspěšnou organizaci 

systému práce s lidmi tedy musí být zvolena vhodná strategie, jelikož se každý 

podnik, případně organizace liší svým přístupem práce s lidmi a jejím řízením, je 

nemožné určit jedinou variantu kterou by bylo vhodné využít pro všechny. Pro 

vhodnou strategii musí být brán zřetel na přístup k zaměstnanců, systém řídících 

činností a úroveň personální práce, rozsah a kvalitu realizovaných činností. Dá se 

tedy říct, že personální řízení je komplikovanou, dynamickou a velice citlivou oblastí 

řízení organizace.  

 

Podstatou personálního řízení je vedení lidí takovým způsobem, který vede ke 

zvýšení výkonnosti organizace. Lidé vedoucí tuto činnost v podniku k tomuto 

procesu přispívají tím, že tento proces zdokonalují, poskytují rady, pomoc a služby. 

Tato manažerská funkce, která je uplatňována na všech stupních řízení, je 

považována jako soubor specifických činností orientovaných na člověka, rozvoj 

organizace prostřednictvím lidí, ale i na rozvoj lidí v organizaci. 

 

Nejdůležitější činností řízení je výběr vhodných zaměstnanců a jejich následný 

rozvoj. Ochrana práv všech stran podniku, zaměstnanců, vlastní práva a práv 

zaměstnavatele. Administrativu pracovníků, vhodné rozmístění a také 

poradenskou činnost kterou musí zkušený manažer zvládat. Patří zde i určitý 

prostor pro odměňování zaměstnanců v podobě různých bonusů a benefitů. Proto 
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je nezbytné udržení adekvátní bezpečnosti práce dle daných směrnic a následné 

ohodnocení zaměstnanců, tzn. Adekvátně zhodnotit jejich činnost.  

 

Nejdůležitější vnější podmínkou ovlivňující personální řízení je hlavně kvalita trhu 

práce, průmyslový cyklus v podobě konkurence a populační vývoj – jeho dopad na 

reprodukci pracovních sil, odbory a samozřejmě kulturu dané společnosti. 

 

Strategický a logicky promyšlený přístup k řízení lidí kteří pro organizaci pracují a 

kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace nazýváme řízení 

lidských zdrojů. (Storey 1989 ) se domnívá, že řízení lidských zdrojů lze považovat 

za „soubor vzájemně propojených politik vycházejících z určité ideologie a 

filozofie“. Uvádí pak čtyři aspekty, které tvoří smysluplnou verzi řízení lidských 

zdrojů:  

 

- Zvláštní, specifická konstelace přesvědčení a předpokladů 

- Strategické podněty poskytující informace pro rozhodování o řízení lidí  

- ústřední role liniových manažerů 

- spoléhání na soustavu „pák“ k formování zaměstnaneckých  

 

Řízení lidských zdrojů je logickým a promyšleným způsobem propojuje filozofii 

lidských zdrojů popisující klíčové a zastřešující hodnoty a základní principy 

uplatňované v řízení lidí. Směr definující strategii, kterým se má řízení lidí 

směrovat. Politikou lidských zdrojů, jsou zásady definující to, jak by měly tyto 

hodnoty, principy a strategie uplatňovány a realizovány v jednotlivých oblastech, 

procesy, které tato oblast obsahuje jsou formálními postupy a metodami, které jsou 

používány k uskutečňování strategických plánů a politik lidských zdrojů. V praxi 

musí být zahrnuty i neformální přístupy používané při řízení lidí a nesmí být 

opomenuty adekvátní programy v oblasti, aby mohlo být naplno využito strategií, 

politiky a praxe v oblasti lidských zdrojů pro optimální realizovatelnost plánů 

(Storey, 1989 ). 

 

Správné personální řízení má tedy napomáhat organizaci aby mohla směřovat 

k dosahování svých cílů. Díky tomu že lidé v organizaci pracují s ostatními zdroji a 

na základě jejich činnosti jsou tyto ostatní zdroje využívány, se tak zaměstnanci 
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stávají klíčem ke správnému fungování firmy. (Koubek, 2004 ). Díky tomu že tempo 

organizace je přímo závislé na rozhodování zaměstnanců a informací jim 

poskytnutých, jsou mnohdy lidé v organizaci tou nejdražší položkou celé firmy.  

 

Jan Urban (2005 ), rozděluje personální strategii do šesti oblastí 

1. Plán personálního stavu 

2. Plán v oblasti přijímání nových pracovníků 

3. Plán školení a tréninků 

4. Plán hodnocení pracovníků 

5.  Plán v oblasti firemních hodnot a podnikové kultury  

 

Pro každou oblast by mel být určen strategický cíl, který by měl být konfrontován 

se současným stavem organizace. Pro realizaci těchto cílů by k nim měl být 

vyhotoven harmonogram činností. “Strategie řízení lidských zdrojů lze považovat 

za přístup, který se zabývá dlouhodobými otázkami souvisejícími s využíváním 

lidského kapitálu v organizaci.” (Armstrong, 2001 ).  I přes to že jednotlivé definice 

personálního řízení se liší v pohledu na člověka ve firmě a jeho roli, všechny se 

shodují na tom, že zaměstnanec je nejdůležitějším aspektem firmy, kterým jí 

pomáhá v růstu. 

 

Koncept personálního řízení se objevil v podnicích začátkem 20. století jako 

dynamická organizace se snahou maximalizovat svůj podíl na trhu. Tyto 

organizace se snažily najít nové možnosti konkurence schopnosti a odhalily, že 

nejlepším zdrojem jejich zisku mohou být samotní zaměstnanci. V té době začali 

formulovat personální politiku a snažit se dosáhnout optimální metody personální 

práce. Jednotlivé role v podniku se postupně snaží dosáhnout profesionalizace. 

Oproti tomu nejnovější koncepce řízení lidských zdrojů se objevila v polovině 

20.století. Její vznik je spojován se snahou vybojovat a udržet si silnou tržní pozici 

a udržet se na trhu přesyceném konkurencí. V tomto pojetí jsou zaměstnanci 

chápáni jako vstup a „motor“ organizace a řízení lidských zdrojů se strategickým 

přístupem snaží vést ke všem personálním činnostem. Je tedy potřeba prosazovat 

koncept řízení lidských zdrojů, který je možno definovat jako „organizování procesu 

změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů v souladu s potřebami, které jsou dány 
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požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku, jeho vnitřními záměry i 

požadavky pracovníků.“ (Veber J., 2003 ). 

 

Vhodným personálním řízením jsme schopni naplnit cíle organizace a 

adekvátně „Předvídat vývoj, stanovení cílů a realizace opatření které směřují k 

současnému a perspektivnímu zajištění úkolů organizace vhodnou a adekvátní 

pracovní silou“. (Koubek, 2008 ) Vhodné plánování tedy zajistí opatření z 

personálního hlediska ať již vně nebo uvnitř organizace a implementování cílů 

organizace do individuálních zájmů pracovníků. Pokud je personální řízení v 

podniku správně připraveno na veškeré situace, které mohou v rámci přesunu 

zaměstnanců, ať již z důvodu odchodu do důchodu, případně výměna nevhodného 

zaměstnance, lze pak předejit nepříjemným situacím, kdy podnik není schopen 

dostát svým závazkům. Sociální sítě mohou být zdrojem informací o potřebách 

zaměstnanců, tyto informace však musí být aktuální a věrohodné (Koubek, 2008 ). 

Lze tak určit kteří zaměstnanci jsou v podniku nespokojeni, případně plánují 

odchod, měřit efektivitu náborových kampaní podniku.  

Díky pravidelnému oslovování zaměstnanců a jejich spokojenosti na pracovišti, lze 

dnes předejít nepříjemným situacím, kdy se vztahy mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem dostanou do bodu kdy už nechtějí v vzájemné spolupráci 

pokračovat. Na toto udržování pracovní pohody je nutné se dotazovat i z pohledu 

HR agentur, kdy nespokojený zaměstnanec, může požádat o nalezení nové 

vhodné pozice. 

 

2.2. Sociální sítě 
 

Sociální sítě jsou v současné době bezpochyby nejdynamičtěji rozvíjející se kanál 

pro nabídku pracovních míst. Jsou stále významnější a i přes dnes již velmi široké 

použití v sobě stále skrývají velký potenciál rozvoje. Sociální sítě s největším 

potenciálem jsou tzv. Sítě pro profesionály – především LinkedIn a z pohledu 

zábavy konkurenti Facebook a Twitter, které jsou pro personalisty užitečné hlavně 

pro sekundární sběr informací o uchazeči. 
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2.2.1. Úvod do sociálních sítí 
 

Sociální sítě jsou původně známy z medicíny, kde se lékaři zabývali fungováním 

uzavřených koloběhů v živém organismu, až později s příchodem internetu a 

výpočetní techniky se postupně začali dostávat k tomu, jak jsou známy dnes. 

Pojem „sociální sít“ je znám od roku 1954, kdy ještě neexistoval internet. Jako první 

využití sociální sítě může být brána síť ARPANET, původně vojenská síť počítačů, 

která se stala základním kamenem internetu, jak je znám dnes. Sociální sítě jako 

takové se poté začaly rozvíjet s příchodem WWW a jejich zpřístupněním veřejnosti, 

které vytvořil britský vědec Tim Berners-Lee.  

 

Po následném rozvoji WWW, myšleno webových stránek a jejich rozvoj k široké 

veřejnosti vznikla první sociální síť ClassMates. Prvotní myšlenkou sociálních sítí 

je seskupení lidí, kteří sdílí stejné myšlení, respektive stejné zájmy a koníčky, 

z všeobecných internetových komunit se pak tedy vytvářeli nové a nové sociální 

sítě, hlavně díky tomu že členové jednotlivých uskupení, případně nový zájemci o 

členství se vzájemně povzbuzovali ve sdílení myšlenek, právě prostřednictvím 

těchto stránek nebo chatu na těchto stránkách. I když jsou ClassMates považováni 

za první sociální síť, není to sociální síť v duchu v jakém je známa dnes, není zde 

přístup k vlastnímu vytváření profilů, seznamu lidí s kterými se udržuje kontakt a 

případně projevován zájem o to co prožívají sdílejí nebo se jim líbí. Všechny tyto 

„nové“ funkce obsahovala až další sociální síť SixDegrees, která vznikla roku 1997. 

S příchodem každé nové sociální sítě vznikají nové nápady ke sdílení toho, o co 

má uživatel zájem, nápady a věci co jsou v okruhu zájmu a přibližují se základní 

myšlence sociálních sítí. Jednou z hlavních myšlenek sociálních sítí je myšlenka 

síťové společnosti, která je založena na myšlenkách Manuela Castellse a Jana Van 

Dijka. Práce těchto dvou vysvětluje změny ve společnosti a technologiích, které 

vyvrcholily v změně společnosti projevující se hlavně a zejména osamocením 

jedince a jinými způsoby navazování vztahů. Pro spoustu jedinců je v současné 

době paradoxně jednodušší najít si nové přátele kteří sdílí stejnou ideu jako oni, 

právě díky sociálním sítím (Wikipedia, 2016 ). 
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2.2.2. Facebook 
 

Jednou z nejrozšířenějších sociální síti v současnosti je právě Facebook, Tato síť 

oproti třeba LinkedInu je zaměřena na volnočasové aktivity a celkově je spíše pro 

udržování kontaktu pro volný čas. Vznik Facebooku byl v roce 2003, kdy jeho 

zakladatelé byli spolužáci z Hardvardské univerzity a ve volném čase 

naprogramovali síť pro studenty. V roce 2004 byl Facebooku rozšířen a začal 

fungovat i na jiných univerzitách USA a Kanadě, jednalo se tedy spíše o 

studentskou sociální síť. V roce 2006 začal velký rozvoj Facebook a jeho rozšíření 

na širokou veřejnost, kdy se zde mohl registrovat kdokoliv starší 13 let. Toto se 

stalo pro Facebook zásadním krokem a tou dobou se z Facebooku začal stávat 

celosvětový fenomén, který vytlačil do té doby dominantní MySpace. 

 

 

 

  
Obr. 1. (Uživatelský vývoj na Facebooku zdroj: Number of Facebook users 

overtime, 2010) 

 

Z grafu je víc než zřejmé, jak prudký uživatelů od jeho zpřístupnění zaznamenal. 

Uživatelská základna rostla exponenciálně od právě již zmiňovaného zpřístupnění 

a 1. Března 2007 byl zaregistrován miliontý uživatel. Zdá se to jako velký rozvoj, 

ale skutečný rozvoj přišel až po té, kdy o rok později bylo na Facebooku sto miliónů 

aktivních jedinečných uživatelů a o další dva roky později zde bylo půl miliardy 

jedinečných uživatelů. Facebook od té doby vyhrává v popularitě v jednotlivých 

zemích světa. V České republice je situace podle oficiálních statistik Facebooku 

taková, že je zde 4.834.750 osob, což odpovídá 59 % uživatelů internetu v ČR, 
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denně se pak přihlásí 3.8 milionu uživatelů. Tento údaj je ale v podstatě 

neověřitelný, protože statistická data Facebooku jsou poskytována jen velmi 

omezeně. Díky této skutečnosti jsou tedy všechny tyto čísla pouhou spekulací a 

nelze přesně zjistit kolik jedinečných uživatelů tedy je. Toto číslo je totiž získáno 

díky jakékoliv univerzální aktivitě na webu, kde stačilo použít jakýkoliv z prvků 

Facebooku, tzn. Tlačítko „líbí se mi“, komentář nebo jakoukoliv aplikaci. Přitom 

samotný údaj o počtu návštěvníků je v dnešním světe internetu naprosto zásadní, 

protože čím více lidí navštíví dané stránky, tím více jsou atraktivnější pro 

potencionální marketing a jejich rozvoj a tím více lidí přitahuje jejich používání. 

Jedním z největších problémů je tedy neobjektivnost statistiky, která může být 

zavádějící nebo případně nekorektně nadsazené. (Facebook, 2015 ) 

 

Moc Facebooku kterou v oblasti HR díky stále rostoucímu počtu uživatelů roste 

s každým novým registrovaným uživatelem, stává se tedy atraktivnější i v oblasti 

HR, paradoxně vysoký počet jeho uživatelů a jejich velmi různorodé a spíše obecné 

zaměření je zároveň pro obor personalistiky do značné míry limitující. Poměr osob 

hledajících práci, případně ochotných pracovní nabídku akceptovat díky 

Facebooku je v poměru k celkovému počtu uživatelů velmi malý. Facebook je 

prostě síť která z 90 % slouží k zábavě, nikoliv k hledání práce a ostatních nabídek. 

Současné nabídky práce na Facebooku jsou spíše v rámci sezonních brigád. I 

přesto že Facebook v rámci profesního života není ještě tak rozšířen, stále častěji 

se tady lze setkat s využitím velkých firem které díky své oblíbenosti mají možnost 

oslovení široké komunity která se o danou značku zajímá a může toho využít 

k získání nových zaměstnanců.   

 

2.2.3. LinkedIn 
 

LinkedIn je v současné době nejrozšířenější profesně orientovaná sociální síť, 

která byla založena roku 2002 a do plného provozu byla uvedena v roce 2003. 

Zakladatelem této sítě byl Reid Hoffman. 16. Června 2009 bylo na LinkedInu 

registrováno 43 milionů uživatelů ze 170 ruzných profesních odvětví. Denně 

navštíví stránky LinkedInu mezi 87 a 90 miliony unikátních uživatelů. Celosvětově 

nejpoužívanější sociální sítě pro profesionály je tedy právě LinkedIn (100 milionů 

uživatelů ) druhý Xing (13 milionů uživatelů ) a třetí Naymz (1 milion uživatelů ). 
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Průměrný věk na LinkedInu je 41 let, 59 % uživatelů jsou muži. 80 % uživatelů jsou 

absolventi vysokých škol a 49 % uživatelů má vliv na rozhodování a řízení firmy, 

v níž jsou zaměstnání. Je tedy více než jasné že LinkedIn je mezi pracovními 

sociálními sítěmi číslo jedna. (LinkedIn, 2016 ) 

 

„Firmy a jejich náboroví pracovníci vnímají LinkedIn jako nedílnou součást náboru 

nových zaměstnanců. Najdou zde natolik komplexní informace o potenciálních 

kandidátech, tže mohou hledat nové posily efektivněji a s ohledem na konkrétní 

pracovní místa, jež potřebují obsadit.“  

(Kevin Eyres, generální ředitel LinkedIn Europe ) 

 

LinkedIn profil uživatele, je spíše jako životopis vyvěšený na internetu, obsahuje 

všechny náležitosti, co má obsahovat správný životopis, tzn. Údaje o kariéře, 

vzdělání, zkušenosti a praxe. Na jednotlivé náležitosti mohou dokonce reagovat 

lidé, kteří s Vámi tyto zkušenosti sdílejí, případně na Vaše bývalé nebo současné 

zaměstnání může reagovat vedoucí a potvrdit nebo naopak vyvrátit to co v profilu 

je, případně popsat, jak si daný člověk v práci vedl a jestli je vhodným kandidátem 

pro další zaměstnání. (ČT24, 2011 ) 

 

Další funkcí LinkedInu je možnost vytvořit nebo se připojit k specifickým skupinám, 

tyto skupiny vznikají zpravidla jako prostor pro spolupracovníky, absolventy 

stejných škol, pracovníky stejných segmentů, zemi nebo regionu. V daných 

skupinách se leckdy sdílí informace o nových a zajímavých informací z oboru. 

 

Díky všem těmto funkcím a mnoha jiným je právě LinkedIn nejpoužívanější sociální 

sítí v oboru personalistiky a hledání nových zaměstnanců, kterým se díky užšímu 

výběru a bližší specifikaci na profilu kterým se skýtá možnost hledání mezi velkým 

množstvím potencionálních zaměstnanců. Základní profil na LinkedIn je zdarma, 

některé funkce navíc jsou však zpoplatněny (LinkedIn, 2014 ). 

 

Jelikož je LinkedIn spíše pracovním portálem tak i zde spousta firem má své vlastní 

profily, díky užšímu pojetí LinkedInu je však zde o dost jednodušší najít ty správné 

zaměstnance pro podnik. Vytvořením pracovní pozice, která se potřebuje obsadit 

se automaticky zobrazí pár vhodných kandidátů.  
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Největším problémem z pohledu personalistiky na LinkedIn však je to, že 80 % 

uživatelů aktivně nevyhledává práci a jejich profil na této síti slouží spíše jako 

evidence jejich pracovního vývoje a k navazování kontaktů v oboru. Díky tomuhle 

faktu se stále jedná spíše o sociální síť než pracovní portál, na pracovních 

portálech jsou totiž uživatelé, kteří aktivně hledají práci, tzn. Mají větší míru odezvy 

a je snazší se s nimi domluvit na případně schůzce a komunikaci ohledně dané 

pozice. Jelikož většina uživatelů nevyhledává aktivně práci, tak tyto stránky ani 

aktivně nenavštěvuje a při oslovení vhodného kandidáta který nehledá aktivně 

práci nemusí být vždy dočkáno odpovědi. Při posledním obsazování pozic se z 80 

oslovených lidí na LinkedInu ozvalo zpět pouze 28 lidí, z toho 11 mělo zájem o více 

informací a případně zájem o pozici, 9 bylo spokojeno tak kde jsou, ale chtěli být 

informování o případné další nabídce a 8 lidí bylo spokojeno tam kde jsou a nechtěli 

dostávat další informace. (Bártová, 2010 ) 

 

V současnosti není LinkedIn ani v ČR široce využíván kvůli tomu, že personalisté 

musí vyvinout více aktivity a sami oslovit uchazeče. Je zde taky patrná absence 

zájmu kandidáta o konkrétní pozici a firmu. 

 

2.2.4. Twitter 
 

Twitter je alternativní sociální síť k Facebooku, je odlišná hlavně tím, že textové 

příspěvky, které jsou sdíleny jsou omezeny 140 znaky, jedná se o tzv. 

Mikrobloging. Obsah příspěvku se poté často sdílí dál přes další uživatele tzv. 

„Followers“. Twitter byl založen v roce 2006 Jackem Dorseyem, jedná se o jednu 

z nejznámějších sociálních sítí a těší se popularitě po celém světe, v ČR jí mnoho 

lidí nevyužívá, ale ve Spojených státech amerických byla dlouhou dobu 

nejrozšířenější sociální sítí a až po rozvoji Facebooku po celém světě se přidali i 

občane USA. O statusech, respektive zprávách na Twittru se mluví jako o tzv. 

Tweetech (cvrlikání, štěbetání). V současné době má přes 319 milionů aktivních 

uživatelů po celém světě. (ČT24, 2011 ) 

 

Tzv. Hashtag „#“ je slovo anebo fráze, před kterou se umístí znak „okénka“. Na 

sociální síti Twitter se díky tomuto odkazu stane z textu odkaz a můžete díky němu 
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najít další odkazy se stejným textem, v současné době se hashtagu chytl i 

Instagram (respektive Facebook ). V roce 2012 byl Hashtag dokonce vyhlášen 

slovem roku. 

 

I přes stále rostoucí zájem po celém světě se u nás Twitter nerozmohl ještě tak 

moc, aby se dalo hovořit o tom, že tuto sociální síť aktivně využívají i české firmy, 

samozřejmě se najde pár výjimek, ale dominantními sociální sítěmi v Česku jsou 

právě Facebook a LinkedIn 

 

2.2.5. Pracovní portály 
 

Pracovní portály jsou nejjednodušší cestou pro nabízení i poptávání práce na trhu. 

V krátkodobém horizontu to vypadá, že to tak i nadále zůstane. Tento fakt 

podporuje studie společnosti Factum Invenio podle které 80 % internetové 

populace vyhledává pracovní příležitosti prostřednictvím internetu. Z toho 20 % 

uživatelů míří na sociální sítě a 75 % uchazečů zamíří přímo na specializované 

pracovní portály Jobs.cz a Práce.cz. Na běžných sociálních sítích je mnoho 

uživatelů, není však jisté, zda práci skutečně hledají nebo zda stojí právě o 

nabízenou pozici. V tomto je nesporná výhoda pracovních portálu, kde jsme si jisti 

že lidé, kteří tyto stránky navštíví, práci aktivně nabízejí nebo poptávají. V roce 

2011 bylo inzerováno jen na dvou hlavních pracovních portálech na českém trhu 

téměř 8 tisíc zaměstnavatelů. (LMC, 2012 ) 

 

Lídrem pracovních portálu na českém trhu práce je společnost LMC a její web 

Jobs.cz, společnost byla založena roku 1996 a stala se tím jedním z prvních 

internetových portálů zaměřující se na poptávku a nabídku práce. Díky této pozici 

je i v současné době lídrem české trhu práce a expertem poskytujícím poradenství 

v oblastech HR marketingu a Talent Managementu. V roce 2005 začala také 

nabízet vlastní řešení pro správu náboru, které se stalo nejrozšířenějším řešením 

svého druhu (LMC, 2012 ). 

 

Portál práce.cz také nabízí velké množství pracovních pozic a pere se tak o první 

pozici spolu s Jobs.cz. Oba portály nabízejí možnost vyhledávání jak v celé České 

republice, tak v jednotlivých regionech a oba portály v současné době patří firmě 
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LMC. Firma LMC a její portály využívá více než 10.000 českých a zahraničních 

firem a v současnosti využívá on-line řešení pro správu firemního náboru. Další 

nástroj, který firma poskytuje je diagnostický nástroj pro zhodnocení předpokladů 

a schopností kandidátů Psychometrie on-line. LMC je vhodný i pro jednorázovou 

inzerci, kdy firma hledá zaměstnance např. Jednou za rok, díky jednoduché a 

rychlé inzerci můžeme zacílit na vhodné kandidáty a zvolit kritéria (lokalita, 

vzdělání, obor apod.) které jsou spjaty s danou pozicí. Pracovní nabídka je 

nepřetržitě vidět po dobu 1 měsíce (Horáková, 2011 ). 

 

2.2.6. Porovnání LinkedIn Facebook 
 

Při porovnávání těchto dvou sociálních sítí musí být brán zřetel na to, že obě tyto 

sítě jsou primárně určeny k jiným účelům. Facebook je sociální síť kde je sice 

obrovská uživatelská základna, jsou zde ale i děti, lidé v důchodu a celkově hledání 

vhodných kandidátů na pozici kterou je potřeba je velice složité, protože hledání 

není optimalizováno pro hledání práce a primárním účelem této sítě je zábava a 

sdílení myšlenek. I přes to že se spousta společností snaží zefektivnit hledání 

zaměstnanců ať již prostřednictvím Facebooku nebo jiných sociálních sítí, LinkedIn 

se v tomto ohledu jeví (z ohledu sociálních sítí) jako nejlepší volba. Nejen že je zde 

již skoro 100 milionů uživatelů (v ČR 920.000 aktivních uživatelů), ale hledání 

vhodných uchazečů je zde o dost jednodušší a efektivnější. I přes velké procento 

lidí, kteří jsou zde zaregistrováni a aktivně nehledají práci je LinkedIn v tomhle 

ohledu na před. I samotná firma si to uvědomuje a proto si může dovolit za hledání 

uživatelů na této síti účtovat peníze (Sullivan, 2012 ). 

 

Může se zdát, že LinkedIn funguje stejně jako Facebook, kdy při oslovení známé 

osoby je na Facebooku jednoduše odeslána žádost o přátelství, případně rovnou 

napsat zprávu s neomezeným počtem znaků. Na LinkedInu je tato situace trochu 

jiná, LinkedIn funguje jako profesní sociální síť a snaží se usnadnit oslovování 

vhodných kandidátů, samozřejmě za určitou paušální nebo jednorázovou platbu, 

lze tedy říct že LinkedIn funguje na dvou úrovních, bezplatné a placené. Při 

oslovení jiného profilu se dříve na LinkedInu muselo vybrat z několika polí, kde byl 

první kontakt (ve škole, v prác i) a poté teprve odeslat zpráva, která byla omezena 
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na 150 znaků. Bylo tedy velice složité oslovit někoho neznámého a zaujmout ho 

tak, aby akceptoval žádost o připojení do sítě kontaktů a poté dál komunikoval. 

Dnes již na LinkedInu je možnost o pouhé navázání spojení s možnosti přidat vzkaz 

o 300 znacích, nezdá se to možná mnoho, ale i těchto pár znaků navíc značně 

ulehčuje navázání nových, neznámých kontaktů a zvětšuje tak šanci na úspěch. 

LinkedIn se totiž snažil zabránit slepému kontaktování z oblasti HR a psaní celých 

popisů pozic. Oslovit někoho s nabídkou práce s omezením na 150 znaků tak aby 

daná pozice zaujala, totiž opravdu není jednoduché. Profil, kterému byla odeslána 

žádost o navázání spojení musí potvrdit („příjmout“ ) žádost o spojení a teprve v ten 

okamžik se přes toto propojení mohou odesílat zprávy bez omezení počtu znaků. 

V těchto zprávách funguje filtr, který zabraňuje posílat na přímo e-mailové adresy, 

případně telefonní čísla.  

 

Tomuto omezení se dá zabránit 2 způsoby: 

 

1) Při dostatečně velké síti na Linkedinu je zde možnost, že vhodný profil je propojen 

přes někoho jiného a je zde tedy možnost poslat obsáhlejší zprávu, protože 

LinkedIn se může domnívat, že se nejedná o personalistu, který hledá nového 

kandidáta. V praxi se dá tedy říci že čím větší síť na Linkedinu, tím je větší šance 

dalšího snadného propojení. 

2) Druhý způsob je platba buď jednorázová nebo paušální (měsíční, roční ), kdy 

zpráva již není omezena znaky, ale musí se za ní platit. 

 

 

 
obr.2 (LinkedIn Premium, zdroj: LinkedIn.com ) 
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Na výběr jsou zde 4 typy účtů, jednotlivé účty se liší počtem neomezených zpráv, 

které mohou být odeslány, počtem profilů, které mohou být prohlíženy až do 

spojení 3. Stupně, rozšířené vyhledávání a informacemi které LinkedIn poskytuje. 

Částky jsou od 26€ za účet Kariéra až po 91€ za účet Nábor. LinkedIn si je tedy 

naplno vědom své výhody v oblasti moderní personalistiky a své pozice na trhu 

práce, kdy se nebojí říct o nemalé částky na měsíční bázi (LinkedIn.com, 2016 ). 

 

Dalším omezením na LinkedInu je omezené vyhledávání nových spojení, v praxi 

se tedy stává že po hledání nových kandidátů bez jakéhokoliv úspěšného propojení 

s jedním z nich, LinkedIn zablokuje přístup k jakémukoliv dalšímu vyhledávání. 

Toto omezení se dá stejně tak obejít zaplacením prémiového učtu.  

 
obr.3 (Omezení na Facebooku, zdroj: LinkedIn.com ) 

 

 

2.3. Využití sociálních sítí firmami 
 

Sociální sítě byly hlavně navrženy především pro mezilidský kontakt a zábavu, ale 

v současné době již neslouží jen původním účelům. Poté co si firmy uvědomili že 

se tento prostor dá využít jako relativně levný prostor inzerce a komunikace se 

svými klienty, případně veřejností obecně. Proto si stále více státních i soukromých 

institucí zakládá na sociálních sítích profily. V roce 2011 dokonce díky Twitteru 

odpovídal americký prezident na dotazy veřejnosti, právě díky této síti. Oproti 

Státnímu sektoru se soukromý sektor snaží využívat sociální sítě mnohem více, 

díky úspěchům jiných průkopníků v této oblasti si spojili že se díky viditelnosti právě 

na sociálních sítích dají generovat velké zisky, nevyužívají tedy jen funkce 
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informovat o nových produktech, případně o zajímavých akcích, ale také 

obchodovat, komunikovat se zákazníky, hledat nové obchodní příležitosti, 

zaujmout nové klienty, udržet si stávající a také určitým způsobem inzerovat. 

Samozřejmě aktivita firemních profilů do značné míry odráží reakce veřejnosti, dalo 

by se říci že čím aktivnější přístup (například formou různých soutěží ) tím více lidí 

dostane značku do veřejnosti a tím lepší a relativně levná reklama, nemůžeme tedy 

říct že stačí pouze založit profil, některé firmy si tuto skutečnost však neuvědomují 

a po založení profilu se o něj již příliš nestarají, i to se určitým způsobem odráží do 

povědomí veřejnosti a určitě i tenhle přístup má určitou vypovídací schopnost 

(Sullivan 2012a ). 

 

Ovšem stejně jako pozitivní reklamou se sociální sítě mohou velice snadno stát i 

reklamou negativní, například neodpovědné chování ke svým zaměstnancům 

případně klientům, díky sociální síti se totiž dá velmi rychle a jednoduše ukázat, 

kolik nespokojených nebo poškozených klientů kolem sebe firmy mají, tito klienti 

mají snadnou cestu ke komunikaci mezi sebou, v důsledku čehož se může stát, že 

daná společnost se musí následně omlouvat, případně dokonce odškodňovat, to 

by v případě absence profilu na sociální síti nebyla donucena udělat. Za příklad 

můžeme použít kytaristu Davea Carrola a jeho nešťastný let s United Airlines při 

kterém mu společnost poškodila jeho kytaru, ale i přes zjevnou vinu odmítala 

přijmout reklamaci a hudebník se nedočkal kompenzace do té doby, dokud nesložil 

píseň s názvem „United breaks guitars“ (United ničí kytary ), ke které byl dokonce 

natočen klip a poté co byl zveřejněn na kanálu Youtube, kde během velmi krátké 

doby shlédlo video přes 10 miliónů diváku, tímto tlakem byla aerolinka donucena 

hudebníka odškodnit. Dalším příkladem může být nedávny incident stejné 

společnosti kdy aerolinka prodala více letenek, než bylo sedadel a poté co se jeden 

z cestujících nechtěl vzdát svého sedadla, protože potřeboval odletět domů byl 

násilím donucen opustit letadlo, video tohohle incidentu se díky Facebooku a 

Instagramu rozšířilo velice rychle po celém světě a letecká společnost tak byla 

donucena k oficiální omluvě a odškodnění cestujícího (Jeffery, 2011 ). 
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2.3.1. Využití sociálních sítí v ČR 
 

Díky tomu že sociální sítě reflektují rychlost a dynamičnost dnešní doby je lze 

považovat za určitý obraz společnosti. V současné době je dle čt24 každý 4 

personalista v česku odkázán na sociální sítě a aktivně je využívá při výběru nových 

zaměstnanců. Vznikají tak pouze dohady, zda jsou sociální sítě v současné době 

hlavním nebo pouze vedlejším pracovním nástrojem HR pracovníků. Způsob 

pasivního náboru, kdy je pouze vyvěšen inzerát na pracovní pozici a posléze se 

čeká na odpověď vhodných uchazečů dnes již není dost efektivní a žádaný. Díky 

velké konkurenci a rozvinutému pracovnímu trhu se musí stále více pracovat na 

vhodném a aktivním hledání zaměstnanců, ať již originálním oslovením nebo 

případnými benefity ze strany zaměstnavatele. V současné době tedy převládá 

aktivní hledání vhodných uchazečů o práci, které funguje na přímém oslovení 

potencionálního zaměstnance a následnou motivaci uchazeče (Sullivan, 2005 ). 

 

Veronika Mazancová ze společnosti Accord Group ECE8 odpověděla na dotaz, 

zda je možné hledat uchazeče pouze na sociální síti takto: 

 

„Zcela jistě je to možné, ale personalista musí proaktivně hledat a věnovat tomu 

velké úsilí. Důsledkem krize byla mnohá oddělení zeštíhlena, stejně tak byl snížen 

i počet pracovníků HR. Vzhledem k tomu faktu nemají personalisté čas na 

prohledávání internetu a dávají tak přednost pracovním webům. Standardní 

pracovní portály mají stále své místo a jsou velmi často využívány“ (ČT24, 2011 ). 

 

I přes větší úsilí a možná úskalí aktivního hledání nových zaměstnanců je nutné si 

uvědomit, že při čekání na vhodného kandidáta na pracovní pozici není vhodné 

pouze čekat, zda se tento kandidát přihlásí, případně jestli si on sám vyvěsí svůj 

životopis na pracovní portál s tím, že hledá novou práci. V praxi se musí předejít 

této situaci a aktivně hledat nejlepší lidi z oboru s cílem se jim minimálně dostat do 

povědomí, případně je natolik zaujmout aktivním přístupem, že se pak sami ozvou 

s dotazem ohledně nové, případně vhodné pracovní pozice právě pro ně. 

 

Analýzy, které probíhali ve Spojených státech amerických, které jsou ve světovém 

vývoji v popředí, zobrazují skutečnost, že lidé opravdu hledají práci na sociálních 
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sítích. V České republice tento způsob ještě není obvyklý, ale i zde se setkáme 

s pár výjimkami kde firmy aktivně inzerují nové pracovní pozice hlavně na 

sociálních sítích a dokonce nabízejí bonusy a odměny za doporučení vhodného 

kandidáta, usnadní jim to kolikrát práci a mohou pak jen přebírat vhodné kandidáty 

do jejich umístění.  

 

To stejné však platí i z pohledu uchazeče o práci, chce-li být uchazeč úspěšný, měl 

by využít všechny možné alternativy a možnosti toho, jak si práci najít. Kromě 

standardních pracovních portálů by měl zkusit i sociální sítě, které jsou funkcí spíše 

někde na úrovni networkingového nástroje. Profil na sociální síti nebo doporučení 

od bývalých kolegů a zaměstnanců může výrazně pomoci zvýšit šanci na přijetí do 

nové pozice, jeho profil na sociální sítí však musí dbát na určitý vzhled a strukturu, 

pokud se však na profilu objevují příspěvky, které by mohli uškodit, musí být k těmto 

částím profilu, respektive příspěvku zablokován přístup cizím lidem, nebo omezit 

náhled do určitého kruhu kontaktů na sociální síti, nebo sdílet pouze to co nám 

nemůže uškodit (Grasz, 2007 ). Sociální sítě jsou tímto způsobem velkým 

pomocníkem personalistů a pomáhají jim dostat se k nestřeženým informacím o 

uchazeči protože, ne každý jedinec si uvědomuje, že personalisté nedají jen na to 

co vidí, ale v dnešní době než kdy jindy i na to co jim není zřejmé z osobního 

kontaktu, ale co se jim podaří vyčíst z profilů na sociální síti. (Hroník, 2007 ) 

 

Zaměstnavatelé se mohou pomocí sociální sítě zaměřit jen na určitý okruh lidí, 

respektive na určitý segment trhu práce. Obvyklá cílová skupina jsou především 

vzdělaní jedinci – střední a vyšší management, ale i mladí lidé, personalisté tak 

díky našim osobním profilům mohou sledovat uchazeče i dlouhodobě z hlediska 

jeho osobního rozvoje a kariéry. 

 

Díky tomu že proces získávání a výběru pracovníků jsou činností s největším 

dopadem na podnikání. Při získávání pracovníků lze rozlišit dva různé přístupy :  

-  Operativní HR – zaměření na provoz, reaguje na uvolnění pracovního  místa    

- Strategické HR – proaktivní činnost, zvažuje, jaké lidi bude potřebovat  pro 

naplnění cílů společnosti  (Sulivan, 2005, Kronos, 2006 )  
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Pro získání vhodného kandidáta, je nutné věnovat komunikaci i její formě náležitou 

pozornost. (Hroník, 2007 ). Pro oslovení různých věkových kategorií musíme zvolit 

různé přístupy. Generace Y ocení použití přirozeného komunikačního kanálu. Při 

inzerci pozice na LinkedInu a Facebooku je sice budováno renomé značky z 

pohledu inovativního a kreativního přístupu, nesmí být však opomenut starší 

způsob inzerce, aby mohli být oslovení i ti, kteří tyto sítě nepoužívají, samozřejmě 

záleží na typu pozice, kterou se personalista snaží obsadit. Jelikož úkolem 

získávání pracovníků je oslovit optimální počet uchazečů pro vhodný výběr 

(Kocianová, 2010 ), musí být nejdříve identifikovány potřeby a požadavky na 

pracovníka, sociální sítě jsou využívány až v poslední fázi, kdy plní funkci zdroje 

potencionálních uchazečů. Kdy pozice může být inzerována na pracovní portály, 

nebo propojit již inzerovanou pozici na vlastním firemním profilu a sdílet jej s 

příznivci značky. Z pohledu personální agentury je zde možnost pouze přímého 

oslovení vhodných kandidátů a jejich další selekce s ohledem na požadavky firmy, 

zde nastává úskalí, protože pouze 10 % relevantních a zkušených pracovníků 

aktivně hledá práci i přesto, že na svém profilu uvádějí že si přejí být osloveni 

ohledně pracovních nabídek a příležitostí, leckdy totiž stránky LinkedIn nenavštíví 

do té chvíle, kdy opravdu nejsou spokojeni na současné pozici (Jeffery, 2011 ).  

 

2.3.2. Praxe HR v zahraničí 
 

Dle studie pracovního portálu CareerBuilder.com a americké výzkumné agentury 

HarrisInteractive jsou právě sociální sítě stále větším pomocníkem na americkém 

pracovním trhu. Nebojí se poukázat i na to, do jaké míry již nyní praxe v HR 

zahrnuje kontrolu osobních profilů uchazečů o zaměstnání pomocí sociálních sítí. 

Výzkumu se účastnilo 2667 pracovníků HR s působností v USA. Tato studie 

poukazuje na to, že 45 % (1200 ) zaměstnavatelů kontroluje své potencionální 

zaměstnance pomocí sociální sítě, dalších 11 % se v brzké době chce přidat. 

Nejpoužívanější sítí pro kontrolu zaměstnanců je Facebook (29 % ), poté LinkedIn 

(26 % ). Díky stále širokému rozšíření a hlavně slavné minulosti právě v Americe 

slouží k případné kontrole zaměstnance i dnes již zastaralá a ne příliš používaná 

sociální sít MySpace (21 % ). Další jsou s 11 % osobní blogy a 7 % Twitter. 

Nejrozšířenější obor, ve kterém dochází ke kontrole osobního profilu jsou 
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technologické firmy (43 % ) na druhém místě profesionální a obchodní společnosti 

poskytující služby (33 % ). Díky blízkému vztahu právě k informačním a 

komunikačním technologiím může být tato skutečnost zkreslena (Sullivan, 2012 ). 

 

Samotná kontrola se může zdát jako banální věc, ale v této studii uvedlo 35 % 

personálních manažerů, že se jedná o omyl, sociální sítě jsou opravdu důležitým 

faktorem při přijímání uchazečů a kvůli obsahu na jejich osobním profilu, jim byla 

stažena nabídka k práci ve firmě. Z tabulky můžeme vyčíst který obsah na našem 

profilu nám může nejvíce uškodit. (Grasz, 2009 ). 

 

Tab. 1. (Negativně hodnocené aktivity na sociálních sítích, Grasz, 2009 ) 

 

Samozřejmě je zde možnost získat i pozitivní body, ať už za dobrou atmosféru 

vyzařující z profilu, potvrzení kvalifikace, kreativitu a osobní rozvoj, vhodné 

komunikační schopnosti, ocenění, apod. 

  

Umístění Činnost 
1. Provokativní a nevhodné fotky nebo 

informace 

2. Obsah dokazující, že uchazeč bere 

drogy nebo příliš pije alkohol. 

3. Uchazeč pomlouvá svého 

předchozího zaměstnavatele 

4. Chabé komunikační dovednosti 

5. Obsah navádějící k diskriminaci 

6. Uchazeč lže o své kvalifikaci 

7. Uchazeč sdílí tajný materiál od 

bývalého zaměstnavatele 
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3. Analytická část – analýza využití sociálních sítí 

v personálním řízení 
 

3.1. Analýza sociálních sítí 
 

Díky všem jednotlivým vlastnostem, výhodám a nevýhodám jsou sociální sítě 

bezesporu jedním z míst s obrovským potenciálem pro HR a personalisté si jich 

začínají všímat čím dál více. Výsledky studie společnosti LMC ukazují, že sociální 

sítě typu Facebook nebo LinkedIn pracovně využívá 24 % dotázaných, 27 % z nich 

je užívá pouze k osobním účelům. 44 % Personalistů sociální sítě nevyužívá, 

protože by tím dle jejich slov ztráceli čas. Zbylých 11 % zvažuje jejich využití 

v budoucnost a není o současném přínosu stále přesvědčena. Studie byla na 

vzorku 234 českých personalistů (LMC, 2012 ). 

 

Další významná studie od společnosti Mashable potvrzuje důležitost osobní 

prezentace uchazeče na internetu a to především na sociálních sítích. Studie 

dokazuje, že k úspěchu u přijímacího řízení nestačí pouze rozsáhly a kvalitní 

životopis, který uchazeč zašle potencionálnímu zaměstnavateli, ale o jeho úspěchu 

rozhoduje i jeho tzv. Internetová stopa (aktivita kterou každý zanechává při 

každodenním působení na internetu a komunikaci s jinými).  

Proto je nutné sdílet pouze vhodný obsah, případně všechny nevhodné aktivity, 

které by mohli ovlivnit pozvání k pohovoru nebo dokonce i přijetí do budoucího 

zaměstnání nechat skryty. 

 

I když personalisté pracují se sociálními sítěmi hlavně jako s doplňkovým nástrojem 

pro nábor, stále častěji zde hledají podrobnosti z jak soukromého, tak profesního 

života kandidátů, zejména reference a pracovní zkušenosti. 

Díky vlivu dnešního internetu a změně životního stylu se stále více lidí zamýšlí nad 

prací jinak, lidé čím dál více dávají přednost práci, která je spíše, než finančně 

zabezpečí, uspokojí tím co v práci opravdu dělají. Snaží se získat takovou pracovní 

pozici, která jim dovolí flexibilní pracovní dobu a prostor pro vlastní život a naštěstí 

stále více firem si je této skutečnosti vědomo a snaží se určitým způsobem vyhovět, 
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není tedy nic výjimečného mít mezi benefity také možnost práce z domova, 

flexibilní pracovní doby a jiné (Hroník, 2007 ). 

 

3.1.1. Facebook 
 

I přes obrovskou oblibu Facebooku se stále jedná spíše o sociální sít určenou 

hlavně pro zábavu, nicméně ze studie švédského institut pro výzkum trhu 

Potentialpark vyplývá, že i síla Facebooku při náboru nových zaměstnanců stále 

roste. Zatímco Facebook je využíván spíše pro hledání nových zaměstnanců z řad 

absolventů a studentů, pro hledání manažerů a při hledání „vyšších“ pozic je 

využíván Linkedin. Do výzkumu bylo celosvětově zapojeno 30 tisíc absolventů a 

studentů a analyzovali kariérní příležitosti firem z USA, Evropy a Asie. Z výzkumu 

vyplynulo, že 48 % dotázaných dává přednost kontaktu s HR prostřednictvím 

LinkedIn a pouze 25 % preferuje spojení prostřednictvím Facebooku. Facebook 

totiž není považován za „správné místo“ pro kontakt se zaměstnavateli a také zde 

mají příliš osobních informací které si nepřejí sdílet s personalisty. I přes tuto 

skutečnost se však stále více potencionálních zaměstnavatelů snaží rozvíjet 

náborové aktivity na Facebooku. Facebookový profil aktivně spravuje a rozvijí více 

než polovina velkých firem v Evropě. U mnoha z nich není výjimka přes milión 

fanoušků (Hill, 2012 ). 

 

I přes skutečnost že skrz Facebooku nevadí být osloveno jen 25 % dotázaných, se 

zaměstnavatelé snaží s nimi komunikovat právě skrz Facebook. Důvody 

personalistů dle výzkumu Potentialparku jsou následující: 

o Facebook považují za osobnější 

o Denní aktivita mladých lidí na Facebooku 

o Sdílení obsahu na Facebooku je oproti LinkedInu zdarma 

o Tlačítko „Líbí se mi“, snazší sdílení obsahu s ostatními 

o Jednodušší budování renomé značky 

 

Po odborné stránce je LinkedIn dostačujícím zdrojem informací, vidíme zde ale jen 

to, co o sobě na profilu uchazeč sám řekne, nikoliv jeho chování a zájmy ve volném 

čase, díky Facebooku se naskytuje možnost vidět uchazeče z jiného úhlu, z tohoto 



	 27	

pohledu je Facebook důležitou alternativou a pomocníkem při hledání vhodného 

kandidáta, protože vhodnou kombinací těchto dvou sociálních sítí dosáhneme 

efektivního vyhledávání. 

 

3.1.2. LinkedIn 
 

Díky stále větší popularitě LinkedInu a jeho propojenosti s minulými, případně ještě 

současnými pozicemi se může stát, že v budoucnosti nebudou moc využívány ani 

klasické životopisy, tato praxe je dokonce již rozšířena v některých amerických 

firmách, kde místo tradičního postupu hledání zaměstnanců čím dál více využívají 

právě sociální síť LinkedIn. Dle firem se díky požadavku ukázat svoji přítomnost na 

webu, může snáz rozhodovat mezi vhodnými kandidáty. Přeci jenom klasické 

životopisy neumožňuji okamžité ověření a zpětnou vazbu od bývalého 

zaměstnavatele, případně spolupracovníků (LinkedIn, 2015 ). 

 

Propojení kontaktů na LinkedInu mezi sebou se nazývá konexe, které se rozdělují 

do 3 kategorií. Při spojení konexí prvního řadů vidí uživatel profil v plné verzi, tato 

konexe nastane pouze v případě, že uživatelé mezi sebou na LinkedInu provážou 

spojení a příjmou žádost o přátelství, v této kategorii jsou lidé, které uživatel 

opravdu zná – služba umožňuje import kontaktů z emailu a vyzvat osoby které již 

mají profil na LinkedInu k připojení do konexí. Spojení druhého typu je mezi lidmi, 

kteří mají v kontaktech společné přátele, toto spojení umožňuje uživatelům mezi 

sebou poslat zprávu, ale již je jeho profil skryt o některé údaje a není tedy vidět 

v plném rozsahu, zůstávají nám skryty např. Kontaktní údaje, které jsou pro kontakt 

velice důležité. Poslední konexe třetího řádu zobrazuje profil uživatele velmi 

omezeně, často lze vidět pouze křestní jméno a začáteční písmeno příjmení.  

 

Nejvýznamnějším způsobem získávání kontaktů je využívání tzv. Open 

Networkers. Open Networkers jsou uživatelé otevřeni novým kontaktům bez ohledu 

na to jestli protějšek doopravdy znají, jedná se o tzv. Sběratelé kontaktů, i tito lidé 

vytvářejí skupiny plné podobných kontaktů za účelem co nejvíce rozšířit svou 

dosavadní síť kontaktů, největší známou skupinou je skupina TopLinked, která 

skýtá více než 150.000 členů. (LinkedIn, 2015 ). Není nic neobvyklého že členové 

těchto skupin mají více než 100.000 kontaktů, samozřejmě by bylo nejjednodušší 
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se do pár těchto skupin přidat a během pár dní tak vytvořit síť několika tisíc 

kontaktů, již ale při hranici 500 kontaktů se dá na profil personalisty nahlížet 

s určitým despektem, personalista s tolika kontakty nemůže totiž dobře znát zájem 

každého kontaktu a minimálně hledání mezi nimi může být značně složité, již při 

žádosti o konexi se seriózním kandidátem si kandidát může říci že jde spíše o 

sběratele kontaktů než o headhuntera a to pro samotného personalistu není 

výhodné. Proto i přidání do těchto skupin musí mít určitý cíl a nemůže být využíváno 

se stylem přidání všech uživatelů.   

 

3.2. Pracovní portály 
 

Jak již bylo řečeno, jsou pracovní portály dlouhodobě jedničkou pro místo setkávání 

poptávky a nabídky práce. Tato pozice nebude v blízké době ohrožena ať díky 

určité tradici, kterou tyto portály již mají, nebo díky tomu, že je zde přeci jenom 

jednoduché si adekvátní díky přímé inzerci najít a zajímat se o ni. Díky tomu že na 

sociálních sítích je nezměrné množství různých kandidátů z různých odvětví, ale u 

mnoha z nich není jisté, zda práci vůbec poptávají, mají právě pracovní portály 

obrovskou výhodu koncentrace těch, kteří práci opravdu vyhledávají a potřebují 

(Jeffery, 2011 ). 

 

Náboráři mohou pracovní portály využít pro správu neaktivních i aktivních 

uchazečů. Zaměstnavatelům i personálním agenturám nabízí tyto portály možnost 

oslovit nové kandidáty. Samotná inzerce na pracovním portálu je díky novým 

nástrojům značně zjednodušena a dá se umístit do přesné kategorie, kde si 

personalista myslí, že se hodí nejlépe a osloví zde nejvíc vhodných kandidátů.  Díky 

možnosti zde vidět statistiku navštěvování inzerátu a inzerovat do vhodného 

regionu. I přes to že všechny tyto funkce značně usnadní hledání vhodného 

kandidáta, jsou HR pracovníci při zveřejňování vyšších pozic spíše obezřetní a 

sami vyhledávají vhodné kandidáty v databázi životopisů na pracovních portálech, 

kde i zde je spousta nástrojů které mohou pomoci při vyhledávání mezi životopisy. 

Spousta velkých firem zde má dokonce trvalou inzerci pro případ, že by někdo chtěl 

pracovat zejména pro ně. Kromě nespecializovaných portálu na práci (jobs.cz, 
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prace.cz ) jsou zde i portály, které se specializují na určitý obor, určité povolání 

(perspektiva.cz, traveljobs.cz ) (LMC, 2015 ). 

 

Nejrozšířenějšími portály jsou již zmiňované Jobs.cz a Práce.cz které patří 

společnosti LMC. Firma LMC se zaměřuje na komplexní HR řešení pro malé i velké 

podniky. Oba portály mají dle studie zveřejněné společností LMC následující 

kvality: 

 

o Podle uchazečů jsou to portály s nejlepšími nabídkami od 

zaměstnavatelů 

o Ideální pro hledání zaměstnanců v regionech 

o Přináší nejvíce pracovních nabídek na trhu 

o Uživatelský přívětivé  

 

 
Obr. 4. (Server Práce.cz, zdroj: Práce.cz, 2017 ). 

 

Další výhodou těchto portálu je fakt, že spolupracují s portály, které nabídky práce 

pouze zobrazují (aktuálně.cz, centrum.cz, kurzy.cz atd. ), tato inzerce navíc je 

samozřejmě placená extra. Dle nového zákona jsou firmy nucené pracovní místa 

umístit i na úřad práce, tyto portály mají však řešení, kdy inzerce na jejich portálu 

zároveň splní zákonnou povinnost. Tuto službu poskytuje LMC zdarma, firma však 

musí být registrována na příslušeném úřadu práce. Dle statistik na jednu pracovní 

nabídku na těchto serverech odpovídá skoro 50 kandidátů (LMC, 2012 ). 



	 30	

Rozhodným faktem je samozřejmě typ pozice – např. Administrativní pozice bude 

mít více odpovědí než technicky zaměřená pozice s jasnými kritérii.  

 

Dalším velkým pracovním portálem je monster.cz, který je českou odnoží portálu 

monster.com, ten je již od svého založení roku 1994 jedním z celosvětových lídrů 

v oblasti inzerce práce. Jeho propojenost v rámci celého světa umožňuje 

vyhledávání vhodných kandidátů v rámci kritérií po celém světe. Nesmírnou 

výhodou tohohle serveru je právě propojenost a přesah do zahraničí, díky téhle 

skutečnosti si jak při vyhledávání kandidátů, tak při vyhledávání práce můžete snáz 

najít práci po celém světe, tato skutečnost taky nahrává faktů tzv. Virtuálních pozic 

a sdílení pracovní pozice, případně zaměstnání z pohodlí domova. (Monster.cz, 

2012 ). 

 

Důvodem, proč je Monster.com, respektive monster.cz významným lídrem v oblasti 

hledání práce je jejich aplikace BeKnown která nabízí globální navazování 

profesních kontaktů prostřednictvím Facebooku. Díky zapojení společnosti do 

projektu BeKnown mohou podniky získat přístup k potencionálně až 750 milionům 

různých uživatelů od studentů po špičkový management. Aplikace nabízí i možnost 

nových náborových řešení a rozšíření dosahu zveřejňovaných nabídek a zvýšit tak 

šanci na vhodného kandidáta. Díky této aplikaci budou vhodní kandidáti, kteří 

vyhovují kritériím dostávat upozornění o této pracovní nabídce (Monster, 2012 ). 

Samozřejmě je tu i možnost vyhledávat uchazeče v celosvětové databázi. Obecně 

platí že při hledání nesmí být filtr příliš obecný. 
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Obr.5. (Server Monster.cz, zdroj: Monster.cz, 2017) 

 

Z hlediska personalisty je inzerce na pracovních portálech vhodná kvůli tomu, že 

člověk, který na tuto stránku zavítá, aktuálně uvažuje nebo hledá novou pracovní 

pozici, při reakci na inzerovanou pozici tedy reaguje první on a je tedy hned jasné, 

jestli má o pozici zájem (Jeffery, 2011 ). Výhoda inzerce na těchto portálech také 

tkví v tom, že si personalista může udělat první výběr ze všech uchazečů, kteří se 

na pozici přihlásili učinit sám a nemusí tak pracně hledat vhodné kandidáty. 

Spoléhání pouze na inzerci pozice na pracovním portálu se mnohdy nevyplatí, není 

totiž výjimkou, že se vhodný kandidát sám neozve, je proto důležité zároveň 

samostatně vyhledávat vhodné kandidáty.  

 

3.3. Strategie náboru 
 

Díky úzké vazbě mezi výkonnosti zaměstnanců a výkonnosti celé organizace musí 

neustále být brán zřetel na to, že z pohledu řízení lidských zdrojů, je hlavním 

předmětem zájmu zaměstnanec. Musí se tedy dbát na roli v podniku, zájmy, cíle, 

znalosti a zkušenosti, dovednosti a vztahy s ostatními pracovníky, managementem, 

zákazníky, konkurencí a společností jako takovou (Horáková, 2011 ). 

Musí se zde myslet nejen na potencionální uchazeče o zaměstnání, ale také na 

stávající zaměstnance v organizaci, tzn. Nově přijatí uchazeči nesmí narušit již 
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zaběhlý tým a naopak hledat vhodné uchazeče místo již přijatých zaměstnanců 

kteří vytvářejí pracovní nepohodu. Mezi metody plánování lidských zdrojů řadíme: 

 

- Manažerský odhad – klíčovým prvkem jsou zkušenosti vedoucích pracovníků a 

strategické a podnikatelské plány podniku. Tato metoda je nejrozšířenější v malých 

a středních firmách a v současnosti je nejrozšířenější. 

- Analytické metody – jsou založeny na pracovních, časových studiích a 

normativních metodách. 

- Statistické metody – analýzy vycházející z časových řad vývoje počtu a struktury 

zaměstnanců. Tato metoda se využívá hlavně ve velkých výrobních podnicích 

(Bláha, 2013 ). 

 

3.4. Faktory ovlivňující využívání sociálních sítí 

v personálním řízení 
 

Pro správnou implementaci sociálních sítí do personálního řízení se nesmí 

zapomenout na to, že je zde spoustu faktorů, které práci se sociálními sítěmi, jak 

ulehčují, tak i dost stěžují, jedná se o faktory vnitřní a vnější. Vnější faktory jsou 

hlavně stav trhu práce a množství, struktura a chování uživatelů sociálních sítí. 

Vnitřními faktory jsou nazývány aktuální a plánovaná potřeba pracovníků, strategie 

organizace při výběru a hledání nových zaměstnanců, organizační kultura, 

personální marketing a rozvoj talentu.  

 

Jeden z nejdůležitějších vnějších faktoru, který nesmí být opomenut je působení 

personálních agentur, díky tomu že se tyto agentury mohou starat jen o vhodný 

výběr kandidáta a nesvazují je jiné starosti v podniku, jsou to právě tyto společnosti, 

které jsou průkopníky při využívaná sociálních sítí při výběr nových uchazečů a 

využívají je stále intenzivněji a díky tomu značně ovlivňují způsoby, jak jsou sociální 

sítě implementovány do hledání kandidátů v jiných firmách. Díky širokému spektru 

působení si konzultanti v personálních agenturách budují širokou síť kontaktů, díky 

přímému oslovení se zajímavými nabídkami práce je tato skutečnost o to 

jednodušší. Vybudování sítě kontaktů a přehled o většině vhodných kandidátů 

v této síti není nic jednoduchého, nejedná se o práci na pár dnů, ale vybudování 



	 33	

této sítě trvá měsíce, dokonce roky. Proto personální agentury, které jsou na trhu 

práce déle mají větší potenciál právě díky již stávající síti kontaktů. Udržení 

kontaktů si žádá speciální zacházení s každým uchazečem individuálně a právě 

díky individuálnímu přístupu ke každému klientovi ať již ze strany hledání vhodného 

kandidáta nebo naopak hledání vhodné pracovní pozice, je práce v tomto odvětví 

značně časově náročná. Při správném přístupu při hledání kandidátů a pozic je 

potom o dost jednodušší přístup k již osloveným kandidátům a nebo k již 

umístěným zaměstnancům, kteří by si hledali novou pracovní pozici v budoucnu 

(Bednář, 2013 ).  

 

Používání sociálních sítí se významně liší v každé agentuře, každá agentura má 

jiné priority, proto se této skutečnosti nelze divit, každá organizace má jiné potřeby 

a cíle a pří využívání sociální sítě zde musí být brán ohled právě na cíle organizace 

a zvažování všech aspektů. Díky pracovním agenturám se ale využívání sociální 

sítě může změnit a rozšířit do oblastí, ve kterých by tuto skutečnost nikdo nečekal 

(Brázdilová, 2005 ). 

 

3.4.1. Vnitřní faktory  
 

Založení firemního profilu na sociální síti by mělo být dopředu promyšleným 

krokem, aktivita na sociální síti by měla odrážet cíle podniku a podporovat tak jejich 

realizaci. „Podniková či korporátní strategie musí být východiskem pro stanovení 

cílů personální strategie, která orientuje a předurčuje obsahovou náplň 

personálních činností“  (Bláha, 2013 ). 

K udržení dostatečné konkurence schopnosti a životaschopnosti podniku na trhu 

je ono strategické uvažování kritické. Hlavním účelem strategického plánování je 

zhodnocení současné situace a určení směru jejího rozvoje do budoucna 

k dosažení daných cílů. Strategie podniku je tedy základní faktor, který by měl 

ovlivňovat veškerou činnost podniku ať již v personální činnosti nebo činnosti 

podniku jako takového. 

 

Dalším nezbytným vnitřním faktorem jsou hodnoty, normy a zvyklosti v podniku, 

tedy organizační kultura, která má zásadní vliv, jestli bude podnik při komunikaci 
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se zákazníky a své prezentaci na sociální síti úspěšný. Kultura organizace má vliv 

i na komunikaci zaměstnanců mezi sebou, problematika této komunikace je 

popsána v několika odborných článcích většina z nich doporučuje obezřetnosti a 

opatrnosti, jednotlivé propojení mezi sebou na sociálních sítích může být rizikové 

díky chování jednotlivců a jejich osobité prezentaci. Například na LinkedInu se díky 

propojení s kolegy, případně nadřízenými může zaměstnavatel dovědět o hledání 

nového pracovního uplatnění, tato skutečnost však od tohoto propojení může 

odrazovat. Oproti tomu na Facebooku se musí dbát na to, aby sdílený obsah 

neodporoval firemní kultuře, případně nebyl natolik nevhodný, že se neslučoval 

s dobrými mravy (Bednář, 2013b ).  

 

 „Technologie, které jsou v organizacích využívány, ovlivňují jak pracovní procesy 

a interní chod organizace, tak chování organizace navenek. Vybavenost výpočetní 

technikou a výstavba počítačových sítí například výrazně determinuje způsob 

komunikace uvnitř organizace, využívání elektronického obchodování pak způsob 

komunikace se zákazníky. Díky moderním komunikačním prostředkům ubývá v 

mnoha organizacích ústní komunikace a vznikají také virtuální firmy, kde jsou 

pracovníci spolu v kontaktu pouze či převážně elektronickém. Vývoj informačních 

a komunikačních technologií tak na jedné straně determinuje organizační kulturu, 

na druhé straně na ni – má-li být organizace úspěšná – klade určité nároky.“ 

(Lukášová, 2004 ).  V rámci podniku a zdravé komunikace v ní se tedy musí dbát 

na to, aby veškerý kontakt nepocházel jen ze stran sociálních sítí, ale aby se zde 

udržoval i lidský kontakt, stejně tak musíme v podniku dbát na to, aby zaměstnanci 

na úkor své práce netrávili příliš času na sociálních sítích (Bednář, 2013b ). 

 

3.4.2. Vnější faktory 
 

Nejdůležitějším vnějším faktorem je především stav trhu práce, který stejně jako 

jiné trhy je místem střetu nabídky a poptávky. Díky tomu že práci chápeme jako 

zvláštní komoditu, jelikož není jen ekonomickou činností, ale i činností sociální jsou 

základní strukturní charakteristikou které ovlivňují jeho podobu národnostní, 

demografická, ekonomická, profesní a inteligenční struktura obyvatelstva. (Kuchař, 

2007 ). Největší role z hlediska využití sociálních sítí hraje struktura demografická 
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a profesní, která je blízce spjatá se strukturou uživatelů sociálních sítí. Na trh práce 

můžeme nahlížet v globálním, regionálním, celostátním, lokálním a vnitrofiremním 

měřítku, tedy dle geografického členění (Horník, 2007 ). 

 

Největším ohrožením pro trh práce je jeho struktura pracovní síly, hovoříme zde o 

nesouladu vyučovaných oborů, počtu na ně přijímaných studentů a potřeb trhu 

práce. Studie Kuchaře a Buriánka z roku 2007 se bude dále prohlubovat rozdíl 

v uplatitelnosti absolventů různých oborů na trhu práce (Kuchař, 2007 ). V České 

republice se od začátku 90. Let minulého století výrazně rozšířil trend, kde jsou 

uplatňovány hlavně ekonomické obory a díky dnešnímu přesycení trhu práce 

stejnými uchazeči se v tomto odvětví hledají pracovní pozice dost obtížně (Kaczor, 

2013 ). Tento nesoulad a nevyrovnanost vůči jiným oborům může mít postih do 

budoucna a negativní dopad na cely trh práce, již teď se promítá do měnících 

personálních strategií a dochází ke změnám způsobu hledání nových zdrojů 

pracovních sil, právě díky zapojení sociálních sítí. Druhým problémem je pak 

neodpovídající úroveň absolventů vysokých škol, kdy z důvodu naplnění kapacity 

škol jsou výběrová kritéria značně zmírněny, za tento fakt může nedostatek žáků, 

jelikož tohle období bývá označováno jako populačně slabé. V důsledku snižování 

kritérií klesá i kvalita absolventů a výsledný vysokoškolský diplom v dnešní době 

přestává být důkazem profesní, respektive intelektuální úrovně jeho držitele 

(Kaczor, 2013 ). Díky sociálním sítím si můžeme právě porovnat uchazeče s 

„konkurencí“ a vyhledat jeho adekvátní náhradu.  

 

Nejdůležitějším faktorem pro specifický pracovní trh je samozřejmě i jeho dynamika 

věkového vývoje a struktury obyvatelstva. Situace v ČR bude silně ovlivněna fakte, 

že se zvyšuje podíl ekonomicky aktivních nad 50 let věku. (Kaczor, 2013 ). Český 

trh by měl zaznamenat díky demografickému propadu populační propast 

představující nenahraditelnou ztrátu téměř 400.000 lidí. Díky tomuhle faktu budou 

v následujících deseti letech tento úbytek značně pociťovat hlavně firmy intenzivně 

pociťovat. (HK, ČR, 2014 ). Díky nedostatku českých pracovníků se podíl cizinců 

na českém pracovním trhu bude stále zvyšovat, firmy se budou snažit lákat cizince 

na lepší podmínky. V současné době je v zájmu Evropské unie tzv. Mísení 

pracovního trhu, kde se budou odrážet potřeby podniků na kvalifikovaných 

pozicích. (Kuchač, 2007 ). Tenhle fakt stejně jako mnoho dalších nahrává právě 
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využití sociálních sítí na pracovním trhu, z důvodu nedostatku pracovních sil, se 

sociální sítě stanou nástrojem, který rozšíří dosah náborových aktivit a zlepší 

propustnost trhu práce. Větší počet volných pracovních pozic bude mít následek 

změny náborových strategií a rychlého reflektování změn na trhu práce.  

„Postupně začínají pracovat s nabídkou práce jako s produktem, který je na trhu 

práce na prodej.“ (Bednář, 2013b ). 

 

Díky těmhle faktům se sociální sítě nestanou pouze doplňkem pro nabírání nových 

kandidátů, ale stanou se hlavním nástrojem, jak oslovovat uchazeče a zvýší tím 

šance na nalezení vhodného uchazeče s potřebnou kvalifikací a vzděláním. Dle 

průzkumu společnosti Manpowergroup je s obsazováním volných pozic dostatečně 

kvalifikovanými pracovníky stále větší problém. Nedostatek kvalifikovaných lidí 

s adekvátním vzděláním není tedy jen problémem v ČR, ale je problémem 

celosvětovým. Čeští zaměstnavatelé tento problém chtějí vyřešit alternativními 

způsoby náboru. (Nedostatek, 2014 ). Díky dnes již otevřenému trhu a tomu že se 

firmy snaží stále více růst a expandovat je počet dosažitelných talentů čím dál 

méně, konkurenční boj o přilákání a udržení zaměstnanců je čím dál větší, 

paradoxně na tomhle faktu můžou těžit hlavně zaměstnanci kterým se v rámci 

tohoto boje firmy snaží nabídnout stále lepší benefity (firemní vozy, příspěvek na 

sport, příspěvek na stravování). Firmám dnes již nestačí pouze inzerovat pozici a 

čekat, jestli se přihlásí vhodný kandidát, musí se snažit čím dál více sami zaujmout 

potencionální zaměstnance a vytvářet o své firmě dobré povědomí.  

(Bednář, 2013b ).  

 

V dnešní době je řeč o tzv. Generaci Y (generace Net, Millenials, iGenerace ), jedná 

se o mladé lidi narozené v 80. A 90. Letech minulého století, kteří se nyní stávají 

ekonomicky aktivní a vstupují na pracovní trh. Díky nástupu internetu se i zde musí 

lišit přístup k nabídkám práce, ale také k jiným hodnotám, které mají, díky rozvoji 

internetu a komunikačních technologií. Kanadská autorka Jeanne Martinson 

popsala systém výchovy u generace Y velice odlišný právě od předešlé generace, 

dle jejich slov byl hlavní rozdíl v tom, že u generace Y byl hlavní důraz kladen na 

dítě, zatímco předtím byl důraz kladen na rodiče a rodinu. Díky velkému množství 

volného času mohli rozvíjet své koníčky a dělat hlavně to co uznali za vhodné. 

Problémem této generace je dle autorky hlavně fakt, že byla příliš chválena, 
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nezávisle na výkonu a úspěších, má tedy tak vysoké sebevědomí a nereálná 

očekávání, že není schopna příliš čekat na úspěch, tzn. není příliš trpělivá a svých 

snů chce dosáhnout okamžitě. (Martinson, 2013 ). Díky odlišným hodnotám této 

generace se výrazně liší i postoj oproti generaci předešlé a to spěje k proměnám 

vztahů, stylu práce a komunikace na pracovišti (Bláha, 2013 ). Hodnoty těchto 

příslušníků dřívější generace mohou představovat nepříjemnou výzvu, která bude 

představovat výzvu celé generace i jednotlivců k nutnosti osobního rozvoje a 

empatie k ostatním. Tuto generaci Y obklopuje jedna velká bublina a stále více se 

o ní diskutuje právě proto, že se dostává na pracovní trh pořádně až dnes, uzmula 

si dokonce velkou pozornost v odborných časopisech a při diskuzích profesionálů 

řízení lidských zdrojů.  

 

V dnešní době se tedy na pracovištích setkávají 4 různé generace, tradiční (1930 

– 1940 ), baby boomers (1946 – 1964 ),generace X (1965 – 1982 ) a generace Y. 

(Bláha, 2013 ). Díky rozdílným názorům a pohledům na svět zde díky této 

různorodosti mohou nastat nepříjemnosti které mohou vyrůst až ke konfliktům. 

Jednoduše se to dá podat tak, že rozdílné postoje generací vůči novým 

technologiím a sociálním sítím následovné, tradiční generace se dívá na sociální 

sítě dvěma způsoby, buď jí jsou naprosto cizí a nedokážou jí pochopit, nebo 

naopak zde tráví spoustu volného času, aby si rozšířili obzory, získali nové 

informace a berou je jako způsob udržování kontaktu s vnoučaty a dětmi. Generace 

baby boomers a generace X sice nejsou tak pesimističtí k novým technologiím, ale 

i zde je oproti generaci Y dost rozdílů, stále nemají k technologiím blízký vztah, ale 

jednotlivci se k přístupu k těmto technologiím mohou lišit. Někteří jedinci se snaží 

držet krok s dobou a učí se novým věcem v rámci různých seminářů, případně od 

svých známých a dětí a někteří mají veliké potíže se s novými technologiemi dále 

sblížit, mají potíže s pochopením významu a smyslu těchto technologií a dělají jim 

potíže naučit se i jednoduché úkony, obecně tedy o generaci X a generaci baby 

boomers můžeme říci, že nejsou zdaleka tak zdatní v užívání těchto technologií 

jako generace Y. Generace X je také nejméně ochotná si tento fakt přiznat.  

(Bláha, 2013 ). 

 

Největším rozdílem mezi generaci X a Y je celkové chápání hodnot a jejich ochota 

si za těmito hodnotami stát, zatímco generace X měla na prvních příčkách svých 
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hodnot práci, pro generaci Y je naopak hodnotná jen taková práce, která jim 

umožňuje osobnostní růst a rozvoj a budou zde mít o dostatečný prostor volnosti a 

možnost osobnostního růstu a rozvoje, aby poté měli pocit svobody a možnost 

osobního uplatnění. Tyto priority se dají právě díky komunikačním technologiím, 

jednoduše skloubit s prací. Dle průzkumu z roku 2011 vykonaným, společností 

Hayr z roku 2011, je skloubení těchto činností klíčovým faktorem utvářejícím ideální 

pracovní prostředí, další je správně zapojený management a přátelská atmosféra 

na pracovišti a flexibilní pracovní doba (Bláha, 2013 ). Naopak Martinson k této 

problematice přistupuje trochu odlišně, dle něj generace Y a jejich pracovní a 

osobní život jsou dnes již v takové míře propojeni, že je velice složité, ne-li nemožné 

a dokonce nepotřebné je od sebe oddělit. Dle Martinsna jsou mladí lidé ochotni bez 

problému reagovat na pracovní emaily mimo pracovní dobu, očekávají však 

pochopení zaměstnavatele při vyřizování osobních záležitostí v pracovní době 

(Martinson, 2013, ). Celkově se o generaci Y dá říci, že je kreativní, efektivní a 

flexibilní k novým věcem, mají ochotu pracovat s vysokým nasazením a neustále 

má chuť se rozvíjet a učit se novým věcem (Červenková, 2014 ). 

 

Úkolem managementu je všechny tyto rozdílné povahy a přístupy k práci sloučit 

dohromady a přizpůsobit jednotlivé segmenty tomu, aby zde tito jedinci byli schopni 

pracovat spolu. Díky tomu, že generace Y vyrůstala ve flexibilním prostředí si 

podobně představuje i svůj pracovní svět, očekávají otevřenou komunikaci, ale 

špatně snášejí kritiku na jejich stranu. Snaží se posilovat a udržovat kontakt se 

spolupracovníky i nadřízenými pomocí sociálních sítí (Peluchette, 2013 ). 

Generace Y má silnou potřebu, pracovat v organizaci která má stejnou kulturu a 

podobné hodnoty. (Martinson, 2013 ). Díky dobrému vedení firemního profilu a 

správné prezentaci firmy na sociální síti může dojít k lepšímu seznámen (poznání 

organizační kultury) a zvýšit tak pravděpodobnost správného výběru jak ze strany 

zaměstnance, tak zaměstnavatele.  

 

Díky nástupu nové generace a všem dopadů které tato generace na stávající bude 

mít, budou firmy nuceny změnit svůj postoj a výrazněji zapojit technologie ať již 

v komunikaci v rámci podniku, která se nejspíše přesune do virtuálního prostředí 

(již dnes jsou pokusy dělat hromadné konference z domácího prostředí).  
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„V blízké budoucnosti bude dále přibývat alternativních pracovních poměrů, jako 

jsou částečné úvazky, sdílení pracovních míst a virtuálních pracovních týmů. 

Celkově bude kladen vyšší důraz na flexibilitu (spolu)práce a hodnocení za 

výsledky, nikoli za čas strávený v organizaci.“  (Červenková, 2014 ).  

Tento trend lze pozorovat již dnes, kde se spoustu firem snaží dosáhnout právě 

sdílení pracovních míst, v oboru informačních technologií již virtuální pracovní týmy 

fungují pár let, kdy díky správné práci HR ve firmě jsou schopni spolupracovat lidé 

z celého světa. Celkově se dá říci, že pokud se společnosti novému trendu 

nebudou chtít přizpůsobit, bude pro ně velice složité získávat nové talentované 

zaměstnance. 
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4. Návrhová část – návrh aplikace sociálních sítí 

v personálním řízení 
 

Díky odlišnému postoji firem k sociálním sítím a jejich vlivu jsou některé velké 

podniky spíše ostražité a není výjimkou, že prosazují úplný zákaz sociálních sítí 

v pracovní době, jiné firmy se naopak snaží využít sociálních sítí a snaží se jejich 

sílu využít k marketingovým účelům. Podniky, které se nestaví k sociálním sítím tak 

negativně, se pokouší vhodně implementovat využití těchto sítí a využít je při řízení 

lidských zdrojů. Díky tomu že sociální sítě se začali rozmáhat teprve před pár lety, 

se personalisté stále teprve snaží najít vhodné řešení a nástroje, které by 

poskytovali pouze to nejlepší ze všech možností a atraktivnosti a minimalizovat 

negativní účinky těchto sítí. Díky tomu že sociální sítě již dokázaly že nejsou jenom 

pouhým trendem, ale že jejich role je již v mnoha oblastech nenahraditelná musí 

se personalisté naučit, jak práci s nimi zefektivnit, i přesto že sociální sítě nabízí 

spoustu nástrojů které usnadňují práci, inzerci a hledání vhodných zákazníků, 

respektive kandidátů, neznamená práce s těmito nástroji automatický úspěch. Pro 

zvýšeni výkonnosti HR agentur a personálních pracovníků je tedy nutné adekvátně 

propojit využití sociálních sítí a pracovních portálů. 

 

4.1. Kvantitativní výzkum 
Při svém výzkumu jsem se rozhodl pro sběr informací pomocí kvantitativního 

výzkumu, oproti kvalitativnímu výzkumu jsem takhle schopen oslovit daleko větší 

množství lidí a jejich odpovědi statisticky podložit.  

 

4.1.1. Analýza dotazníku 
V této části práce budou vyhodnoceny odpovědi respondentů z oblasti HR, bylo 

osloveno celkem 112 respondentů kteří odpovídali na celkem 15 otázek. 

 

Respondenti byli seznámeni s cílem průzkumu a poté vyplňovali dotazník 

v elektronické podobě. V příloze je seznam všech otázek a odpovědí spolu 
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s počtem jednotlivých odpovědí. Cílem šetření je detailnější porozumění 

problematice při využívání sociálních sítí v personálním řízení od malých podniků 

přes personální agentury až k podnikům velkým. Nesnažil jsem se omezit dotazník 

pouze na Pražský region, ale na celou republiku, díky různorodým prostředím, 

které jednotlivé regiony poskytují je tak zaručena různorodost odpovědí, která je 

způsobena pracovním trhem daných regionů a uživateli sociálních sítí. Využití 

sociálních sítí v personálním řízení bude v organizacích sídlící v Praze díky velké 

konkurenci v tomto regionu na nejvyšší úrovni, samozřejmě musíme brát v potaz 

různorodost velikosti podniku a možnosti zapojení personálních agentur. Dotazník 

jako takový byl rozeslán do různě velkých podniků, které se starají o svou 

personalistiku sami tak i do personálních agentur které se starají o přijetí vhodných 

kandidátů do různých podniků. Otázky do dotazníku byly vybrány z tématu této 

bakalářské práce, které pomohou objasnit a utvořit obraz o této problematice. Sběr 

informací probíhal od konce května do začátku července 2018.  

 

Nejvíc respondentů odpovídalo z podniků o velikost 100 až 500 zaměstnanců (58), 

poté z podniků 50-100 zaměstnanců (39), 50 zaměstnanců (8) a 500 a více 

zaměstnanci (7). Věk respondentů byl nejčastěji v rozmezí 25-35 lety (51), 35-50 

(38), 18-25 (17) a pouze 6 respondentů bylo ve věku 50 a více. 75 % (84) 

respondentů používá sociální sítě i v osobním životě.	

 
Obr.6. (Velikost podniku, vlastní ) 
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Nejdůležitější informací pro relevantnost celého dotazníku byla informace, jestli se 

respondent přímo podílí na vyhledávání nebo přijímání nových zaměstnanců. I přes 

stále vzrůstající trend sociálních sítí pořád převažují pracovní portály nad 

sociálními sítěmi v ohledu nejúčinnějšího způsobu inzerce pracovních míst, kdy na 

třetí pozici se umístilo proaktivní oslovování a na čtvrté oslovování formou vlastních 

internetových stránek firmy. Z 112 dotazovaných 26 % (29 ) respondentů vůbec 

nevyužívá sociální sítě v rámci oslovování nových zaměstnanců, zbylých 74 % (83) 

respondentů vidí největší potenciál v oslovování skrz sociální síť Facebook  

(34 % ) shodně s LinkedInem (34 % ) a pouze 6 % vidí potenciál v sociální síti 

Twitter.		

 
Obr.7. (Nejúčinnější způsob inzerce pracovních míst, vlastní ) 

 

 

Sociální síť Facebook má tento potenciál z důvodu nejširšímu využití a největší 

uživatelské základně, síť LinkedIn obsahuje pouze profesní informace a jedná se 

zde spíše o hledání dle zadaných profesních kritérií. Celkově 51 % respondentů si 

myslí, že v budoucnosti můžou být sociální sítě jediným zdrojem a jediným médiem 

pro oslovování nových zaměstnanců. Tento trend se dá svým způsobem předvídat 

protože propojení každodenního života se sociálními sítěmi je již v dnešní době na 

velice vysoké úrovni, nemůžeme tedy zcela vyloučit že sociální sítě se stanou 

dominantním způsobem jak zábavy tak hledání nových pracovních příležitostí. 

Důkazem může být i to, že pouhých 19 % respondentů, respektive firem nevyužívá 
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vůbec sociální sítě, nejpoužívanější sítí (31 % ) je Facebook a Instagram (21 % ), 

vedení těchto dvou sítí je dost možná způsobena že patří jedné firmě a fungování 

obou sítí je v nejrozšířenější, ať již díky stále agresivnějším reklamám na obou 

stránkách, nebo díky stále dokonalejšímu zacílení na koncového uživatele – od 

polohy, přes vzdělání a věk až po sebemenší zájmy a koníčky. LinkedIn využívá 

stejně jako Instagram 21 % (40 ) respondentů, hlavně z důvodu profesní stránky 

která by oslovovala jednotlivé kandidáty. K vyhledávání zaměstnanců na sociálních 

sítích se uchýlilo pouze 41 % (46 ) respondentů, kteří zde nejvíce vyhledávají 

řadové zaměstnance a brigádníky, pouze v 10 % se zde jedná o hledání vhodného 

managementu do firem. Ke kontrole uchazeče však sociální sítě využívá 47 % 

respondentů, zde se jedná o vysoké procento, kde jde vidět že i si řada 

zaměstnavatelů uvědomuje výhodu sociálních sítí a spoustu z nich tuto skutečnost 

využívá k ověření informací uchazeče o práci.  

 

V dnešní době jsou ale sociální sítě využívány hlavně k budování povědomí o 

značce, obrazu společnosti a marketingu, tuto skutečnost potvrdil i dotazník kdy 

nejčastější odpovědí bylo budování povědomí o značce (25 % ), budování obrazu 

společnosti (22 % ) a marketingové účely (18 % ), i tato informace dost vypovídá o 

tom, kde se v současné době sociální internetové sítě pohybují, firmy reagují na 

každodenní používání sociálních sítí a snaží se toho využít pro svou vlastní 

reklamu a oslovování potencionálních zákazníků. Největší výhody sociálních sítí 

dle respondentů jsou: okamžitá možnost zpětné kontroly uchazeče (27 % ), snadný 

nástroj pro marketing (22 % ) a snadná inzerce pracovních nabídek (21 % ). I zde 

tedy vidíme skutečnost že spoustu firem si lustruje své potencionální zaměstnance, 

je tedy velmi důležité uvědomit si, každý příspěvek který by mohl být nevhodný a 

rozmyslet si jestli příspěvek sdílet nebo nastavení viditelnosti příspěvků.  

 

 

I přes veškeré výhody a nevýhody sociálních sítí 69 % (77 ) respondentů nepřijalo 

ani jednoho uchazeče o práci skrze sociální sítě a pouze 4 % (5 ) respondentů 

přijalo více jak 50 uchazečů, lze zde tedy stále vidět prostor pro lepší využití a růst 

sociálních sítí v tomto oboru. 
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4.2.  Využívání sociálních sítí v personálním řízení 
	

Z hlediska personalistiky jsou sociální sítě bohatým zdrojem informací pro získání 

nových kandidátů. V současné době je sociální síť LinkedIn nejvhodnějším 

prostředkem pro hledání specializovaných kandidátů na pozice, protože tuto síť 

využívá stále více lidí, i přes náročnější oslovování kandidátů a někdy zdlouhavé 

hledání vhodného kandidáta je tato síť co se týče úspěšnosti hledání v současné 

chvíli nenahraditelná. Jakýkoliv zaměstnanec, který byl totiž do trochu sniornější 

pozice dosazen jinou HR agenturou, případně lepším personalistou zpravidla 

nedává svůj životopis na pracovní portál, ale čeká až bude osloven s vhodnou 

pracovní pozicí nebo se o ní aktivně začne zajímat právě přes síť LinkedIn. Mnoho 

společností využívá HR agentury hlavně tehdy, kdy se snaží nahradit některého ze 

svých stávajících pracovníků při snaze udělat tuto výměnu co nejelegantněji, 

mnohokrát je zde tedy nutné tajit konkrétní jméno zaměstnavatele až do poslední 

chvíle. 

 

V praxi je tedy zadána pozice s určitými kritérii, podle kterých musí personalista 

najít vhodného kandidáta. Mnohdy k pouhým požadavkům je potřeba znát zázemí 

firmy, situaci v týmu, zkušenosti a jakou funkci uchazeč má zastávat. 

  
Obr. 8 (Zadání pozice SAP Team Leader, Vlastní )  

 

K mnohdy obecnému zadání je tedy nutné dohledat informace které by pomohli 

určit vhodného kandidáta na pozici. Firmy se chtějí mnohokrát vyvarovat 

zaměstnávání uchazečů, kteří u nich již pracovali, v případě velkých firem a 

specializovaných pozic zde může tedy nastat problém s hledáním nových 
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kandidátů. Pro pozici Team Leader je důležité zvolit někoho zkušeného který již má 

zkušenosti s vedením většího týmu lidí. U některých pozic je hledání vhodného 

kandidáta samozřejmě dost složité, kvůli přílišné specializaci a poměrně malému 

výběru kandidátů, leckdy se tedy nároky na udávanou pozici musí změnit, nebo 

minimálně upravit vyhledávací parametry a kritéria.  

 

Po nalezení vhodných kritérií a tzv. „Key Words“ které usnadní hledání kvůli 

správnému odvětví a podobnému zaměření je zde značná práce, kdy se musí z 

několika desítek kandidátů vybrat pouze pár, kteří na danou pozici nejlépe sedí a 

u kterých je velká pravděpodobnost že tuto pozici budou zastávat několik let. Díky 

specifickým kritériím se u této pozice našlo pouze pár vhodných kandidátů, kteří 

byli pozvání na pohovor. Kdy první kolo probíhá u personální agentury a teprve 

druhé kolo pohovoru se odehrává ve firmě samotné. Zadavatel pozice samozřejmě 

dává určitou zpětnou vazbu agentuře, jestli kandidáti, kteří jim byli doporučeni 

odpovídají kritériím. Mnohdy se stává že zadavatel pozice si uvědomí, že na 

kandidáta by měl mít trochu jiné požadavky a personální agentura na tuto 

skutečnost musí reagovat téměř okamžitě.  

 

V praxi se mnohdy stává, že po oslovení několika vhodných kandidátů na 

LinkedInu, se zpět ozve pouze pár lidí, nabídka je buď neoslovila, nebo se k 

nabídce ještě vůbec nedostali, protože ještě nenavštívili svůj profil na sociální síti. 

Personalista tak musí být odolný vůči negativní zpětné vazbě a nenechat se odradit 

tím, že z například 50 odeslaných žádosti mu odpoví pouze 10 zpět. Je zde 

samozřejmě více faktorů, které ovlivňují zpětnou vazbu oslovených kandidátů, jak 

už bylo řečeno, minimálně je důležité, jestli aktivně hledají novou práci, jestli by je 

zaujmula lepší nabídka a byli by ochotní kvůli ní přejít ze stávajícího zaměstnání, 

jestli bylo oslovení na sociální sítí dost originální, aby se domáhali dalších informací 

a v neposlední řadě, jestli si vůbec onu zprávu stihli přečíst. Oslovení uchazečů na 

pracovním portále je jednodušší z pohledu zpětné vazby, kdy uchazeč, který na 

pracovní portál vložil svůj životopis očekává nabídky práce, jak už však bylo 

řečeno, ne vždy se jedná o vhodné kandidáty a zpravidla zde inzerují na pozice 

které nejsou seniorní, respektive manažerské.  
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Pokud chce personalista inzerovat pracovní pozici, měl by si uvědomit veškeré 

výhody a nevýhody pracovních portálů a sociálních sítí. Cena za jednu inzerci na 

pracovním portále jobs.cz je v rozmezí od 2.500 do 10.000 korun, musí se však 

počítat také s tím, že velké množství odpovědí bude nerelevantních. Inzerce na 

Facebookových stránkách je sice zdarma, není zde však přístup k strukturovanému 

životopisu jednotlivých uchazečů a stále je zde určitá nejistota že na inzerát nikdo 

neodpoví díky nedůvěře ve Facebook co se týče místa, kde hledat práci. 

Nevýhodou LinkedInu je že zde veškerou aktivitu musí vynaložit personalista, 

inzerát může zadarmo vložit do specializovaných skupin jako příspěvek, je zde 

však i možnost vložit inzerát vyloženě jako inzerci – zde se cena pohybuje od 100 

do 200 euro. V přepočtu tedy od 2.500 do 5.000 korun. Je zde však okamžitý 

přístup k profilu zájemce a přeci jenom se zde seskupují lidé profesně dál. Dle 

mého tedy LinkedIn nabízí nejlepší cestu jako hlavní zdroj inzerce, díky 

kompromisu mezi pracovním portálem a Facebookem, kde si personalista může 

vybrat z oslovení široké skupiny lidí a ihned má přístup k jejich aktuální profesní 

historii. Poté může sekundárně dohledávat data o vhodných kandidátech a jejich 

internetové stopě, tedy ověřit si spoustu informací na jejich soukromém profilu na 

Facebooku a dle něj usoudit, jestli jejich první dojem byl správný.  

 

V současné době je tedy celý proces získávání nových zaměstnanců díky internetu 

značně zjednodušen, kdy před využíváním pracovních portálů a sociálních sítí byla 

poptávka práce inzerována na úřadu práce, kdy ovšem firmy získávali všechny 

uchazeče, kteří projevili o pozici zájem, ale profesně neodpovídali požadavkům 

zaměstnavatele. Určitým předchůdcem inzerci na pracovních portálech se dá 

považovat inzerce v tisku, ta se ovšem rychle vytratila díky tomu, že si tisk začal 

uvědomovat svou hodnotu a placenou inzerci začal značně zdražovat. Jediným 

způsobem, který funguje ve značné míře i dnes jsou osobní vazby na kontakty, 

doporučení a reference. Tento způsob je i v dnešní době nejlepším způsobem 

získávání nových zaměstnanců do řídících pozic, díky sociálním sítím je snadné si 

ověřit, jestli tyto reference jsou opodstatněné a jestli je doporučení opravdu vhodné.  

 

Nejjednodušší metodou je samozřejmě povyšování zaměstnanců, kteří projevují 

dostatečnou aktivitu v profesním životě a jsou dostatečně motivovaní a ambiciózní 

získat povýšení, tímto způsobem si může firma vychovat management který zná 
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její zázemí a ví jak to funguje na nižších pozicích. Bohužel často i přes snahu 

zaměstnavatele vychovat si vlastní kvalitní management je nutné vyměnit 

zaměstnance který chce buď sám odejít nebo z hlediska zaměstnavatele už na 

pozici nestačí, případně firma za jeho vedení stagnuje a je potřeba nového vedení 

k určitému rozvoji firmy. Výměna vrchního managementu po pár letech není tedy 

nic výjimečného a je tedy spíše výjimkou kdy vůdčí pozice ve firmě zůstávají 

netknuté několik let.  

 

Nejlepším řešením, dle poznatků z praxe a dotazníkového řešení, je ideální 

kombinace propojení jak pracovních portálů tak sociálních sítí, při hledání 

vhodných uchazečů se tyto dva soběstačné světy mohou propojit a stát se tak 

užitečným nástrojem pro hledání zaměstnanců jakékoliv úrovně, v současné době 

není možno se spoléhat pouze na pracovní portály nebo sociální sítě, ale právě 

kombinace těchto dvou může zajistit pestrou škálu kandidátů a tedy široký výběr z 

kterého se může zvolit nejideálnější kandidát. I přes to že LinkedIn dnes jasně vede 

při hledání vrcholového managementu, není však ideálním nástrojem pro hledání 

řadových pozic a z tohoto důvodu se nelze také spolehnout pouze na něj. Sociální 

sítě tedy v současné době mohou značně usnadnit práci personalistům z pohledu 

ověřování informací a zjištění dodatečných informací o kandidátovi.  

 

4.3. Efektivní návrhy pro kvalitnější nábor  
	

Placené licence: Hledání vhodných kandidátů lze v praxi mnoha způsoby ulehčit, 

mnoho podniků se snaží za cílem snížení nákladů používat pouze volné licence a 

nezaplatit za tímto účelem ani korunu navíc. Jak již však bylo řečeno, ochuzují se 

tímto o velká ulehčení v rámci své práce, ať již co se týká usnadnění samotného 

vyhledávání, nebo případného přímého oslovení. I přesto že se samozřejmě dá 

naplno využívat potenciál i bez zaplacení jediné koruny navíc, koupě adekvátních 

licencí však značně ulehčí rychlost a efektivnost práce jako takové a v tu chvíli se 

firma zabývající se vyhledáváním, respektive zaměstnanec může dostat k daleko 

více kandidátům na poptávanou pozici, než kdyby tuto licenci neměl. Ceny licencí 

se pohybují od 26€ do 91€ dle druhu licence na LinkedInu. Server jobs.cz nabízí 

vystavení nabídky práce od 6.000 do 70.000 korun a odhalení inzerovaných 
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životopisů od 1.300 do 40.000 korun.  Omezení, co se týče volných licencí sice 

nejsou v takové míře, aby přímo zabraňovali vyhledávání vhodných kandidátů, ale 

jsou dostatečně limitující na to, aby omezili počet vyhledávání za časový úsek, ne 

vždy se jedná o pouhý den a tak práce s placenou licencí dává dostatečný smysl 

 

Podpora studia: Dalším způsobem hledání vhodných kandidátů může být ze 

strany firem, podpora studentů na vysokých školách již při studiu s možností 

nabídnutí stáže v jejich firmě, tuto metodu využívá například Alza.cz která na VŠE 

otevřela vlastní studijní kurz „E-Commerce B2C“. Samozřejmě že na několika 

vysokých školách jsou možnosti přednášek a seminářů firem, tento projekt je však 

na univerzitách u nás ojedinělý. Výhodou tohoto studijního kurzu je podpora 

univerzity, která již má své jméno a zázemí a pro studenty možnost získat poznatky 

z praxe. Myslím si, že rozšíření této nabídky, respektive větší podpora firem za 

účasti škol, může výrazně pomoct uplatnění na trhu díky získaným poznatkům 

z praxe. Jako další příklad můžeme uvést například založení vlastní střední a 

vysoké školy společností ŠKODA AUTO a.s. kde studenti musí v rámci 

bakalářského studijního programu absolvovat odbornou půl roční praxi přímo 

v továrně této automobilky nebo v partnerských společnostech. Určitá nabídka 

pracovních stáží v rámci podniku může určitě také přispět k atraktivitě podniku u 

studentu kteří mají odborné vzdělání a snaží se získat zkušenosti z praxe, 

v případě atraktivního pracovního prostředí bývá mnohdy chuť zůstat v podniku  

a i z opačné strany chuť zaměstnat stážistu na stály úvazek. 

 

Aktivní oslovování: Tento způsob hledáno nových kandidátů je nejméně oblíbený 

z důvodu malé úspěšnosti, respektive z důvodu vynaložení spousty práce kvůli 

nejasným výsledkům. I když aktivní oslovování je asi nejlepší způsob jak vyhledat 

dobrého kandidáta, který bude vyčnívat nad ostatními kteří sami aktivně hledají 

práci z důvodu jeho pracovního vytížení, je tu úskalí že oslovený nebude vůbec 

reagovat protože může dostávat spousty nabídek na „propojení“ skrz LinkedIn, 

nebo e-mailu do své schránky s pracovními nabídkami, je zde kolikrát velice těžké 

zaujmout tohoto kandidáta skrz pouhou zprávu, zde se znovu dostáváme 

k placeným licencím, které umožní poslat zprávu bez omezení počtu znaků a je 

zde možné sdělit všechny podstatné informace. 
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Outsourcing: Další možností, která může pomoct podniku, kterému se příliš 

nedaří nalézt vhodné kandidáty může být outsourcing dominantní části vyhledávání 

nových zaměstnanců, některé firmy tuto činnost přenechávají až do posledního 

přijímacího kola jenom na personálních agenturách, které dodají z několika desítek 

uchazečů jen pár nejlepších, které poté čeká posledního kolo přijímacího řízení 

přímo v podniku, který si z nich vybere. Tato činnost už u mnoha firem funguje, 

ulehčuje jim to tak práci co se týče vyhledávání -  personální agentura má přeci 

jenom více kontaktů, předešlé kandidáty které je potřeba znovu umístit a mnoho 

zkušeností, výhodou personálních agentur je úzké zaměření na jednotlivé obory 

(například IT, farmacii ) , díky této skutečnosti jsou v mnoha případech 

efektivnějším způsobem vyhledávání nových lidí.  

 

Dostatečné prověření informací o uchazeči: Díky dnešní přístupnosti dat  

a různých informací, je dle mého tento bod velice podceňovaný, mnoho uchazečů 

si vymýšlí informace, školení a body ve svém životopise které nemají oporu 

v realitě, stává se tedy dost často že poté co je kandidát na základě dovedností ze 

životopisu přijat do užšího výběru, ne-li pracovní pozice, ukáže se že nemá 

udávané dovednosti a je s ním nutné rozvázat pracovní poměr. Je tedy opravdu 

nutné ověřit ze všech možných zdrojů pro podnik nejdůležitější kritéria, bez kterých 

kandidát nemůže udávanou práci vykonávat. Díky možnosti recenzí na LinkedInu 

u již prováděných pracovních pozic, je zde možnost kontroly přes tyto shrnutí 

pracovního výkonu, samozřejmě i zde se stává, že kandidát pouze požádal kolegu 

o napsání vhodné doporučují zpětné vazby, i tento problém se dá však při 

následném přímém kontaktu nadřízeného nebo kolegů ověřit. Další kontrola která 

by neměla být opomíjena je kontrola soukromých stránek na sociálních sítích 

(Facebook, Twitter ). Další způsob kontroly je skrz ostatní pracovníky HR, mnoho 

personálních agentur má mezi sebou kontakt a jsou schopni potvrdit, případně 

vyvrátit některé informace o uchazeči a případně i dodat reference, jak si vedl na 

starší nebo současné pracovní pozici, díky této kontrole se taky mnohokrát stává 

že jinak vhodný kandidát díky svému chování na pracovišti sestoupil v pomyslném 

žebříčku a není poté přijat na pozici, na kterou by se jinak hodil. Samozřejmě se 

jedná spíše o pozice managementu a nikoliv řadových zaměstnanců, ale i tato 

kontrola může samozřejmě leckdy co říci o samotném uchazeči.   
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4.4. Zhodnocení využívání sociálních sítí  
	

Na základě průzkumu využití sociálních sítí v několika velkých organizací jsem se 

snažil lépe pochopit problematiku a identifikovat způsoby využívání a faktory které́ 

tuto problematiku obklopují. 

 

Na zakladě toho, že stále nejpoužívanější způsob inzerce nových pozic jsou stále 

pracovní ́portály, si myslím že sociální ́sítě v současné době nebudou moct nahradit 

funkci pracovních portálů, je zde stále moc lidí, kteří tyto sítě zkrátka odmítají a 

nechtějí je používat či se na ně jinak vázat nebo prostě sociálním sítím jako 

způsobu inzerce práce nevěří. Mezi mnohými je to samozřejmě nejjednodušší 

způsob hledání brigád nebo řadových pozic, které se na Facebooku inzerují stále 

častěji. Nejedná se však o pozice řídící nebo pozice které by měli přímý vliv na 

vedení firmy. V mnoha odborných odvětví se snaží upozornit na nově volnou pozici 

skrz Facebook už jen proto, že tato pozice je úzce spjata se sociálními sítěmi nebo 

multimédii. Sociální sítě ale stále tvoří spíše doplněk inzerce než její plnohodnotné 

zastoupení. Nejlepším způsobem oslovování řídících pozic je stále přímé 

oslovování vhodných kandidátů, teoreticky se toto oslovení zdá velice snadné díky 

mnoha dostupným vyhledávacím nástrojům, ve skutečnosti je zde ale důležitá role 

náborového specialisty, jeho případná kreativita a schopnost zaujmout 

potencionálního kandidáta. Mohlo by se zdát, že limity sociálních sítí jsou závislé 

pouze na schopnostech personalisty, jsou to ovšem nedostatek času, stále malý 

počet uživatelů sociálních sítí hledající práci právě tam a omezení samostatných 

sítí. Tyto limity jsou dle mého příčinou stále omezeného užívání sociálních sítí z 

pohledu HR oproti například pracovním portálům. 

 

Co se týká sledováno chování zaměstnanců na sociálních sítích, je mnoho firem 

kde se stále snaží tyto sítě naprosto zakázat, blokují tak jejich internetové stránky 

a nechtějí ať je zaměstnanci v pracovní době navštěvují, protože zde zaměstnanci 

neefektivně tráví pracovní dobu. U spousty firem je to ale způsobeno tím, že 

doposud nemají firemní profil na těchto sociálních sítích a berou to jako věc kterou 

doposud nepotřebují, neuvědomují si však že díky těmto sítím se jim může snadno 

tvořit nový obraz značky, nebo se naopak bojí snadného poškození pověsti. 
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Dle respondentů však sociální sítě mají zajímavý potenciál budoucího vývoje a vidí 

využívání sociálních sítí jako prospěšné usnadnění práce. Díky stále většímu 

využití respondenti očekávají další usnadnění hledání nových kandidátů. 
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5. Závěr 
 

Personalistika je stále složitým oborem, který se změnám na trhu práce musí stále 

rychle rozvíjet. Již za poměrně krátkou dobu si prošla několika vývojovými stádii a 

musela změnit způsob svého fungování. Díky tomu že sociální sítě jsou poměrně 

novým nástrojem, který díky rozsáhlému využití internetu v dnešní době používá 

stále více lidí, bylo tedy nevyhnutelné, aby se tyto dvě odvětví nepropojili. V dnešní 

době se stále více komunikuje právě přes sociální sítě, ať už díky tomu že 

komunikace skrz ně je jednoduchá a rychlá, tak díky tomu že se zde snaží propojit 

veškerý zdroj zábavy a zájmů, jejich komerční využití si začíná uvědomovat stále 

větší počet firem a lidí a snaží se toto místo využít i pro svůj růst. Nejde jen o inzerci, 

reklamu, okamžité propojení se zbytkem světa, ale i získávání informací a právě 

široké využití pro personalisty a nábor nových zaměstnanců. V této práci je uvedení 

hlavně do problematiky náboru zaměstnanců skrz sociální sítě, protože v dalších 

oblastech ještě stále nejsou využívány na podobné míře. 

 

V České republice je díky širokému povědomí a snadnému využití nejrozšířenější 

způsob získávání nových zaměstnanců právě inzerce na pracovních portálech. 

V cizině naopak dominují sociální sítě a tento trend se během pár let dostane i do 

České republiky. V USA se celý proces přijímání nových zaměstnanců obejde 

během prvních kol bez osobního kontaktu, ve Velké Británii sociální sítě zastupují 

sekundární zdroj informací, kdy pomáhají personalistům ověřit si informace a také 

slouží jako faktor, jestli kandidáta přijmout nebo ne.  

 

Díky tomu že v dnešní době sociální sítě dominují celému světu a je možnost zde 

najít vše o co každý projeví zájem, se zde snaží shlukovat stále více firem kvůli 

svému rozvoji a hlavně kvůli velice snadné reklamě. Facebook jako nástroj pro 

zábavu a komunikaci je v dnešní době holt nenahraditelný a díky stále novým 

možnostem využití této sociální sítě si toto prvenství ještě nějakou dobu udrží. 

LinkedIn o své prvenství jako sociální síť pro personalistiku také jen tak neztratí, 

kvůli stále přívětivějšímu prostředí ať už pro inzerci pracovních pozic nebo pro 

inzerci sebe sama jako vhodného kandidáta. Vhodné využití obou sítí může vést 

k značnému usnadnění hledání vhodného zaměstnance a praxe která je 
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v zahraničí dnes běžná se během chvíle promítne i v praxi v České republice, již 

dnes spoustu personálních agentur využívá právě a hlavně LinkedIn jako nástroj 

pro hledání vhodných kandidátů na zadané pozice a díky snadnému využití této 

sociální sítě to tak bude i nadále.  

 

Pracovní portály jako takové však nebudou nikdy nahrazeny, protože spoustu lidí 

stále využívá právě tyto stránky z důvodu jejich dlouhodobého fungování a využití. 

Veškeré pozice se samozřejmě nedají hledat na LinkedInu, kdy stejnou práci 

s hledáním asistentky jako s hledáním vrcholového managementu si nikdo nedá, 

ať už kvůli úspoře času tak díky tomu, že je to jednoduše zbytečné. Význam 

sociálních sítí tedy nesporně roste a i přesto že dnes je již využívá spoustu 

personalistů, stále je zde prostor pro jejich širší využití a lepší pochopení celkového 

fungování těchto sítí. Postupem času se sociální sítě předčí portály které se 

zaměřují pouze na inzerci práce a tyto portály na tuto změnu budou muset 

reagovat.  
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