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1 Úvod 

Poměr zaměstnaných a nezaměstnaných se neustále mění. Otázka zaměstnanosti je 

velmi důležitá zvláště pro mladé lidi ve věku do 25 let. V České republice je bez práce 

každý pátý člověk mladší 25 let a jejich počet stále roste. V září 2013 je bez práce 41 225 

absolventů a mladistvých. V dnešní době zaměstnavatelé požadují praxi a absolventi ji 

bohužel nemají. Výsledkem je tzv. ztracená generace - lidé bez pracovních návyků a 

zkušeností (BusinessInfo.cz, 2013). 

V posledních letech oblast IT zaznamenává růst. Každoročně se otevírá více a více 

IT pozic se zajímavým finančním ohodnocením. Proto je potřeba zvolit takový způsob 

náboru zaměstnanců, který motivuje IT pracovníky ucházet se o místo v dané firmě. 

Základní věcí, pro zisk kvalitního programátora, je zjištění, co je motivací při výběru 

zaměstnání. Rozhodující při volbě zaměstnavatele je pro programátory především náplň 

práce, další rozvoj a příležitost dalšího sebevzdělávání. Programátoři potřebují vidět smysl 

své práce, její cíl a následné uplatnění (Hľadači pokladov, 2013b). 

Cílem diplomové práce je vytvoření návrhů a doporučení externího personálního 

marketingu v oblasti praxe a zaměstnání. Stěžejní část návrhů se věnuje oblasti zaměstnání, 

která reflektuje výsledky výzkumu z analytické části. Záměrem je získat konkurenční 

výhodu značky NetDirect ve správném oslovení uchazečů o zaměstnání a stát se 

konkurenceschopnými v náboru zaměstnanců. Dílčí části se zabývají efektivitou využití 

informačních zdrojů, povědomí o sociálních sítích, sekci kariéra na stránkách firem a 

aktualizaci inzerátů. Další oblast, které je věnována pozornost, je praxe. Cílem je zvýšit 

frekvenci hledání a absolvování praxe při studiu, zjistit důležitost atributů, které motivují 

studenta pro zisk praxe a zhodnotit spokojenost.  

V kapitole Metodika sběru dat je blíže popsán problém značky NetDirect a 

následně cíl výzkumu. Ke způsobu výběru respondentů byla použita kvazireprezentativní 

technika s kvótním výběrem. Základní soubor představoval studenty FEI od třetího 

ročníku, kteří měli možnost využít praxe místo absolvování bakalářských seminářů. Na 

základě sestavených hypotéz, které odrážely zkušenosti autorky práce a HR oddělení 

s náborem zaměstnanců, byla vyhodnocena analytická část. V realizační fázi jsou blíže 

popsány použité testy pro vyhodnocení hypotéz a struktura respondentů.  
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Pro toto téma se autorka práce rozhodla, protože pracovala v bývalé společnosti 

NetDirect a následně v Allegro Group CZ na personálním oddělení, kde se věnovala 

hlavně náboru zaměstnanců.  

. 

  

. 
  



8 

 

2 Teoretická východiska personálního marketingu 

Teoretická východiska personálního marketingu se zabývají důležitostí lidského 

kapitálu ve firmě, úkoly personálního útvaru a roli personalisty. Poté se věnují klasickému 

marketingu a jeho mixu, který je následně porovnáván s personálním marketingem. 

Stěžejní oblastí teoretické části je personální marketing, který je popsán jak z pohledu 

interního, tak i externího. Dílčí část personálního marketingu se zabývá jeho mixem a 

současnými trendy, se kterými se můžou setkat především kandidáti na IT pozice. 

2.1 Řízení lidského kapitálu a úloha personálního útvaru 

2.1.1 Lidský kapitál v organizaci 

Armstrong tvrdí, že „Lidský kapitál představuje lidský faktor v organizaci; je to 

kombinace inteligence, dovedností a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní charakter. 

Lidské složky organizace jsou ty složky, které jsou schopny učení se, změny, inovace a 

kreativního úsilí, což (je–li řádně motivováno) zabezpečuje dlouhodobé přežití organizace“ 

(2012, s. 50). Podle Veselého je lidský kapitál vědění vtělené v lidech. Dělí je znalosti a 

poznávací a výkonové dovednosti, které jsou současnými schopnostmi daného člověka 

(Veselý, 2006). 

Lidské schopnosti, znalosti a chování jedinců vytvářejí hodnotu, která pomáhá plnit 

určité cíle firmy. Proto je nutné se zaměřit na získávání těchto pracovníků, protože 

vytvářejí přidanou hodnotu firmy a také její konkurenční výhodu (Armstrong, 2012). 

2.1.2 Personální práce neboli personalistika 

Personální práce (personalistika) je používána pro obecné označení této aktivity, ale 

termíny personální administrativa (správa), personální řízení a řízení lidských zdrojů jsou 

používány pro charakteristiku vývojové úrovně a pojetí personální práce (Koubek, 2011). 

Personální práce zahrnuje vše, co člověk může nabídnout firmě, jak firmu ovlivňuje 

a záleží na pracovním chování, jak bude firma úspěšná a konkurenceschopná. Této činnosti 

by měla být věnována zvýšená pozornost především v malých a středních firmách. Dobrá 

personální práce vede ke spokojenému a motivovanému pracovníkovi, což zajišťuje úspěch 

a přežití firem (Koubek, 2011). 
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K hlavním úkolům řízení organizace patří schopnost plnit své cíle, výkonnost, 

konkurenceschopnost, úspěšnost na trhu, dosahování žádoucího zisku a permanentní 

zlepšování výkonnosti a postavení na trhu (Koubek, 2011). 

2.1.3 Úloha personálního útvaru 

Personální útvar, je označován také jako útvar lidských zdrojů, zabývá se 

personálními činnostmi, řízení talentů, řízení znalostí, personálním plánováním, 

získáváním a výběrem pracovníků, vzděláním a rozvojem, odměňováním pracovníků, 

vztahy s pracovníky, bezpečností a ochranou zdraví při práci aj. Personální útvar se 

zaměřuje především na řízení a rozvoj lidí v organizaci (Armstrong, 2012). 

Na velikosti podniku organizace závisí velikost personálního útvaru. Neexistují 

přesně stanovená pravidla, která by stanovovala exaktní počet personalistů k počtu 

pracovníků. Běžně se uvádí, že na sto zaměstnanců patří 1,3 personalistů. Vše závisí na 

okolnostech, pokud v organizaci dochází ke změnám, zavádí se nové systémy hodnocení, 

změny v řízeních, nový systém odměňování, vývoj ve vzdělání a rozvoji, pak je potřebný 

počet personalistů daleko vyšší (HR Monitor, 2013). 

Pro efektivnost personálního útvaru je nezbytné hodnotit jeho přínos. Je možné se 

setkat s různými pohledy hodnocení. Tsui a Gomez-Mejia navrhli rozlišování mezi tím, jak 

dobře jsou věci dělány a konečným výsledkem. Dalším měřítkem je tzv. analýza 

prospěšnosti, kterou popsal Boudreau. Ta zachycuje dopad aktivit personálního útvaru 

podle jednotlivých finančních ukazatelů, zlepšení kvality aktivit a poměry mezi náklady a 

přínosy (Armstrong, 2012). 

K závěru o personálním oddělení lze říct, že by mělo být zaměstnanci vnímáno 

pozitivně, ne pouze pro zpracování nutné personální agendy, měli by v ní vidět 

systémovou podporu, kde naleznou důvěru a pochopení (Management lidských zdrojů, 

2013). 

2.1.4 Úloha personalistů v organizaci 

Působení personalisty ve firmě je klíčové, má možnost ovlivňovat chod celé 

organizace. Personalista by měl být ve firmě určitým zprostředkovatelem informací a 

působit jako spojnice mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jeho úkolem je plnit zájmy 

organizace, ale na straně druhé i podporovat zájmy a potřeby zaměstnanců. Proto 
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personalista musí mít schopnost nalézt kompromis mezi oběma stranami a shledat tak 

řešení, které bude vyhovovat oběma stranám (Ipodnikatel.cz, 2012). 

2.2 Personální marketing  

Než bude popsán personální marketing, je vhodné zmínit, co je marketing a jaký je 

základní marketingový mix.  

V dnešní době je pojem marketing chápán, jako uspokojování potřeb zákazníka. 

S marketingem je možné se setkat po celou dobu životnosti produktu, slouží nejen 

k přilákání nových zákazníků, ale snaží se udržet i stávající zákazníky tím, že neustále 

vylepšuje výkon a vzhled produktu. Marketing se během životního cyklu produktu učí 

výsledkům prodeje a snaží se případný úspěch zopakovat. Marketingový mix představuje 

souhrn nástrojů podniku, které umožňují ovlivňovat spotřebitele. Mezi nástroje 

marketingového mixu patří: produkt, cena, komunikace a distribuce. Také je možné se 

setkat s označením tzv. 4P - Product, Price, Promotion, Place. Tyto jednotlivý činitelé 

slouží k dosahování marketingových cílů firmy (Kotler, 2007). 

Po vysvětlení pojmu marketing a marketingový mix v personalistice následuje 

personální marketing. Jedná se o aplikaci marketingového přístupu k personalistice. 

Jedním z modelů, který zobrazuje propojení různých odvětví ve firmě, bezpochyby 

patří tzv. Kompetenční model. Ten se skládá z několika směrů a snaží se propojit 

různorodé firemní řízení, jako je marketing-personalistika, obchod-personalistika, finance-

personalistika, aj. Model naznačuje propojení personálního útvaru s business složkami 

v organizaci. Lze jej však využít i z jiného pohledu. Představuje také základ pro stanovení 

kritérií při náboru zaměstnanců a jejich hodnocení. V následujícím obrázku (viz Obr. 2.1) 

je ukázán obecný Kompetenční model, který zobrazuje spojení jednotlivých oddělení (HR 

News, 2013). 
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Obr. 2.1 Kompetenční model 

Zdroj: HR News (2013) 

Po zjištění, že by mezi sebou měla jednotlivá oddělení komunikovat, se blížíme 

k pojmu personální marketing. 

Cílem personálního marketingu je získat a udržet potřebné pracovní síly díky dobré 

pověsti zaměstnavatele, který se chce stát atraktivní pro lidi, kteří mají zájem pracovat 

v samotné společnosti (Everesta, 2011).  

Personální marketing dle Koubka představuje „použití marketingového přístupu 

v personální oblasti, zejména v úsilí o zformování a udržení potřebné pracovní síly, která 

se opírá o vytváření dobré zaměstnavatelské kvality organizace“ (2007, s. 160). Podle 

Polákové a Häusera je „personální marketing systematická aplikace koncepce marketingu 

v personalistice. Potenciální zaměstnanec se stává klientem, o jehož přízeň organizace 

usiluje“ (2003, str. 46-47). Personální marketing také zahrnuje všechny činnosti, které 

vytvářejí dobrou pověst zaměstnavatele. Jedním z důležitých vlivů je prezentování 

samotné společnosti na trhu práce, jež pojímá sponzoring, mediální politiku, způsob 

získávání pracovníků (spolupráce se školami, s personálními agenturami, úřady práce aj.) a 

hlavně také způsob jednání s uchazeči. Dobrou pověst organizace ovlivňuje personální 

politika, na kterou se lze zaměřit, jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu uchazečů. 

U zaměstnanců může hrát podstatnou roli styl vedení, oceňování práce a přístup 

nadřízeného. Ze strany zaměstnanců a uchazečů jsou důležité pracovní podmínky, systém 

odměňování, zaměstnanecké výhody, možnost osobního rozvoje aj (Kociánová, 2010).  
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V následující tabulce (Tab. 2.1) je zobrazen rozdíl jednotlivých oblastí v klasickém 

marketingu a personálním marketingu.  

Tab. 2.1 Srovnání klasického a personálního marketingu 

Oblast/marketing  Klasický marketing Personální marketing 

Objekt zájmu 
mimo firmu 

zákazník potenciální a současní zaměstnanci 

Subjekty trhu 
zákazníci, dodavatelé, obchodní 

partneři, konkurence 
studenti a absolventi škol, vlastní 

zaměstnanci, uchazeči o práci 

Objekt zájmu výrobek, služba potenciální a stávající zaměstnanci 

Cíle 

uspokojování zákazníků 
prostřednictvím prodeje výrobků 

a služeb s cílem maximalizovat 
zisk 

uspokojování firmy prostřednictvím lidí a 
jejich potenciálu přispět k 

podnikatelskému úspěchu firmy 

Zdroj: Stýblo (2003, s. 18), upraveno autorem 

 Objektem zájmu personálního marketingu jsou potenciální a současní zaměstnanci. 

Mezi subjekty trhu patří studenti a absolventi, vlastní zaměstnanci a uchazeči o práci 

(Stýblo, 2003). V návaznosti na zisk zaměstnanců, personální marketing lze rozdělit na 

interní a externí. Interní personální marketing se zabývá kvalitními podmínkami pro práci 

přijatých zaměstnanců v organizaci. Snaží se o udržení klíčových pracovníků a zajistit tak 

výkonnou a stabilní pracovní sílu. Externí personální marketing se zabývá dobrou pověstí 

firmy, kterou pak organizace může využít u náborových kampaní, prioritou externího 

marketingu je oslovení a získávání nových zaměstnanců (Everesta, 2011). 

2.2.1 Interní personální marketing 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, tak tento typ marketingu se zabývá 

udržováním klíčových zaměstnanců firmy. Interní personální marketing může zahrnovat 

hodnocení zaměstnanců, zaměstnanecké benefity, vzdělání a rozvoj. 

a) Hodnocení zaměstnanců 

Úkolem je odměnit pracovníky spravedlivě, slušně a v souladu s jejich hodnotou 

pro firmu a s ohledem na to, jak přispívají k plnění strategických cílů organizace. Má dojít 

k uspokojení potřeb organizace a všech dalších zainteresovaných stran (Armstrong, 2012). 
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b) Zaměstnanecké benefity 

Jedná se o složky odměny navíc, které patří k peněžním formám odměny. Mezi 

hlavní typy zaměstnaneckých výhod patří: penzijní systémy, osobní jistota, finanční 

výpomoc (půjčky), osobní potřeba (přerušení kariéry při péči o děti), podnikové 

automobily a pohonné hmoty, jiné výhody (příspěvek na ošacení, úhrada telefonních 

výloh, mobilní telefony, aj.). Cílem je vytvářet příznivější postoje zaměstnanců v podniku, 

které můžou zlepšit celkový výkon organizace (Armstrong, 2012). 

c) Vzdělání a rozvoj 

Jedná se o permanentní proces, který vede ke zvyšování schopností, rozvíjení 

dovedností, znalostí a zlepšování postojů pro náročnější úkoly. Lidé musí být motivování 

k tomu, aby měli potřebu se sami učit a vzdělávat. Cílem je zajistit kvalifikované 

pracovníky, kteří dokáží uspokojit současné a budoucí potřeby organizace (Armstrong, 

2012). 

Cílem interního personálního marketingu je usilovat o stabilizaci stávajících 

pracovníků. Mezi dílčí cíle pak patří ztotožnění se jednotlivých zaměstnanců s organizací, 

loajalita zaměstnanců a jejich spokojenost (Stredwick, 2005). 

2.2.2 Externí personální marketing 

Tento typ personálního marketingu se zaměřuje především na oslovení a získávání 

zaměstnanců. 

Získávání zaměstnanců 

Pomocí náboru lze co nejpřesněji specifikovat požadavky na danou pozici a její 

pracovní náplň.  

 Podle Koubka je „úkolem získávání pracovníků zajistit, aby volné pracovní místo 

v podniku přilákalo množství vhodných uchazečů, a to s přiměřenými náklady a včas. 

Neméně důležitým úkolem je získání přiměřených informací o jednotlivých uchazečích, 

aby bylo možné později na jejich základě relativně spolehlivě vybrat toho nejvhodnějšího 

z nich.“ (2003, s. 67) 

Existují tři fáze získávání a výběru pracovníků: definování požadavků, přilákání 

uchazečů a vybírání uchazečů. 
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1. Definování požadavků  

Organizace určí počet lidí, které potřebuje. Dále se musí zadat přesné požadavky na 

konkrétní pracovní funkci a specifikovat pracovní místo. Dle těchto informací, pak bude 

sestaven inzerát, který bude dále distribuován na patřičná místa. Popis pracovního místa 

vyžaduje schopnosti, dovednosti a požadavky, což dohromady tvoří kritéria, podle kterých 

se budou vybírat uchazeči a zvát na pohovor (Armstrong, 2012). 

2. Přilákání uchazečů 

Jednou z prvních metod je uvažovat o oslovení vnitřních zdrojů uchazečů. Pokud 

nejsou nalezeni kvalitní potenciální kandidáti, je nutné přejít na další metody, které 

představují pro organizaci vyšší náklady. Mezi další techniky patří: inzerování, internet, 

zprostředkovatelské služby. Nejčastější kritéria rozhodující při volbě metody přilákání 

uchazečů jsou: rychlost, nákladovost a jaká je pravděpodobnost získání kvalitního 

uchazeče (Armstrong, 2012). Podle Chládkové jsou zaměstnavatelé povinní do 

10 kalendářních dnů nahlásit příslušnému úřadu práce volná místa a její bližší specifika a 

opět do 10 kalendářních dnů nahlásit jejich obsazení (Chládková, 2012). 

3. Vybírání uchazečů  

Poslední fáze zahrnuje třídění žádostí, pohovory, vyhodnocení, nabízení 

zaměstnání, přípravu pracovní smlouvy (Armstrong, 2012).  

Vše končí při potvrzení pracovní nabídky a sestavením pracovní smlouvy, která se 

odvíjí od charakteristiky pracovního místa.  

2.3 Mix personálního marketingu 

V klasickém marketingovém mixu se lze setkat s tzv. 4P (Product, Price, Place, 

Promotion), pak lze mix přizpůsobit podle odvětví např. služby, kde je 7P. U personálního 

marketingu lze použít 5P, které zahrnují Product, Price, Promotion, Place a Personality. 

Na obrázku (Obr. 2.2) je ukázán mix personálního marketingu a jeho potenciál směny. 
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Obr. 2.2 Mix personálního marketingu a vztah mezi firmou a kandidátem 

Zdroj: Bednář (2013, s.194) 

 Z obrázku (Obr. 2.2) je patrné, že v personálním marketingu figurují dvě strany: 

kandidát a firma. Mezi těmito subjekty dochází k oboustranné směně. Firma i zaměstnanec 

zároveň nakupují a nabízejí svůj produkt, celý tento proces je ovlivněn podmínkami – 

marketingovým mixem.  

V personalistice dochází k vyjednávání mezi potenciálním zaměstnancem a 

organizací. Cílem je se dohodnout na vzájemně přijatelných podmínkách - náplň práce, 

pracovní doba, mzda (Bednář, 2013). 

2.3.1 Produkt 

Obecně termínem Produkt (Product) lze označit cokoliv, co dokáže uspokojit 

potřeby a přání zákazníka. Zahrnuje nejen výrobek (hmotnou složku), ale také službu, 

fyzické předměty, místa, organizace a osoby (Kotler, 2007). 

V personalistice pod pojmem produkt je možné označit nabízené pracovní místo, 

které podle Armstronga tvoří „soubor příbuzných úkolů, které vykonává určitá osoba a 

naplňuje tím účel pracovního místa“ (2012, s. 277). Obsahem pracovního místa jsou 

konkrétní požadavky na zaměstnance, místo výkonu, pracovní doba, které si vytyčí 

jednotlivá organizace. Cílem obsazení pracovního místa je uspokojit nároky firmy na 

produktivitu, efektivitu činností a jakost výrobků nebo služeb, ale také splnit očekávání 

jedince. Propojením cílů s potřebami organizace a jedinců dochází k obecnému cíli při 

vytváření pracovních míst. Nejen firma, ale i kandidát se snaží o uspokojení svých potřeb. 

Aby toho dosáhl, nabízí sám sebe. Produkt, který nabízí, je práce, kterou je schopen 

v určité kvalitě odvést (Bednář, 2013).  

Kromě pracovního místa je možné se setkat i s pojmem pracovní role, která 

vyjadřuje úlohu hranou lidmi při vykonání práce. Rozlišuje se individuální a genetická 
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role. Individuální role je vykonávána jedincem, naopak genetická role zahrnuje podobnou 

činnost několika lidí (Armstrong, 2012). 

2.3.2 Cena 

Cena (Price) je brána jako peněžní vyjádření produktu či služby. Vyjadřuje souhrn 

hodnot, které zákazníci jsou ochotni zaplatit za užitek ze služby (Kotler 2007). 

Produkt je v případě personálního marketingu nejblíže službám, neboť je nehmotné 

povahy. Z toho důvodu se porovnávají náklady s užitkem. Cenu lze pojmout jak ze strany 

organizace, tak ze strany zaměstnance. Z pohledu organizace cena představuje celkové 

náklady práce, tzn. úplné náklady, které zaměstnavatel vynaloží na nábor a zaškolení 

zaměstnanců, na jejich mzdy, na pokrytí zákonem stanovených a smluvně dohodnutých 

personálních a sociálních potřeb zaměstnance. Ze strany zaměstnance cena představuje 

například čas, který obětuje pro práci, přístup k práci a jeho výkon (Bednář, 2013).  

Zaměstnanec se na trhu práce může setkat s pojmy plat či mzda. Plat je určen pro 

zaměstnance ve státním – veřejném sektoru, který se skládá ze čtyř složek: základní složka 

platu (tj. platový tarif), osobní příplatek, další příplatky (např. příplatek za vedení lidí) a 

odměny za splnění mimořádných úkolů. Naopak mzda je určena pracovníkům 

v soukromém sektoru. Je možné se setkat s tzv. smluvní mzdou, jejíž úroveň závisí na 

dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (Finanční noviny, 2006). Na trhu práce 

existuje několik mzdových variant, a to úkolová mzda, časová, provizní, za očekávané 

výsledky práce, za znalosti a dovednosti, úsporu času aj. (Koubek, 2007). 

2.3.3 Komunikace 

Komunikace (Promotion) představuje aktivitu, jejímž cílem je přesvědčit 

zákazníka ke koupi produktu (služby). Tento nástroj nelze podceňovat, neboť slouží ke 

komunikaci se současnými i potenciálními zákazníky a je potřebný k vybudování vztahu 

mezi dodavatelem a spotřebitelem. Úkolem každé firmy je odpovědět si na otázku, JAK 

komunikovat a KOLIK bude potřeba investovat do této činnosti. Komunikační program 

musí na firmy působit koordinovaně a konzistentně (Kotler, 2007). 

Mezi jednotlivé elementy komunikačního mixu se řadí osobní a neosobní formy 

komunikace. Mezi osobní prvek komunikace se řadí pouze osobní prodej. Neosobní forma 

komunikace obsahuje reklama, podpora prodeje, přímý marketing, sponzoring a public 

relations (dále PR). Také je možné se setkat s kombinací osobní a neosobní formy 
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komunikace, a to výstavy a veletrhy. Jednotlivé nástroje komunikačního mixu se vzájemně 

doplňují a plní určitou funkci (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

V personalistice je možné využít několik prvků komunikačního mixu při náboru 

zaměstnanců. V následující části budou představeny ty nejčastější příklady využívané při 

získávání a oslovování zaměstnanců.  

Reklama patří mezi placenou, neosobní formu marketingové komunikace. 

Reklamou se rozumí prezentace, která je šířena komunikačními médii, jejímž cílem je 

podpora podnikatelské činnosti. Funkcí reklamy je oslovovat stávající i nové zaměstnance, 

snažit prodat nabízené pracovní místo. Zahrnuje inzerci, rozhlasovou a televizní reklamu, 

vnější reklamu a audiovizuální snímky (Vysekalová, 2010). 

Kotler tvrdí, že podpora prodeje je brána jako „krátkodobý stimul, který má 

povzbudit nákup či prodej výrobku nebo služby“ (2007, s. 809).  

V praxi se jedná např. o předměty jako firemní propisky, letáčky, brožury o firmě, 

vizitky HR (Human resources) oddělení. Tyto předměty jsou nejvíce předávány u osobní 

komunikace s uchazečem, např. přímo u pohovoru, nebo na výstavách a veletrzích či na 

Dni otevřených dveří různých škol.  

Jedním z dalších prvků komunikačního mixu je přímý marketing, který poskytuje 

přímé spojení s jednotlivcem (vybraným kandidátem), ať už telefonicky, internetem nebo 

jinou formou přímé komunikace (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

Výstavy a veletrhy spojují osobní a neosobní formu komunikace. Zde dochází ke 

kombinaci podpory prodeje, reklamních prostředků, osobního prodeje a jako celek jde o 

PR aktivitu (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

V personálním marketingu je potřebná i propagace, která může pomoci k setkání 

firmy a zaměstnance. Propagace směřuje k budování dobrého jména a silné značky 

organizace, jak na interním, tak i na externím trhu práce. Vede k vybudování pozitivního 

postoje, preferencí firmy a k oslovování vhodných uchazečů. (Bednář, 2013)  

2.3.4 Distribuce 

Distribuce (Place) je přesun výrobku od výrobce k zákazníkovi v požadovaném 

čase, místě, množství a kvalitě (Srpová, 2010). 
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V personální činnosti si pod tímto pojmem lze představit nábor zaměstnanců, 

resp. získávání nových zaměstnanců.  Mezi zdroje získávání zaměstnanců patří interní a 

externí zdroje. Za interní zdroje lze považovat kandidáta z řad zaměstnanců (změna 

pracovního místa) díky čemuž dochází k ušetření nákladů, nebo tzv. referral programy. 

Konkrétně se jedná o Employee referral program, což je systém vnitřních referencí (viz 

podkapitola 2.4 Trendy v personálním marketingu). Externí zdroje obsahují doporučení 

potenciálního uchazeče z řad zaměstnanců, úřad práce, personální agentury, pracovní 

portály např. práce.cz, jobs.cz, veletrhy pracovních příležitostí, inzeráty, sociální sítě. 

V současné době je využíváno i tzv. agenturní zaměstnávání. Agenturní zaměstnanec je 

najat personální agenturou přímo pro provedení určité pozice pro danou firmu. Znamená 

to, že zaměstnavatelem je personální agentura a místem výkonu práce je konkrétní firma. 

Výhodou je snížení právních a investičních rizik související se zaměstnáváním, využít 

pracovníka na skutečně potřebnou dobu bez nutnosti na vyrovnání. Za nevýhody nepřímé 

distribuce lze považovat vnímání omezení v kariérním růstu, obtížnost budování 

vzájemných vztahů mezi firmou a zaměstnancem, promítnutí nákladů do ceny produktu na 

obou stranách. Výjimku tvoří vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří se na rozdíl od 

řadového zaměstnance neidentifikují s organizací, pouze se svou prací, kterou vykonávají 

(Bednář, 2013).  

2.3.5 Osobnost 

 Osobnost (Personality) charakterizuje výběr a roli mezi nastávajícím 

zaměstnancem a organizací. Zabývá se tím, zda obě strany budou schopny dlouhodobě 

vytvářet dobré vztahy. U výběru budoucího pracovníka bere organizace v úvahu několik 

příznaků. Cílem je získat takového pracovníka, který bude vykonávat úkoly podle daného 

pracovního místa v určité kvalitě, bude schopen přijmout hodnoty firmy, a také zda 

zapadne do kolektivu. Také budoucí zaměstnanec si vybírá svého zaměstnavatele. 

Rozhoduje se podle několika kritérií, jako je osobnost firmy, její image, firemní kultura aj. 

(Bednář, 2013). Bednář tvrdí, že „stejně jako jedinec i firma vyznává hodnoty, má svoji 

identitu, kulturu, komunikuje s okolím“ (2013, s. 198). 

2.4 Trendy personálním marketingu  

2.4.1 Personální marketing v současnosti 

Pokud chtějí být personalisté úspěšní, musí udržovat neustálý kontakt nejen se 

zaměstnanci, ale také s kandidáty. Pokud náplň práce personalisty obsahuje pouze nábor 
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lidí, je nazýván Recruiter (náborář). Ještě před nedávnem hlávní náplni práce bylo 

selektovat životopisy kandidátů. Dnes recruiter nečerpá pouze z příchozích životopisů, ale 

musí se i aktivně zapojovat do vyhledávání vhodného kandidáta, ať už prostřednictvím 

interní databáze nebo využitím sociálních sítí. Rozlišujeme dva hlavní zdroje kandidátů – 

aktivní a pasivní. Aktivní kategorie tvoří všichni kandidáti, kteří vyvinou určitou aktivitu 

proto, aby byli zařazeni do výběrového řízení. Kdyžto pasivní kategorie zahrnuje aktivitu 

především konzultantů a recruiterů, kteří vyhledávávají vhodné kandidáty splňující dané 

požadavky na určitou pozici prostřednictvím interní databáze uchazečů, pracovních 

portálu, referencí, LinkedIn aj. (Hľadači pokladov, 2013). 

Podle statistiky zveřejněné na portálu (www.hladacipokladov.sk) zaměřující se 

pouze na personalistiku v roce 2012 došlo k výraznému posunu od aktivních zdrojů 

k pasivním. Ještě v roce 2011 až 74 % kandidátů, se kterými pracovali, bylo z aktivních 

zdrojů. V roce 2012 dostala mírnou převahu právě pasivní kategorie. Prostřednictvím 

oslovení bylo získáno 55 % kandidátů. Ne vždy, lze zvolit pasivní kategorie kandidátů, vše 

se odvíjí od  toho, jaký typ pozice se obsazuje (Hľadači pokladov, 2013). 

2.4.2 Employee referral program (ERP) 

ERP nazýváno také jako Doporučení přátel se stále více stává důležitou metodou 

v procesu náboru zaměstnanců. Je to reakce společnosti na nedostatek talentovaných 

zaměstnanců. Představuje nový způsob oslovení potenciálních uchazečů např. pomocí 

sociálních sítí. Tato metoda se zakládá na referencích lidí, kteří pro ně nepracují. ERP 

modely se snaží o nalezení vhodných kandidátů s využitím dalších lidí, kteří s hledáním 

pomůžou (Berberich, 2012).  

V případě modelu (viz Obr. 2.3), kdy dochází k finanční motivaci při doporučení 

zaměstnanců, dochází k rozšíření oblasti potenciálních uchazečů. Na následujícím obrázku 

je zobrazena aktivita zaměstnanců a nezaměstnanců finančně motivovaných. V dnešní 

době jsou používány sociální sítě k doporučení zaměstnanců. V případě, že nový 

zaměstnanec vydrží určitý čas ve společnosti, „doporučovatel“ dostane finanční odměnu 

nebo hodnotný dar.  Stále je to levnější varianta, než využít na nábor zaměstnanců 

personální agentury (JobLink, 2008). 

http://www.hladacipokladov.sk/
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Zdroj: JobLink (2008, s. 4)  

Obr. 2.3 Finanční odměna v ERP modelu 
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3 Charakteristika společnosti Allegro Group CZ  

V této kapitole je popsána charakteristika společnosti Allegro Group CZ. Je 

rozdělena do několika podkapitol, nejprve se zabývá popisem společnosti Allegro 

Group CZ, pak jeho portfoliem a následně se blíže věnuje značce NetDirect, která je 

součástí Allegro Group CZ. NetDirect má svoji dlouhou historii. Od března roku 2013 

došlo k několika změnám (fúze s Allegro Group CZ, reorganizace), které ovlivnily běžný 

chod NetDirectu. V současnosti se NetDirect snaží o umístění mezi přední poskytovatele 

dodavatelů e-business aplikací a plánuji rozšiřování pobočky, proto je značka NetDirect 

řešena v diplomové práci.  

Allegro Group CZ je mezinárodní internetová společnost, která působí v České 

republice od roku 2011. Jedná se o holdingovou strukturu polského Allegro Group. 

V České republice do svého portfolia zahrnuje: Heureku, Aukro, NetDirect, BezRealitky, 

Spa a další úspěšné projekty (Allegro Group, 2013). 

3.1 Portfolio společnosti Allegro Group CZ 

3.1.1 Aukro.cz 

Jedná se o český online aukční portál, který byl založen v roce 2003. Během devíti 

let působení na trhu realizovalo více než 45 000 000 transakcí. Každou minutu se prodá 23 

položek a je zárukou bezpečných transakcí (Aukro, 2012). 

3.1.2 Bezrealitky.cz 

Bezrealitky.cz nabízí možnost pronájmu či prodeje nemovitosti bez prostředníka 

(realitních kanceláří).  

Mezi hlavní výhodu lze zařadit nižší náklady na pořízení nemovitosti, protože ani 

jedna ze stran nehradí poplatek za zprostředkování prodeje či pronájmu. Bezrealitky 

poskytují také další služby, jako je právní a hypotéční poradenství, stěhování, úpravy 

bydlení aj. (Bezrealitky, 2013). 

3.1.3 Heuréka 

Heuréka je internetový nákupní rádce, který slouží k porovnávání zboží (technické 

parametry, ceny, nebo jednotlivé zboží mezi sebou). Výhodou je, že uživatelé produktů 

mohou napsat recenzi na daný výrobek a ohodnotit jeho jednotlivé parametry. Cílem 

tohoto portálu je pomoct při výběru nejvhodnějšího produktu (Allegro Group, 2013). 
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3.1.4 NetDirect 

Jako společnost působila v České republice od roku 2002. Jejím sídlem byla 

Ostrava-Vítkovice. Kvůli fúzi se společnosti Allegro Group CZ 31. března 2013, 

společnost NetDirect s.r.o. zanikla, značka NetDirect však nadále existuje. NetDirect od 

března 2014 sídlí na Varenské v Office Center v Ostravě. 

NetDirect s.r.o. patřil k nejvýznamnějším dodavatelům e-business aplikací na 

českém a slovenském trhu. Plán Allegra Group CZ je upevnit pozici značky NetDirect na 

českém a slovenském trhu (NetDirect, 2013a).  

3.2 Charakteristika značky NetDirect 

V následujících obrázcích (viz Obr. 3.1, Obr. 3.2) je zobrazena změna loga 

společnosti NetDirect s.r.o. před nákupem a po fúzí se společnosti Allegro Group CZ.  

 

 

 

    Zdroj: NetDirect, (2011b)                 Zdroj: NetDirect, (2013a) 

 NetDirect (dále jen ND) se specializuje na vývoj a implementaci internetových 

aplikací, zejména internetových obchodů. Vše se provádí na produktech ShopCentrik a 

FastCentrik. (podrobnější popis produktů je v části 3.2.1 Historie a současnost NetDirectu). 

K nabídce patří řada doplňkových služeb jako je kupříkladu odborné poradenství, napojení 

na informační systémy, platební brány, webdesign nebo internetový marketing a řada 

dalších (NetDirect, 2013). 

3.2.1 Historie a současnost NetDirectu 

a) Historie a vývoj NetDirectu 

Společnost NetDirect s.r.o. byla založena v roce 2002 v Ostravě. Mezi zakladatele 

společnosti patří: Jan Svoboda, Zbyněk Šplýchal a Petr Šigut. V roce 2002 se společnost 

zabývala činnostmi podnikání, jako je reklamní činnost a marketing; pořádání odborných 

 
Obr. 3.1 Staré logo NetDirect s.r.o. Obr. 3.2 Nové logo NetDirect 
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kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorských činností; poskytování 

software a poradenství v oblasti hardware a software; činnost technických poradců 

v oblasti internetu a vývoje softwaru. V roce 2010 se činnost podnikání sjednotila do jedné 

skupiny, a to na výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. Konkrétně hlavní název činností byl poskytování software, poradenství v oblasti 

informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové 

portály (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2014). Od té doby se ND neustále rozvíjel a počet 

zaměstnanců v roce 2012 vzrostl až na 100 (NetDirect, 2013a).  

 K významným mezníkům společnosti patří rok 2002, kdy byla společnost 

NetDirect s.r.o. založena. Dostala se mezi přední poskytovatelé dodavatelů a e-business 

aplikací. V roce 2008   se ND stal finalistou soutěže Technology Awards. Jedná se o 

soutěž, kde Microsoft vybírá nejlepší zákaznické řešení, které je postaveno na její 

platformě. V roce 2009 se stal ND vítězem v Technology Awards. V následujícím 

roce  byl ND vyhlášen za nejlepšího partnera roku a získal titul 2010 Microsoft Country 

Partner of the Year Award (NetDirect, 2013d). V roce 2011 společnost ND byla koupena 

mezinárodní internetovou společností MIH Allegro BV. V roce 2012 došlo ke spuštění 

(AppCentrik, ThemeCentrik) mobilních aplikací pro platformu Apple, Windows 8. 

V loňském roce (2013) NetDirect přebral ocenění Microsoft Awards 2013 Finalist, vyhrál 

s projektem Mobilních aplikací ND shops (NetDirect, 2013f). Dne 31. března 

2013  Allegro Group CZ se stala nástupnickou společností, která převzala veškerá práva a 

povinnosti vyplývajících z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti NetDirect s.r.o   

(NetDirect, 2013a). 

b) Současnost značky NetDirect 

Díky mnohaleté specializaci v oboru e-commerce může ND nabídnout záruku 

kvality. Produkty poskytují pružné přizpůsobení se požadavkům klienta a jejich 

nezávislost. ND nabízí dva produkty: ShopCentrik a FastCentrik.   

ShopCentrik jde o e-shop na míru. Tento systém je určen jak pro trh B2C, tak i pro 

B2B segment. Při vytváření ShopCentriku se klade důraz na jeho modernost, unikátnost a 

přizpůsobování se cílovým skupinám. Výhodou tohoto produktu jsou nízké provozní 

náklady e-shopu, dodávka na míru, platby kreditními kartami i ze zahraničí, jednoduché 

nakupování, pružnost úpravy, aj. (Netdirect, 2013a). 

http://www.netdirect.cz/o-nas/novinky/netdirect-ziskal-titul-microsoft-country-partner-of-the-year-2010.aspx
http://www.netdirect.cz/o-nas/novinky/netdirect-ziskal-titul-microsoft-country-partner-of-the-year-2010.aspx
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FastCentrik je vyvinut pro podnikatele i menší firmy, které chtějí ušetřit čas a 

peníze. Subjekty si produkt pořídí formou licence, kterou uhradí jednou za měsíc. Produkt 

poskytuje potřebnou flexibilitu, je možné obchodovat téměř okamžitě, neboť aplikaci lze 

spustit do 24 hodin. Výhodou eshopu je, že se jedná o velký e-shop za malé peníze 

(NetDirect, 2013f). 

3.3 Personální marketing NetDirectu 

Od fúze NetDirect s.r.o. s Allegro Group došlo ke změnám, co se týče 

personalistiky a samotného personálního marketingu. Do března 2013 se společnost 

NetDirect sama za sebe prezentovala na veřejnosti, prováděla nábor zaměstnanců a měla 

své HR oddělení. Po fúzi došlo k centralizaci HR a personální oddělení v NetDirectu 

zaniklo. Vše je nyní řízeno z centrály HR, která sídlí ve Zlíně, tzn., že veškeré personální 

záležitosti směřují do Zlína.   

3.3.1 Personální marketing společnosti NetDirect s.r.o. v roce 2012 

V roce 2012 společnost NetDirect měla svoje personální oddělení, které mělo na 

starosti, jak interní, tak externí personální marketing. Cílem bylo udržet stávající 

zaměstnance a zvětšit počet pracovníků. HR oddělení bylo velice aktivní, prezentovalo se 

na pracovních veletrzích, udělalo reklamní kampaň v městské hromadné dopravě, začalo 

používat Facebook pro nábor zaměstnanců a komunikovalo s FEI, odkud čerpalo 

absolventy.  

V říjnu roku 2012 proběhla reklamní kampaň, která byla zacílena na pozici 

Programátor. Byla zveřejněna na sociální sítí Facebook – pouze na zdi společnosti 

NetDirect (bez PPC reklamy), a také byla vyvěšena v dopravních prostředcích ve městě 

Ostrava v podobě letáku. Kampaň byla pojata s nadsázkou. Na letáku byl zobrazen vězeň 

s popisem: Pátrání! Hledá se programátor se znalostí technologií ASP, CSS, HTML aj. 

(viz Obr. 3.3). Na fotografii na sociálních sítích byl použit jeden zaměstnanec 

z NetDirectu. Ovšem do MHD byl dán velmi podobný leták už bez fotografie 

zaměstnance. Cílem bylo odlišit se od běžných reklamních letáků v dopravních 

prostředcích a zaujmout. Po skončení měsíční akce se podařilo včas a v dostatečném počtu 

zajistit uchazeče do společnosti ND.  
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Obr. 3.1 Pátrání - nábor IT zaměstnanců 

Zdroj: Facebook-NetDirect (2013) 

K náborům IT zaměstnanců se využívaly také různé pracovní portály, především 

však jobs.cz. Naposledy se samotná společnost NetDirect s.r.o. prezentovala v březnu 2013 

na pracovním veletrhu KARIÉRA PLUS, pořádaném VŠB-TU Ostrava. Veletrh 

pracovních příležitostí sloužil k získání absolventů, dostání se do povědomí studentů a už 

v té době bylo zájemcům řečeno, že případný nástup do NetDirectu by už byl do Allegra 

Group. 

3.3.2 Personální marketing NetDirectu v roce 2013 

Nyní je vše v rámci personálního marketingu řízeno přes HR Allegro Group CZ, 

každopádně marketingové oddělení NetDirectu zůstalo, ale v menším měřítku. Z důvodu 

změn v organizační struktuře NetDirectu došlo k pozastavení náboru IT pozic v Ostravě. 

Novým ředitelem je od září 2013 David Vychytil, ale v budoucnu se plánuje nábor 

zaměstnanců, především seniorských pozic programátorů. V současnosti se využívají 

k inzerátům nových míst především stránky Allegra Group CZ, pracovní portály (jobs.cz, 

práce.cz). Účast na pracovním veletrhu Kariéra Plus na VŠB však byla pozastavena.  

Novinkou pro oslovení potenciálních uchazečů se stal LinkedIn, kde si Allegro 

Group CZ nedávno založilo účet. HR na LinkedIn vkládá jakékoliv inzeráty na IT pozice. 

Zatím však LinkedIn není používán tak, jak by se ve skutečnosti mohl využít.  
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3.4 Subjekty trhu 

3.4.1 Konkurence 

Aby firma mohla efektivně naplánovat svou strategii, je nutné provést analýzu 

konkurence. Na základě porovnání konkurence je možné zjistit konkurenční výhody a 

nevýhody (Kotler, 2007). 

Analýza konkurence byla provedena z pohledu nabídky služeb jednotlivých 

společností, ale také i z pohledu náboru zaměstnanců. Konkurence je rozdělena na 

existující konkurenci na trhu a nově příchozí. Za největší existující konkurenci v rámci 

Moravskoslezského kraje jsou považovány firmy Tieto Czech s.r.o., Netdevelo s.r.o., 

Elinkx a nově Seznam.cz. Za potenciální konkurenci, která se nově objevila na trhu je 

společnost Programia s.r.o. 

a) Tieto Czech s.r.o 

Severoevropská společnost nabízí služby produktového inženýrství a informačních 

technologií. Své služby poskytuje téměř v 30 zemích světa. Mezi hlavní oblasti, kterými se 

společnost zabývá, patří: Microsoft Dynamics CRM, IT služby, výzkum a vývoj, 

konzultace a thought leadership, cloudové služby (Tieto, 2013a). 

V České republice, díky silnému potenciálu společnosti, patří k jednomu 

z největších zaměstnavatelů v IT oblasti. Zaměstnává více než 1 900 zaměstnanců. Tieto 

v Ostravě vybudovalo Tieto Towers (v roce 2012), kde nabízí práci v nadnárodní 

korporaci, stabilitu a kariérní růst (Idnes.cz, 2013). 

Mezi výhodu náborových kampaní se řadí pořádání IT Days, kde si uchazeči, či 

zájemci mohli prohlédnout pracovní prostředí. Mohli se blíže seznámit s náplní práce, 

s nabídkou aktuálně nabízenými pracovními pozicemi a zjistit požadavky na dané místo.  

Tieto při oslovování potenciálních uchazečů vsází na výstižná hesla, která už 

mohou být přesvědčivá pro daného uchazeče. Láká na stabilitu, růst a zázemí. V jiných 

kampaní se jedná třeba o: vědomosti, nadšení, úspěch a nakonec: zaměření, 

odpovědnost, hodnoty (Tieto, 2013b). 

b) Netdevelo s.r.o. 

Netdevelo s.r.o. vzniklo v roce 2007. Sídlo společnosti se nachází v Ostravě a počet 

zaměstnanců se pohybuje okolo 30. Společnost se primárně zabývá internetovými 

obchody. Mezi její další služby patří internetové aplikace, objednávkové portály, 

http://www.tieto.cz/co-nabizime/microsoft-dynamics-crm
http://www.tieto.cz/co-nabizime/it-sluzby
http://www.tieto.cz/co-nabizime/vyzkum-a-vyvoj
http://www.tieto.cz/co-nabizime/konzultace-a-thought-leadership
http://www.tieto.cz/co-nabizime/sluzby-cloud
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poradenství, e-marketing, SEO analýzy, PPC kampaně, tvorba grafiky, reklam, provoz 

serverů apod. Mezi hlavní produkt se řadí ShopSys, který je vytvořen tak, aby byl 

přizpůsoben požadavkům klienta na míru. Za hlavní reference firmy lze považovat Kofolu, 

RWE, Nestlé a mnoho dalších (NetDevelo, 2013a,b). 

Zhruba od října roku 2012 (do současnosti říjen 2013) je pořádán nábor 

zaměstnanců prostřednictvím webového portálu Pojďte s námi růst (viz Obr. 3.4), kde 

hledají PHP programátory, kodéry, grafiky a jiné pozice potřebné k chodu firmy. Stává se 

pravidlem, že forma oslovení potenciálních uchazečů je vždy kreativní, jak je zřejmé 

z webu www.pojdtesnamirust.cz. Kampaň je vedena i prostřednictvím Facebooku 

(NetDevelo, 2013c). 

 

Obr. 3.2 Náborová kampaň Netdevelo s.r.o. od roku 2012 

Zdroj: NetDevelo (Pojďte s námi růst, 2013) 

V říjnu 2013 spustili kampaň (viz Obr. 3.5) na sociální síti Facebooku i na svých 

webových stránkách s názvem: Chcete získat Ipod? Doporučte programátora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:NetDevelo (2013b) 

Obr. 3.3 Náborová kampaň Netdevelo s.r.o. v roce 2013 
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c) Elinkx 

Jedná se o společnost, zabývající se podnikovými internetovými systémy, vznikla v 

roce 1999 v Ostravě. Aktivity společnosti lze rozdělit do jednotlivých oblastí: podnikové 

informační systémy, internetové systémy, logistické systémy, přepravní služby (Elinkx, 

2013).  

Nábor zaměstnanců probíhá na stránkách společnosti. Nabízejí uplatnění pro: .NET 

programátora, WEB developera, testera (leden 2013) aj. Oslovení potenciálních uchazečů 

neprobíhá prostřednictvím sociálních sítí. Společnost nemá LinkedIn, Facebook a další 

soc. sítě, kde by mohla oslovit širší spektrum lidí. 

V říjnu 2013 má Elinkx pozastavené nábory lidí i na svých webových stránkách, 

které před nedávnem prošly rekonstrukcí (Elinkx, 2013). 

d) Seznam.cz 

Seznam.cz otevřel v květnu 2013 vývojové centrum v Ostravě, tato společnost patří 

k nejsilnějšímu českému médiu zahrnující např.: mapy.cz, novinky.cz, stream, lide.cz a 

další produkty. I když se jeho produkty liší od předchozí konkurence a samotného Allegra 

Group CZ, konkurencí je. Seznam.cz nabízí svým uchazečům stabilní zázemí přední české 

společnosti, dynamické pracovní prostředí a moderní pracoviště. Stává se tedy konkurent 

v zisku senior programátorů a dalších kandidátů (Seznam, 2013). 

e) Programia s.r.o. 

Společnost vznikla v srpnu 2013. Jedná se o přímou konkurenci značky NetDirect. 

Programia je nová firma nabízející tvorbu e-shopů a www stránek. Byla založena bývalými 

zaměstnanci NetDirectu a pokračuje v jeho vizi.  

Programia je společnost do deseti zaměstnanců. Zatím neměla veřejný nábor 

zaměstnanců pomocí sociálních sítí, personálních serverů nebo svých internetových 

stránek. Čerpala z řad zaměstnanců NetDirectu a stavěla na doporučení známých. 

Programia si nedávno vytvořila účet na Facebooku a LinkedIn. Z pracovního portálu je 

patrné, že v této společnosti nyní působí bývalí zaměstnanci NetDirectu (Programia, 2014). 

3.4.2 Dodavatelé NetDirectu 

Dodavatelé jsou firmy či jednotlivci, kteří nabízejí zdroje, jenž organizace 

potřebuje pro výrobu zboží a služeb (Kotler, 2007). 
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Stěžejním dodavatelem je společnost Microsoft. ND je jeho dlouhodobým 

partnerem, a proto má možnost získat nové vývojové verze dříve než ostatní. Možnost mít 

takového dodavatele je garanci kvalitní technické podpory a záruka pro rozvoj produktů. 

ND dosahuje úrovně partnerství s tímto dodavatelem, neboť má titul Microsoft Gold 

Certified Partner. Pilířem pro fungování ND je elektronické vybavení především značky 

Lenovo, dodavatel Tecom a procesory jsou značky INTEL (NetDirect, 2013d).  

3.4.3 Prostředníci NetDirectu 

Organizace, jednotlivci nebo firmy představují prostředníky, kteří poskytují 

distribuci zboží a služeb pomocí směny (Kotler, 2007). 

Mezi prostředníky, kteří nabízejí služby/produkty konečným zákazníkům a 

komunikují s veřejností, se řadí oddělení obchodu, telemarketingu a marketingu. 

Marketingové oddělení prezentuje NetDirect na několika konferencích pro odbornou 

veřejnost. V říjnu 2013 se zúčastnilo na Multichannel marketing & sales 2013, kde byli i 

partnery. Konference byla určena marketérům, lidem z obchodu, šéfům značek, 

managementu a podnikatelům obecně. Multichannel je orientovaný především na to, jak 

najít cesty k oslovení zákazníků (Marketing Journal, 2013). 

V září 2013 se zúčastnili konference ShopComm (viz Obr. 3.6) na Slovensku, která 

přináší inspiraci a trendy, jak lépe a úspěšně prodávat online. ShopComm obsahovala 

prezentace především o online reklamě, webdesignu e-shopů, marketing a branding. 

 

Obr. 3.4 Logo konference ShopComm 2013 

Zdroj: Shopcomm (2013) 

Na konci měsíce srpna 2013 NetDirect připravil pro své stávající a nové klienty 

elektronickou knihu s názvem 99 tipů pro e-shopy. NetDirect se v současné době snaží 

upevnit si pozici na českém trhu, a proto zkouší zvýšit svou aktivitu v oslovení 

potenciálních klientů (NetDirect, 2013a). 
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3.4.4 Veřejnost NetDirectu 

Různé typy veřejností ovlivňují firmu nebo její trh, ale také mají vliv na splnění 

firemních cílů. Každá společnost je vystavována několika druhy veřejností: finanční 

veřejnost, masová média, vládní veřejnost, občanská sdružení a organizace, občanská 

veřejnost a vnitřní veřejnost (Kozel, 2011).  

Finanční veřejnost může podnikání NetDirectu ovlivnit ve výši poskytování půjček, 

výši úroku apod. Finanční veřejnost nemůže být blíže specifikována, neboť se jedná o 

interní záležitost, bez možnosti získání bližších informací. Další druh je vládní veřejnost, 

která ovlivňuje podnikání v ČR ve velké míře. Netdirect usiluje každým rokem o získání 

certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009. Jedná se o integrovaný systém řízení. V roce 2014 

došlo k několika legislativním změnám týkající se eshopů. Byly změněny obchodní 

podmínky, proces odstoupení od kupní smlouvy a lhůty na vrácení peněz (Zákony, 2013). 

Dalším typem organizace je Občanské sdružení. NetDirect se stal členem sdružení APEK 

(Asociace pro elektronickou komerci). Od členství v APEKU NetDirect očekává výměnu 

informací v oboru, a také chce přispívat k rozvoji elektronické komerce v České republice. 

Ovlivňování veřejného mínění má na starosti PR Allegra Group CZ, konkrétně PR 

Manager Michaela Papežová, která působí jako tisková mluvčí a komunikuje s médii i 

odbornou veřejností. Další a důležitá veřejnost, je všeobecná (občanská veřejnost). 

NetDirect sponzoruje nejen odborné semináře (BarCamp, e-komerce.cz a další), ale také 

podporuje cestu kolem světa jednoho ze zakladatelů NetDirectu (NetDirect, 2013a). 

Posledním typem veřejností je vnitřní veřejnost, kterou tvoří zaměstnanci firmy. 

Pracovníci se řídí kulturou firmy, jejími hodnotami a pracovním řádem, který ovlivňuje 

denní chod společnosti.  

3.4.5 Zákazníci NetDirectu 

 Mezi zákazníky se řadí spotřebitelé, výrobci, obchodníci, stát a zahraniční 

zákazníci. Tento subjekt patří mezi stěžejní prvek mezoprostředí. Dnešní zákazníci mají 

možnost stále většího výběru výrobku a služeb. Firma se snaží o splnění jejich očekávání. 

Spokojení zákazníci pak nabízí svoji věrnost (Kotler, 2007). 

V NetDirectu za konečné spotřebitele lze považovat jak jednotlivce, tak velké 

firmy, kteří chtějí vytvořit internetový obchod nebo www stránky pro své podnikání. 

Drobní podnikatelé a velké firmy mohou využít produkty FastCentriku a ShopCentriku. E-

shopy jsou vytvářeny pro spotřebitele na míru.  Se systémy, které ND neustále vyvíjí, 
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pracují nejpřednější české e-shopy.  Řadí se k nim např.: Parfurms.cz (e-shop jedné 

největší internetové parfumérie ve střední Evropě), Levné knihy (internetový obchod, který 

nabízí: knihy, hračky, diáře a mnoho dalších produktů), Oxalis (eshop s portfoliem různých 

druhů čajů a produktů souvisejících s čajovou kulturou). Mezi další e-shopy a weby, které 

využívají služeb společnosti NetDirect, jsou následující zákazníci: shoppie.sk, NUTREND, 

Kulina, Kniha.cz, Astratex a mnoho dalších (Netdirect, 2013c). 

Kromě soukromých subjektů, patří ke státním spotřebitelům NetDirectu 

Hospodářská komora České republiky. Další zákazníci jsou na zahraničním trhu, konkrétně 

Polsko a Maďarsko. NetDirect má přímo oddělení, které se specializuje na tento trh a snaží 

se o konkurenceschopnost (NetDirect, 2013g).   

 Vedle hotových produktů poskytuje také odborné poradenství v oblasti online 

marketingu a internetového marketingu. Pořádá odborné semináře, kterých se může 

zúčastnit kdokoliv, kdo se chce naučit vytváření e-shopy či www stránky.  
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4 Metodika sběru dat 

Výzkum obsahuje dvě fáze, tj. přípravná a realizační. V přípravné fázi je popsán 

hlavní problém, cíl výzkumu, hypotézy, časový harmonogram, a také metoda výzkumu. 

V druhé polovině této kapitoly je realizační fáze, která se věnuje sběru údajů, jejich 

zpracování, struktuře respondentů a popsáni využitých analýz. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

Po konzultaci s HR oddělením bylo zjištěno, že se NetDirect potýká s problémem 

získání kvalitních programátorů. Současná situace poukazuje na to, že ND neumí takové 

programátory oslovit. Z předchozích zkušeností plyne, že jedním ze zdrojů těchto 

uchazečů je Fakulta elektrotechniky a informatiky. 

 Co si představit pod definicí kvalitní programátor. Praxe alespoň 2 roky na 

obdobné pozici, zájem o obor (sledování trendů, nových technologií), práce v týmu, 

znalost agilní metody např. scrum
1
, zodpovědnost, spolehlivost, proaktivní přístup k řešení 

problému.  

Diplomová práce se tedy zabývá náborem těchto zaměstnanců. Hlavním zdrojem 

uchazečů o tuto pozici jsou studenti z VŠB-TUO, FEI, proto sběr dat probíhal na této 

fakultě. 

4.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je identifikovat faktory, které studenty ovlivňují při volbě 

zaměstnání nebo praxe. Zaměřit se na to, co je pro budoucí uchazeče o zaměstnání 

motivací při práci, jakým způsobem hledají zaměstnání, kde hledají inzeráty, zda mají 

zájem se dále vzdělávat, co je pro ně důležité při volbě zaměstnání. Dílčím cílem je zjistit 

jestli studenti chtějí zůstat pracovat v Ostravě, zda mladší studenti využívají sociální sítě a 

jestli ovlivňuje jejich rozhodování při volbě zaměstnání věk a jak často hledají zaměstnání. 

                                                 
1
  Scrum je agilní metoda pro vývoj softwaru. Každý den jsou krátké meetingy, kde si členové týmu 

navzájem sdělí, jak plní úkoly, zda nemají problém s řešením apod. Všechny meetingy po čtrnácti dnech 

završí tzv. sprint, kde se vyhodnotí úkoly každého zaměstnance. Díky této metodě dochází k rychlejšímu 

řešení problémových částí, podporuje možnost zaměstnanců realizovat své nápady (ITbiz, 2011). 
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4.1.3 Plán výzkumu 

Diplomová práce vycházela z primárních a sekundárních dat. Sekundární data 

byla použita v charakteristice společnosti a v teoretické části diplomové práce. Sekundární 

data obsahovala nejen volně dostupné internetové zdroje, odbornou literaturu, ale také 

informace schválené vedením firmy. Primární data byla získávána prostřednictvím 

dotazování (elektronického), následně byla použita v praktické části diplomové práce. 

Získané výsledky pak sloužily jako podklad pro kapitolu, zabývající se konkrétními návrhy 

a doporučeními. 

Způsob sběru dat 

Pro sběr údajů byla použita elektronická forma dotazování ve spolupráci 

s vyučujícími a studijním oddělením na VŠB-TUO, FEI. Respondenti byli studenti VŠB-

TUO, FEI. Pro dotazování byla použita kvazireprezentativní technika tzv. kvótní výběr. 

Byly stanoveny tři kvóty, které museli respondenti splňovat. 

Kvóty:  

- student VŠB-TUO, FEI 

- student 3. ročníku bakalářského studia, dále 1. a 2. ročníku navazujícího studia 

- student oboru: Informatika a výpočetní technika, Mobilní technologie 

Podle kvóty byli osloveni studenti od 3. ročníku bakalářského studia. Vybízí se 

otázka, proč nebyli oslovení všechny ročníky. Dotazník je zaměřen na praxi, kterou 

podporuje Fakulta elektrotechniky a informatiky od třetího ročníku a nabízí možnost 

absolvování individuální odborné praxe studentům posledního ročníku prezenčního 

bakalářského studia místo vypracování bakalářské práce. Jedná se o individuální praxi, 

kterou si student zajišťuje sám. Podmínkou je odpracovat alespoň 50 dní v průběhu 

zimního a letního semestru. Praxe je uzavřena hodnocením studenta zaměstnavatelem a 

vypracováním závěrečného projektu.  

Základní a výběrový soubor 

Studenti, kteří splňovali kvótní výběr a měli by se zúčastnit v dotazování je zachycen 

v následující tabulce (Tab. 4.1). V této tabulce je zobrazen plán otevření skupin pro 

jednotlivé obory v akademickém roce 2013/2014. Celkově se jedná o 326 možných 

respondentů, který představuje základní a výběrový soubor. Základní soubor obsahuje 

všechny studenty, kteří splňují kvótní výběr, výběrový soubor jsou všichni oslovení 

studenti. Jelikož byl osloven celý základní soubor, jedná se také o výběrový. Byla určena 
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velikost plánovaného vývěrového souboru, která činila 150 respondentů. V realizační fázi 

dojde k vyhodnocení návratnosti. 

 

Tab. 4.1 Počet studentů v jednotlivých ročnících v Ostravě, prezenční forma studia 

Číslo 
Počet Kapacita Celkem 

studentů 

Typ 
Rok Obor 

skupin skupiny studia 

LB3IVT01 7 16 112 Bakalářské 3 
Informatika a 

výpočetní technika 

LB3MOT0

1 
3 10 30 Bakalářské 3 Mobilní technologie 

LN1IVT01 5 16 80 Navazující 1 
Informatika a 

výpočetní technika 

LN1MOT0

1 
2 10 20 Navazující 1 Mobilní technologie  

LN2IVT01 4 16 64 Navazující 2 
Informatika a 

výpočetní technika  

LN2MOT0

1 
2 10 20 Navazující 2 Mobilní technologie  

Zdroj: Upraveno autorem 

Dotazník 

 K zisku primárních dát byl použit strukturovaný dotazník (viz. Příloha č. 1). 

Obsahuje průvodní dopis, kde je respondentům vysvětleno, proč je výzkum prováděn a 

také jsou zde objasněny pojmy: praxe a zaměstnání
2
. Dotazník obsahuje několik 

hodnotících škál, uzavřené, polootevřené a otevřené otázky. Celkem obsahuje 26 otázek. 

Hypotézy 

 Hypotézy byly stanoveny na základě zkušeností a konzultací s HR oddělením 

Allegro Group CZ. K marketingovému výzkumu byly použity následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Studenti ve 3. bakalářském ročníku hledají praxi více, než studenti 

v navazujícím studiu. 

Hypotéza č. 2: Nejvíce jsou studenti nespokojeni v praxi s finančním ohodnocením, 

zároveň je pro ně nejméně důležité.  

Hypotéza č. 3: Studenti, kteří hledají zaměstnání alespoň 1x týdně, využívají i sociální 

sítě.  

                                                 
2
  Praxe byla myšlena jako možnost využití praxe v oboru místo absolvování bakalářských seminářů. 

Zaměstnání je bráno jako finančně ohodnocená činnost, která je alespoň na poloviční úvazek. 
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Hypotéza č. 4: Existuje závislost mezi studovaným ročníkem a frekvencí hledání 

informací o zaměstnání.  

Hypotéza č. 5: U mladších studentů je rozhodující při volbě zaměstnání doporučení 

známých.  

Pilotáž 

Po vytvoření dotazníku proběhla jeho kontrola, tzv. pilotáž. Jedná se o velmi 

důležitou část výzkumu, kdy došlo ke zkontrolování a otestování dotazníku. Pilotáž byla 

uskutečněna na vzorku pěti zaměstnanců NetDirectu, kteří splňovali kvótní výběr.  

4.1.4 Rozpočet 

Náklady na elektronické dotazování byly nulové. Díky spolupráci s rozšiřováním 

dotazníku s pedagogy a studijním oddělením nevznikly náklady na tisk. 

4.1.5 Časový harmonogram 

Jak bylo zmíněno v úvodu, výzkum probíhal v přípravné a realizační fázi. Přípravná 

fáze zahrnovala definici problému, plán výzkumu a pilotáž. Realizační fáze zahrnovala 

činnosti sběr údajů, zpracování údajů, analýzu údajů, závěrečná doporučení a odevzdání 

diplomové práce. Jednotlivé činnosti jsou zobrazeny v následující tabulce (Tab. 4.2). 

Tab. 4.2 Harmonogram činnosti 

Činnosti/období říjen 13 
listopad 

13 

prosinec 

14 

leden 

14 

únor 

14 

březen 

14 
duben 14 

Přípravná fáze               

Definice 

problému 
X             

Plán výzkumu X             

Pilotáž   X           

Realizační fáze               

Sběr údajů    X           

Zpracování 

údajů 
   X           

Analýza údajů      X X        

Závěrečná 

doporučení 
        X  X   

Odevzdání 

diplomové práce 
            X 

Zdroj: Vlastní 
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4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr a způsob vyhodnocení dat z dotazování 

 Sběr údajů proběhl elektronicky. Dotazník byl zaslán studentům, kteří odpovídali 

kvótnímu výběru. Návratnost po oslovení 326 studentů činila 40 % tj. 128 respondentů.  

Pro rozšiřování dotazníku byl použit studentský mail. Také byli osloveni někteří vyučující, 

kteří vyplnili se studenty dotazník přímo v hodinách výpočetní techniky a v neposlední 

řadě byl vyvěšen na Facebook jednotlivých ročníků. Poté došlo ke kontrole jednotlivých 

odpovědí a byli vyloučeni respondenti, kterým bylo ukončeno dotazování, jelikož 

nesplňovali požadavky kvótního výběru.  

 Pro vyhodnocení pětistupňových škál, které se v dotazníku objevují, byl použit 

vzorec, pomocí něhož, došlo k lepší interpretaci výsledků na procentuální hodnoty.  

Vzorec: M =[(𝑛−1) –( 𝑛−𝑥)]/(𝑛−1)               (1) 

M = míra (důležitost),  𝑛 = počet bodů na škále, x= průměrné hodnocení faktoru. 

(Foret, 2003) 

4.2.2 Struktura výběrového souboru 

Celkem vyplnilo dotazník 128 respondentů. V tabulce (viz Tab. 4.3) je zobrazena 

struktura respondentů podle oboru a v tabulce (viz Tab. 4.4) je ukázáno zastoupení 

studentů v jednolitých ročnících. 

Tab. 4.3 Struktura respondentů podle oboru 

Obor Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Informační a výpočetní technika 111 86,7 

Mobilní technologie 17 13,3 

Celkem 128 100 

Zdroj: Vlastní 

Ze všech respondentů je 86, 7 % z oboru Informační a výpočetní technika a jen 

13,3 % z oboru Mobilní technologie.  Převážný počet respondentů byl z oboru Informační 

a výpočetní technika, což zhruba odpovídá skutečnému zastoupení Informační a výpočetní 

technice (79 %) v porovnání s mobilními technologiemi (21 %). 

Další identifikační otázka se zabývala tím, ve kterém ročníku se respondent 

nachází. Tab. 4.4 ukazuje jednotlivé počty v jednotlivých ročnících. 
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Tab. 4.4 Struktura respondentů v jednotlivých ročnících 

Ročník Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

3. bakalářský ročník 59 46,1 

1. navazující ročník 26 20,3 

2. navazující ročník 43 33,6 

Celkem 128 100 

Zdroj: Vlastní 

Nejvíce respondentů bylo z 3. bakalářského ročníku 46,1 %. Naopak nejméně 

z 1.  navazujícího ročníku.  

V identifikační otázce týkající se věku byla volena odpověď jako nezáporné číslo. 

Nebylo možné dát rozpětí, neboť někteří studenti opakují ročníky a dosahují třeba 27 let. 

Také další důvod byl, že by se rozdíly lišily pouze v jednom roce. V následující tabulce 

Tab. 4.5 je vidět, že největší zastoupení respondentů bylo ve věku od 22 do 24 let. 

Nicméně objevují se i respondenti starší, kteří stále studují  

Tab. 4.5 Struktura respondentů podle věku 

Věk Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 21 9 7,0 

22 33 25,8 

23 28 21,9 

24 35 27,3 

25 18 14,1 

26 4 3,1 

27 1 ,8 

Celkem 128 100,0 

Zdroj: Vlastní 

 V tabulce (viz Tab. 4.6) je vyhodnocena struktura respondentů podle pohlaví. 

Největší zastoupení mají z 95,3 % muži. Proto se v analýze nebude brát v úvahu třídění 

druhého stupně dle pohlaví, neboť zastoupení žen je na Fakultě elektrotechniky a 

informatiky zanedbatelné.  

Tab. 4.6 Struktura respondentů podle pohlaví 

Pohlaví  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 Muž 122 95,3 

Žena 6 4,7 

Celkem 128 100,0 

Zdroj: Vlastní 

 Poslední otázka zabývající se strukturou respondentů je lokalita (viz Tab. 4.7). 

Celkem se zúčastnilo 128 respondentů a vybírali ze tří možností. 
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Tab. 4.7 Struktura respondentů dle lokality 

Lokalita  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 Ostrava 39 30,5 

Moravskoslezský kraj mimo Ostravu 52 40,6 

Jiné město 37 28,9 

Celkem 128 100,0 

Zdroj: Vlastní 

 Z celkového počtu 128 respondentů 40,6 % pocházelo z Moravskoslezského kraje 

mimo Ostravu. Studenti z jiného města pocházeli nejvíce ze Slovenska a v rámci České 

republiky, měli největší zastoupení ve Zlínském kraji (viz Tab. 4.8). 

Tab. 4.8 Struktura respondentů, kteří bydlí mimo Ostravu a Moravskoslezský kraj 

Lokalita Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 
Pardubický kraj 2 5,4 

  Jihomoravský kraj 5 13,5 

  Zlínský kraj 10 27,0 

  Vysočina   1 2,7 

  Olomoucký kraj 3 8,1 

  Karlovarský kraj 1 2,7 

  Slovensko   15 40,5 

  Celkem   37 100,0 

Zdroj: Vlastní 

4.2.3 Zpracování a analýza výsledků  

Zpracování výsledků proběhlo v programu SPSS for Windows a v tabulkovém 

editoru Microsoft Office Excel. Také v tabulkovém editoru došlo k upravení jednotlivých 

tabulek a grafů z SPSS, které graficky podtrhly výsledek. V programu SPSS for Windows 

byla využita faktorová analýza, jednovýběrový T-test, Pearson Chi-square test. 

K jednotlivým otázkám je často využita kontingenční, frekvenční tabulka, mnohačetné 

odpovědi a průměry.  

Protože cílem bylo tolerovat malou chybu omylu, pracovalo se s 95 % 

spolehlivostí. Hladina významnosti α činí 0,05. 

a) Faktorová analýza 

 Jedná se o statickou analýzu, která slouží k redukci informací. Jejichž úkolem je 

z původních několika proměnných vytvořit výrazně menší počet faktorů, jež dokáží 

vysvětlit většinu původních proměnných. Popis výstupů faktorové analýzy nebývá 

jednoduchý. Velmi důležité je správně pojmenovat nově vzniklé faktory, které nahrazují 

větší množství původních proměnných (Kozel, 2011). 
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b) Jednovýběrový T-test  

 Jednovýběrový T-test ověřuje zjištěné průměry daného souboru s testovacím 

kritériem (předem stanovená testovací hodnota). V diplomové práci je využit u několika 

otázek, kde měl respondent na výběr z pětistupňových škál. Průměry se porovnávaly 

s testovací hodnotou tři (Kozel, 2011). 

c) Pearson Chi-Square test 

Test je používán pro zjištění statistické závislosti hypotéz. Nulová hypotéza 

poměřuje očekávanou a pozorovanou četnost dvou proměnných. Pro možnost provedení 

testu je nutné splnit dvě pravidla: očekávaná četnost pro každou buňku větší než 1, více 

než 80 % buněk by měla mít očekávanou četnost větší než 5. Výsledkem testu je zjištění 

závislosti mezi proměnnými (Kozel, 2011).  
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5 Analýza personálního marketingu 

Tato kapitola se věnuje výsledkům výzkumu. Vychází z dotazníkového šetření a 

vyhodnocování hypotéz. Celkem bylo vyhodnoceno 5 hypotéz. Ke zpracování výsledků 

byly použity frekvenční, deskriptivní tabulky, výpočet průměru, jednovýběrový T-test, 

kontingenční tabulky, faktorová analýza a Pearson Chi-Square test. 

Kapitola Analýza personálního marketingu je rozdělena na části praxe a zaměstnání. 

V každé oblasti budou vyhodnocené hypotézy, které se týkají dané problematiky. 

V dotazníku se respondenti setkali s pojmy praxe a zaměstnání.  Než se přejde 

k vyhodnocení výsledků, je nutné vysvětlit jednotlivá pojetí. Praxe byla myšlena jako 

možnost využití praxe v oboru místo absolvování bakalářských seminářů. Zaměstnání je 

bráno jako finančně ohodnocená činnost, která je alespoň na poloviční úvazek. 

5.1 Aspekty personálního marketingu v oblasti praxe 

Nejprve je vyhodnocena oblast praxe, která se zabývá aktivitou studenta, 

vyhodnocení absolvování praxe, splnění očekávání studentů, spokojenost a důležitost 

jednotlivých atributů. Poslední podkapitola se zabývá informačními zdroji, které studenti 

využívají k zisku informací o možnostech rozšířit své praktické zkušenosti.   

5.1.1 Hledání a absolvování praxe během studia 

a) Hledání praxe za jednotlivé studované ročníky 

Z celkového počtu 128 respondentů, hledalo praxi  49,2 % (viz Příloha č. 2, 

Tab. 4). Téměř tedy každý druhý student. Z následujícího obrázku (viz Obr. 5.1) je patrné, 

že nejvíce hledali praxi studenti ve 2. navazujícím ročníku 69,8 %. Nejmenší aktivita 

hledání praxe byla zaznamenána v aktuálním 3. ročníku bakalářského studia, kdy studenti 

z 62,7 % praxi nehledají. Také v prvním ročníku navazujícího studia byla zachycena nižší 

frekvence hledání praxe než u 2. ročníku navazujícího studia. Protože praxe byla brána 

jako možnost využití této alternativy místo absolvování bakalářských seminářů, je 

zachycen rapidní pokles z 69,8 % na 37,3 %. To znamená, že studenti, kteří jsou ve 

2. ročníku navazujícího studia, byli před dvěma lety aktivnější v hledání praxe, než 

studenti v aktuálním ročníku.  
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Obr. 5.1 Hledání praxe v jednotlivých ročnících 

Zdroj: Vlastní 

Tato oblast se týkala hypotézy č. 1: Studenti ve 3. bakalářském ročníku hledají 

praxi více, než studenti v navazujícím studiu. Pro zpracování hypotézy byla použita 

kontingenční tabulka se skládaným grafem. Z obrázku (viz Obr. 5.1) vyplývá, že se 

hypotéza nepotvrdila. 

b) Hledání praxe za jednotlivé studované obory 

Celkem hledalo praxi 49,2 % studentů ze 128. Při zjišťování, jaký obor je aktivnější 

v hledání praxe (viz Obr. 5.2), se došlo k závěru, že studenti z oboru Informační 

technologie, hledají praxi z 52,3 %. Výsledky v tomto oboru jsou téměř vyrovnané, praxi 

hledá každý druhý student. Nicméně velký rozdíl je zachycen u oboru Mobilní technologie, 

kde jsou studenti málo aktivní. Praxi hledalo pouze 29,4 % a 70,6 % o praxi nejeví zájem. 

 

Obr. 5.2 Hledání praxe za jednotlivé obory 

Zdroj: Vlastní 

37,3% 42,3% 

69,8% 

62,7% 57,7% 

30,2% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

3. bakalářský ročník1. navazující ročník2. navazující ročník

Ne

Ano

52,3% 

29,4% 

47,7% 

70,6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Informační technologie Mobilní technologie

Ne

Ano



42 

 

c) Absolvování praxe za jednotlivé studované ročníky 

Při vyhodnocení otázky, kolik respondentů praxi skutečně využilo, bylo zjištěno, že 

z 66 respondentů se jí zúčastnilo 60,6 % studentů (viz Příloha č. 2, Tab. 9). Na obrázku 

(viz Obr. 5.3) je zobrazeno absolvování praxe v jednotlivých ročnících. Nejvíce 

absolvovali praxi studenti 3. ročníku bakalářského studia, první ročník navazující je 

viditelně vyrovnaný a aktivita je zachycena i ve 2. ročníku navazujícího studia, který je na 

druhém místě s 60 % využívání praxe. Zde se promítlo, že studenti v aktuálním ročníku 

sice praxi nehledají tak často, jako starší studenti, ale naopak zase více využijí možnost 

absolvování praxe. Ve 3. ročníku bakalářského studia se ukázala největší aktivita ve 

využívání praxe. 

 

Obr. 5.3 Absolvování praxe během studia v jednotlivých ročnících 

Zdroj: Vlastní 

d) Absolvování praxe za jednotlivé studované obory 

Další hodnotící kritérium, které se zabývalo otázkou absolvování praxe, byl obor. 

Bylo zkoumáno, ve kterém oboru studenti nejvíce využívají možnost absolvování praxe 

(viz Obr. 5.4). Otázky se zúčastnili opět respondenti, kteří hledali praxi. Ze 128 

respondentů se jedná o 66 (51,6 %) z nich. Z obrázku je patrné, že ze všech studentů 

z oboru Informační technologie 62,3 % praxi absolvovalo. Také v oboru Mobilní 

technologie je zachycena aktivita studentů, nicméně praxi neabsolvoval ani každý druhý 

student, pouze 40 %. K vyhodnocení byla použita kontingenční tabulka s grafickým 

dokreslením.  
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Obr. 5.4 Absolvování praxe v závislosti na oboru 

Zdroj: Vlastní 

5.1.2 Zhodnocení absolvované praxe 

Ze 128 respondentů se praxe zúčastnilo 40 studentů a 82,5 % z nich tvrdí, že splnila 

praxe jejich očekávání (viz Obr. 5.5). Studenti, kteří odpověděli, že praxe nesplnila jejich 

očekávání, dále hodnotili, s čím byli nespokojeni. K vyhodnocení byla použita analýza 

mnohačetných odpovědí – frekvenční tabulka (Obr. 5.6).  

 

Obr. 5.5 Splnění očekávání absolventů praxe 

Zdroj: Vlastní 

Nejvyšší nespokojenosti dosáhlo finanční ohodnocení 83,3 %, pak pracovní náplň a 

nejkladněji byla hodnocena kvalifikace vedoucího (16,7 %). Pracovní kolektiv při 

hodnocení nespokojenosti praxe respondenti neoznačili ani jednou (0 %), proto není 

zobrazen. 
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Obr. 5.6 Hodnocení nespokojenosti po absolvování praxe 

Zdroj: Vlastní 

Poté, co došlo ke zjištění nespokojenosti praxe, se nabízela otázka, jakou důležitost 

sehrály jednotlivé atributy u praxe studentů. Respondenti hodnotili na pětistupňové škále,  

1=nedůležité, 3=důležité do určité míry, 5=velmi důležité. K vyhodnocení byl použit 

jednovýběrový T-test. Zvýrazněná červená osa zobrazuje testovací hodnotu tři, jedná se o 

střední hodnotu škály ((5+1)/2. Z Obr. 5.7 je patrné, že respondenti hodnotili nadprůměrně. 

Všechny faktory svou známkou překročily testovací hodnotu číslo 3. Pokud dojde ke 

srovnání mezi jednotlivými odpověďmi, je zřejmé, že z ohodnocených faktorů byli studenti 

nespokojeni nejméně s kvalifikací vedoucího a pracovním kolektivem, tyto atributy mají 

pro studenty stejně vysokou důležitost 81 % (viz Obr. 5.7). I když studenti za největší 

nespokojenost označili finanční ohodnocení praxe, je vidět, že pro ně má nejmenší 

důležitost 57,2 % na rozdíl od ostatních faktorů. Za největší důležitost 88, 5 % považují 

respondenti pracovní náplň.  K přepočtu míry důležitosti na procenta byl použit vzorec, 

který je popsán v kapitole 4 (1).  

Otázky se věnovaly hypotéze č. 2: Nejvíce jsou studenti nespokojeni v praxi 

s finančním ohodnocením, zároveň je pro ně nejméně důležité. Hypotéza č. 2 byla 

potvrzena. Studenti jsou nespokojeni na praxi s finančním ohodnocením, nicméně není 

pro ně tak důležité, jako jiné faktory.  
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Obr. 5.7 Hodnocení míry důležitosti jednotlivých atributů u praxe 

Zdroj: Vlastní 

5.1.3 Informační zdroje o nabídkách praxe 

a) Využívanost jednotlivých informačních zdrojů  

Pro vyhodnocení, které informační zdroje využívají studenti při hledání praxe 

(viz Tab. 5.1), byl použit k vyhodnocení jednovýběrový T-test a frekvenční tabulky 

(viz Příloha č. 2, Tab. 8). U T-testu byly faktory porovnávány s testovací hodnotou 3 

(5+1/2). Respondenti hodnotili na pětistupňové škále, 1=nepoužívám, 5=nejčastěji 

používám. Celkově se otázky zúčastnilo 66 respondentů. Z frekvenčních tabulek je zřejmé, 

že studenti při hledání praxe nejčastěji používají stránky firem 50 %, které byly hodnoceny 

nadprůměrně (viz  Tab. 5.1) Ostatní informační zdroje byly ohodnoceny podprůměrně, 

nejhůře pracovní veletrh Kariéra PLUS, který z 56, 1 % není používána vůbec, a také 

informace od pedagogů není používán z 60,6 %. Největší signifikance, tedy největší 

rozptyl v odpovědích, je zaznamenána u zdroje nástěnka školy (0,591), a také studenti, 

známí (0,146). Možnost využití otevřené otázky a doplnění jiného informačního zdroje 

nikdo nevyužil.  Proto není tato varianta v tabulce zachycena.  

Tab. 5.1 Využívanost jednotlivých informačních zdrojů při praxi 

  

 Testovací hodnota= 3 

Hodnota 
testované 
statistiky 

Stupně 
volnosti 

Signifikance 
Rozdíl průměru 

od testované 
hodnoty 

95% interval 
spolehlivosti rozdílu 

Dolní mez 
Horní 
mez 

firma 3,505 65 ,001 ,682 ,29 1,07 
nástěnka školy -,540 65 ,591 -,091 -,43 ,25 
Kariéra PLUS -6,147 65 ,000 -1,015 -1,34 -,69 
studenti, známí -1,473 65 ,146 -,273 -,64 ,10 
pedagog -8,954 65 ,000 -1,258 -1,54 -,98 
portál školy -2,043 64 ,045 -,385 -,76 -,01 

88,5 % 

81,0 % 

81,0 % 

88,5 % 

77,5 % 

57,2 % 
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b) Využívanost informačních zdrojů u studovaného ročníku 

Při vyhodnocení frekvence využívání informačních zdrojů za jednotlivé ročníky 

(viz Obr. 5.8), bylo zjištěno, že všechny ročníky nejčastěji používají informační zdroj 

stránky firem (modrá čára).  V 1. ročníku navazujícího studia je vidět největší rozpětí 

průměrných odpovědí, které se pohybují v rozmezí 1,3 - 4,0.  Je také zobrazen rozptyl 

hodnot za studované ročníky. Nejvíce jsou hodnoty rozptýleny u informačního zdroje 

Studenti, známí, kde 3. ročník tento zdroj používá velmi málo a v 1. ročníku je 

zaznamenán růst až na hodnotu 3,4. Také je velký rozptyl zachycen u Pedagogů (žlutá 

čára). Respondenti tento zdroj v 1. navazujícím ročníku nepoužívají vůbec, jen ve 3. 

bakalářském ročníku a ve 2. navazujícím je používán velmi málo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 

5.2 Aspekty personálního marketingu v oblasti zaměstnání 

Tato část se zabývá zaměstnáním. Jednotlivé dílčí podkapitoly obsahují aktivitu 

studentů v hledání zaměstnání, informační zdroje, využívání sociálních sítí, závislost věku 

na rozhodování ohledně zaměstnání, a také oblast vzdělávání a motivaci. 

5.2.1 Hledání zaměstnání studentů 

a) Zájem o zaměstnání během studia  

Nejprve byl zjišťován zájem studentů o zaměstnání během studia. Zaměstnání bylo 

bráno jako finančně ohodnocená činnost, která je alespoň na poloviční úvazek. Celkem se 

otázky zúčastnilo 128 respondentů. Z obrázku (viz Obr. 5.9) je patrné, že 59,4 % studentů 

hledalo zaměstnání, 22,7 % z nich zaměstnání hledalo a našlo. 15,6 % studentů si 

zaměstnání stále hledá. Nicméně je také zachycena neaktivita hledání zaměstnání při 

Obr. 5.8 Využívanost informačních zdrojů vzhledem k ročníku 
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studiu. Celkem 40,6 % ze 128 respondentů odpovědělo, že si práci během studia nikdy 

nehledalo a nehledá. 

 
Obr. 5.9 Hledání práce během studia 

Zdroj: Vlastní 

b) Zájem o zaměstnání během studia vzhledem ke studujícímu ročníku 

Při zjišťování vlivu ročníku k zájmu hledání zaměstnání, bylo stanoveno, že 

nejmenší neaktivita 37,2 % byla zachycena ve 2. navazujícím ročníku (viz Obr. 5.10). 

V témže ročníku je vidět, že studenti si také nejvíce zaměstnání našli 27,9 %. Nejvíce 

zaměstnání nehledali studenti ve 3. bakalářském ročníku 44,1 %, zároveň však v porovnání 

s ostatními ročníky stále hledají zaměstnání 20,3 %. Celkově se otázky zúčastnilo ze 

128 respondentů 59,4 %. K vyhodnocení byla použita kontingenční tabulka, která 

vyhodnotila relativní četnosti hledání zaměstnání na věku. 

 

Obr. 5.10 Hledání zaměstnání vzhledem k ročníku 

Zdroj: Vlastní 
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5.2.2 Frekvence hledání zaměstnání studentů 

a) Četnost hledání zaměstnání studentů  

Po zjištění, zda studenti hledají zaměstnání během studia, se vybízí otázka, jak často 

hledají studenti zaměstnání. Otázky se zúčastnilo všech 128 respondentů a je opět 

zachyceno, že 40,6 % práci nehledá. Na obrázku (Obr. 5.11) je ukázáno, že studenti práci 

hledají 21,9 %  1x týdně, následuje frekvence 1x měsíčně ve výši 18,8 % a 10,9 % denně.  

 

Obr. 5.11 Frekvence hledání zaměstnání 

Zdroj: Vlastní 

b) Frekvence hledání zaměstnání studentů v závislosti na sociálních sítích 

Po vyhodnocení zájmu a frekvence hledání pracovního místa, byly výsledky 

z frekvence použity k dalšímu testu. Pro výpočet byla použita kontingenční tabulka, která 

vycházela z otázek: jak často hledají studenti zaměstnání a zda využívají sociální sítě. 

Stěžejním prvkem bylo zjistit, kolik procent respondentů v různých frekvencích hledání 

zaměstnání využívají i sociální sítě. Nejvíce používají sociální sítě jako informační zdroj o 

zaměstnání studenti, kteří hledají zaměstnání denně 50 % (viz Obr. 5.12). Následují 

studenti hledající zaměstnání 1x měsíčně 41,7 %. Nejméně často využívají sociální sítě 

respondenti, kteří hledají práci méně často. Výsledky testu jsou použity k vyhodnocení 

hypotézy č. 3: Studenti, kteří hledají zaměstnání alespoň 1x týdně, využívají i sociální 

sítě. Hypotéza byla potvrzena. Studenti, kteří hledají zaměstnání 1x týdně používají i 

sociální sítě, ale také i jiné informační portály. Nejčastěji studenti ze sociálních sítí pro 

hledání informací o zaměstnání používají Facebook  90,0 % a LinkedIn 50,0 %, nejméně 

používají Google Plus 30 % a Twitter 16,7 % (viz Příloha č. 2, Tab. 23).  
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Obr. 5.12 Využívání sociálních sítí za jednotlivé frekvence hledání zaměstnání  

Zdroj: Vlastní 

Z předchozích výsledků vyplynulo, že studenti hledají na sociálních sítích, ale také 

na jiných informačních zdrojích, které je nutné zjistit pro případné oslovení absolventa. 

Studenti v otázce, kde ještě hledají informace o nabídkách práce, hodnotili jednotlivé 

informační zdroje na pětistupňové škále (viz Obr. 5.13). 1=nepoužívám, 2=používám 

velmi málo, 3= používám občas, 4=převážně používám, 5=nejčastěji používám. Celkově 

se otázky zúčastnilo 128 respondentů a pro vyhodnocení byl použít jednovýběrový T-test. 

Střední hodnota 3 byla vypočtena (5+1)/2. V porovnání s ostatními zdroji nejčastěji 

studenti hledají na Pracovních portálech, Internetu a na Stránkách firem. Nejméně 

používají úřad práce, doporučení od pedagogů a pracovní veletrh Kariéra PLUS. Z obrázku 

(Obr. 5.13) je vidět, že testované hodnoty 3 (červená čára) nedosáhl ani jeden 

informační zdroj. Všechny faktory dosáhly podprůměrných výsledků, každý informační 

zdroj je používán velmi málo nebo není používán vůbec. Pracovní portály, které jsou na 

prvním místě, byly respondentovi nabídnuty jobs.cz a práce.cz. Proto je vhodné stále 

inzerovat nové pracovní pozice na těchto stránkách. Odpověď Jiné nebyla využita 

respondenty, proto není zachycena ani v grafickém zpracování.  
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Obr. 5.13 Nejčastěji používaný informační zdroj  

Zdroj: Vlastní 

V závislosti na druhém nejčastěji používaném informačním zdroji Internet, je nutné 

rozpoznat klíčová slova, která respondenti zadávají při vyhledávání zaměstnání. Otázka 

pro zadávání klíčových slov nebyla povinná, zúčastnilo se jí celkem 91 respondentů.  

Výsledky by se mohly použít pro rozšíření tzv. SEO (Search Engine Optimization). Cílem 

SEO je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro webovou stránku pozici vyšší a 

četnější.  

Celkově se otázky zúčastnilo 79 respondentů, protože otázka nebyla povinná. 

Nejčastěji respondenti zadávali do vyhledávače slovo: práce/zaměstnání v IT 49,4 %, 

programátor 34,2 %, práce Ostrava 35% (viz Příloha č. 2, Tab. 24). 

c) Závislost mezi ročníkem a frekvencí hledání zaměstnání 

K výpočtu závislosti byla použita kontingenční tabulka. Pro vyhodnocení byly 

nejprve sledovány hodnoty adjustovaných reziduí. Analýza reziduí slouží k výpočtu 

rozdílu mezi pozorovanou a očekávanou četností. Při 95 % spolehlivosti se poměřují 

hodnoty s ±1,96. Jestliže je hodnota v jednotlivých buňkách kontingenční tabulky vyšší 

s porovnávaným číslem, pak zde existuje statisticky významný rozdíl. V opačném případě 

proměnné nemají statisticky významný rozdíl. (Kozel, 2011)  
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V tabulce (viz Tab. 5.2) byla vypočtena rezidua. Je vidět, že v žádné buňce nejsou 

statisticky významné rozdíly. Nejsou zaznamenány odlišnosti u studentů v bakalářském a 

navazujícím studiu.  

Tab. 5.2 Tabulka reziduí 

  

Ročník 

Bakalářský 
ročník 

Navazující studium 

Jak často hledáte informace o 
zaměstnání 

denně ,5 -,5 

1x týdně ,9 -,9 

1x měsíčně -,7 ,7 

méně často -,9 ,9 

Zdroj: Vlastní 

Aby došlo ke zjištění statistické závislosti, je nutné provést Pearson Chi-Square 

test. V tabulce (viz Tab. 5.3) je znázorněn výpočet testu statistické závislosti. 12,5 % 

očekávaných četností je menších než hodnota 5. Nejnižší očekávaná četnost je 4,34. 

V tomto případě je splněna podmínka pro realizaci. Na řádku Pearson Chi-Square se 

porovnává signifikace s hodnotou 0,05. Hodnota  0,612>0,05 znamená, že představuje 

chybu na 62 %, je tedy nutné přijmout hypotézu, která říká, že závislost mezi ročníkem a 

frekvencí hledání informací o zaměstnání neexistuje. Tato část podkapitoly se vztahuje 

k hypotéze: Existuje závislost mezi studovaným ročníkem a frekvencí hledání 

informací o zaměstnání. Hypotéza č. 4 je zamítnuta.  

Tab. 5.3 Výsledek Pearson Chi-Square testu 

  
Hodnota 

Stupně 
volnosti 

Signifikance 

Pearson Chi-Square 1,816
a
 3 ,612 

Likelihood Ratio 1,842 3 ,606 
Linear-by-Linear Association 1,534 1 ,216 
N of Valid Cases 76     

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,34. 

Zdroj: Vlastní 

5.2.3 Důležitost faktorů při volbě zaměstnání  

Jako první budou vyhodnoceny faktory ovlivňující rozhodnutí při volbě zaměstnání. 

Toto obecné vyhodnocení může dopomoci k tomu, jak sestavit inzerát, který zaujme co 

nejvíce respondentů. 

a) Míra důležitosti jednotlivých faktorů  

Pro zpracování byla použita deskriptivní statistika. Celkově se otázky zúčastnilo 128 

respondentů, kteří hodnotili na pětistupňové škále 1-5 (1= nedůležité, 5=velmi důležité). 
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V tabulce (viz Tab. 5.4) jsou modře vyznačeny nejvyšší míry důležitosti. V přepočtu na 

procenta podle vzorce (1) je pro respondenty při volbě zaměstnání nejdůležitější kariérní 

růst 74,5 %, v těsné návaznosti ze 74 % pracovní kolektiv a moderní technologie 69,8 %. 

Naopak nejméně důležitá při volbě zaměstnání je velikost firmy 40,8 %, doporučení 

známých 49,5 % a prestiž firmy 55 %. Odpověď jiné, není zachycena v tabulce, protože je 

nulové využití této odpovědi.  

Tab. 5.4 Deskriptivní statistika hodnocení jednotlivých atributů 

  Míra důležitosti Průměr 

velikost firmy 40,8% 2,6 

doporučení známých 49,5% 3,0 

prestiž firmy 55,0% 3,2 

benefity 55,5% 3,2 

kvalifikace vedoucího 62,3% 3,5 

dostupnost firmy 67,3% 3,7 

platové podmínky 69,3% 3,8 

moderní technologie 69,8% 3,8 

karierní růst 74,0% 4,0 

pracovní kolektiv 74,5% 4,2 

Zdroj: Vlastní 

b) Hlavní faktory rozhodující při volbě zaměstnání 

Pro výpočet hlavních faktorů, které ovlivňují rozhodnutí respondenta, byla použita 

faktorova analýza. 128 respondentů hodnotili na pětistupňové škále, 1=nedůležitá, 5=velmi 

důležité. V odpovědích byl využit celý rozsah škály. Odpověď Další, nebyla ani jednou 

použita, proto není zachycena v tabulce Tab. 5.6. Úkolem faktorové analýzy bylo 

vytvoření z původních proměnných nové faktory, se kterými se mohlo dále pracovat. 

Nejdřív bylo nutné se zaměřit na Index Kaiser-Meyer-Olkin (viz Tab.5.5), jehož 

hodnota je vyšší než 0,05, proto bylo možné dále s touto analýzou pracovat. KMO index 

dosáhl hodnoty 0,653. 

Tab. 5.5 KMO and Bartlett´s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,653 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 305,234 

df 45 

Sig. ,000 

Zdroj: Vlastní 

 Díky faktorové analýze došlo k redukci informací. Z mnoha faktorů byl vytvořen 

výrazně menší počet nových proměnných, které dokážou objasnit většinu původních 

atributů rozhodující při výběru zaměstnání. Vznikly čtyři nové faktory: Pracovní 
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podmínky, Firma a možnosti růstu, Dostupnost firmy a Doporučení známých. Všechny 

tyto faktory ovlivňují rozhodnutí respondenty při volbě zaměstnání, nejvíce však Pracovní 

podmínky.  

Tab. 5.6 Výstup faktorové analýzy 

  

Faktory 

Pracovní podmínky 
Firma a 

možnosti 
růstu 

Dostupnost 
firmy 

Doporučení 
známých 

platové podmínky ,884 ,122 -,161 -,001 

pracovní kolektiv ,680 -,013 ,112 -,210 

moderní technologie ,326 ,266 ,377 -,597 

kvalifikace vedoucího ,437 ,097 ,688 -,131 

benefity ,758 ,309 ,167 ,169 

karierní růst ,302 ,726 ,076 -,047 

prestiž firmy ,087 ,895 -,021 -,064 

velikost firmy -,101 ,551 ,442 ,205 

dostupnost firmy ,074 ,091 ,262 ,820 

doporučení známých -,093 ,031 ,726 ,145 

Zdroj: Vlastní 

Faktor č. 1: Pracovní podmínky 

 Vzniklý faktor je složen z: platových podmínek, pracovního kolektivu, moderních 

technologií, kvalifikace vedoucího a benefitů. Na obrázku (viz Obr. 5.14) je znázorněna 

míra důležitosti hodnocení jednotlivých atributů v Pracovních podmínkách. Respondenti 

hodnotili na pětistupňové škále. 1=nedůležité, 2= méně důležité, 3=důležité do určité míry, 

4=více důležité, 5=velmi důležité. Za nejdůležitější atribut respondenti považují pracovní 

kolektiv a stejně hodnotili moderní technologie a platové podmínky. Také se v prvním 

faktoru zobrazují benefity, které také ovlivňují rozhodnutí uchazeče při volbě zaměstnání.  

 

Obr. 5.14 Míra důležitosti jednotlivých proměnných ve faktoru č. 1 

Zdroj: Vlastní 
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Protože v tabulce (viz Tab. 5.6) jsou zmíněné benefity a hrají roli při rozhodování 

uchazeče o zaměstnání, je nutné zjistit, co je pro kandidáty podstatné. K vyhodnocení byl 

použit jednovýběrový T-test. Celkově se otázky zúčastnilo 128 respondentů, kteří opět 

hodnotili na pětistupňové škále, kde 1=nedůležité, 5=velmi důležité a vše bylo porovnáno 

s číslem 3 (5+1/2=3). Z tabulky (viz Tab. 5.7) je zřejmé, že v rámci benefitů je pro 

respondenty nejdůležitější pružná pracovní doba 76,4 %, pak dovolená navíc 69 %, a také 

jazykové kurzy 62,5 %. V porovnání s testovací hodnotou 3, je vidět, že všechny faktory 

byly hodnoceny nadprůměrně, tzn., že jsou důležité do určité míry až více důležité. 

Protože se v jednovýběrovém T-testu objevil vysoký rozptyl, byla ponechána 

tabulka bez grafického doplnění. Nejvyšší rozptyl byl zaznamenán u teambuildingu 0,501, 

kde se nejvíce lišily odpovědi respondentů (sig.>0,05).  

Tab. 5.7 Vyhodnocení benefitů 

  

 Testovaná hodnota = 3 

Hodnota 
testované 
statistiky 

Stupně 
volnosti 

Signifikance 
Míra 

důležitosti 
v % 

Rozdíl průměru 
od testované 

hodnoty 

95% interval 
spolehlivosti 

rozdílu 

Dolní 
mez 

Horní 
mez 

jazykové 
kurzy 

4,805 128 ,000 62,5 ,500 ,29 ,71 

příspěvek 
penzijní 
pojištění 

1,784 128 ,077 54,1 ,164 -,02 ,35 

dovolená 
navíc 

7,850 128 ,000 69,0 ,758 ,57 ,95 

pružná 
pracovní doba 

11,340 128 ,000 76,4 1,055 ,87 1,24 

teambuilding ,675 128 ,501 51,8 ,070 -,14 ,28 

firemní 
zařízení 

1,732 128 ,086 54,5 ,180 -,03 ,38 

Zdroj: Vlastní 

Faktor č. 2: Firma a možnosti růstu 

Nově vzniklý faktor zahrnuje proměnné, jako je kariérní růst, prestiž a velikost 

firmy. 

 Vysokou míru důležitosti dosahuje kariérní růst 74 % (viz Obr. 5.15) Naopak 

respondenti nepřikládali takovou míru důležitosti velikosti firmy a její prestiže. Proto by 

bylo vhodné klást v inzerátech důraz na nejlépe hodnocený faktor.  
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Obr. 5.15 Hodnocení jednotlivých proměnných u faktoru č. 2 

Zdroj: Vlastní 

Faktor č. 3: Dostupnost firmy 

 V tabulce (viz Tab. 5.6) bylo ukázáno, že faktor č. 3 obsahuje pouze jednu 

proměnnou dostupnost firmy, která je ohodnocena průměrnou známkou 3,7 (viz Tab. 5.4), 

což ukazuje, že představuje pro respondenty míru důležitosti 67,3 %. Studenti nejsou moc 

ochotni dojíždět za prací. Na otázku, zda chtějí respondenti zůstat pracovat v Ostravě, ze 

128 respondentů 54,7 % uvedlo, že ANO (viz Příloha č. 2, Tab. 38). 

Z výsledků odkud respondenti pocházejí (viz Podkapitola 4.2.2), byla zjišťována 

závislost mezi tím, zda respondenti z Ostravy, chtějí zůstat pracovat v Ostravě. 

Z následujícího obrázku (viz Obr. 5.16) je zřejmé, že výsledky jsou vyrovnané. Rozdíl je 

vidět jen v respondentech, kteří v Ostravě nežijí, ale pochází z Moravskoslezského kraje. 

59,6 % chce zůstat pracovat v Ostravě. Respondenti z Ostravy a z jiného města jsou 

nerozhodni, jsou zobrazeny jen nepatrné rozdíly.  

 

Obr. 5.16 Rozhodnutí respondentů ohledně práce v Ostravě 

Zdroj: Vlastní 
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Faktor č. 4: Doporučení známých 

 Faktor zahrnuje pouze jednu proměnnou doporučení známých, která je ohodnocena 

průměrnou známkou ve výši 3,0.  Představuje pro respondenta míru důležitosti 49,6 % (viz 

Tab. 5.4). Tento faktor je hodnocen průměrně, ovlivňuje respondenta do určité míry. 

Zároveň jeho signifikance byla nejvyšší, což znamená, že hodnocení respondentů u této 

otázky mělo největší rozptyl.  

c) Rozhodující faktory při volbě zaměstnání v závislosti na věku 

Celkem se otázek zúčastnilo 128 respondentů. U hodnocení jednotlivých faktorů, 

které rozhodují při volbě zaměstnání, respondenti hodnotili na pětistupňové škále 1-5     

(1= nedůležité, 5=velmi důležité). U věku respondenti odpovídali nezáporným číslem. 

K výpočtu byla použita deskriptivní statistika s grafickým doplněním.  

V následujícím obrázku (viz Obr. 5.17) jsou znázorněny všechny faktory 

v jednotlivých letech respondentů. Červená čára značí doporučení známých.  Je vidět, že 

křivka se ve věku 21 let pohybuje na hranici důležité do určité míry a více důležité, pak je 

zaznamenán pokles a od 25 let se křivka propadá na známku 2. S rostoucím věkem 

důležitost doporučení známých klesá a naopak pro mladší respondenty v rozhodování o 

zaměstnání doporučení známých představuje vyšší míru důležitosti. 

V dalších faktorech byl zaznamenán rapidní pokles na žluté lince, která představuje 

prestiž firmy. Je vidět, že respondenti ve 21 letech hodnotí faktor za důležitý, ve 22 letech 

hodnocení prudce kleslo a zvýšilo se na hodnotu 3,5 ve 22 letech, poté prudce kleslo dolů 

k nedůležitosti na známku 2 stejně jako doporučení známých.  Nejvyšší známkou 5 (velmi 

důležité) označili respondenti kvalifikaci vedoucího, moderní technologie, velikost firmy a 

pracovní kolektiv. Mezi největší výkyvy v hodnocení v závislosti na věku představuje 

růžová linka velikost firmy. Její průměrné hodnoty v jednotlivých letech byly u mladších 

ročníků nižší a u 27 letých respondentů došlo k růstu na známku 5 velmi důležitý. 

Oranžová čára představující kariérní růst byla hodnocena nejvyššími průměrnými 

známkami. Černá přímka představující platové podmínky roste se zvyšujícím věkem. 

Jediný pokles je zaznamenán mezi 24-25 let. 

Došlo k potvrzení hypotézy č. 5: U mladších studentů je rozhodující při volbě 

zaměstnání doporučení známých. 
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Obr. 5.17 Důležitost faktoru v závislosti na věku 

Zdroj: Vlastní 

5.2.4 Zájem o vzdělávání během studia, možnost realizace a motivace 

a) Zájem o vzdělání během studia 

I když se žádná hypotéza nezabývá oblasti vzdělávání v zaměstnání, nemůže být 

tato oblast opomenuta, neboť má vliv i na tvorbu inzerátu a přilákání uchazečů. Celkově na 

otázku, zda by respondenti měli zájem o vzdělávání během zaměstnání, odpovědělo ze 

128 dotazovaných 98 % ANO (viz Obr. 5.18). 

 

Obr. 5.18 Zájem o vzdělávání 

Zdroj: Vlastní 

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

21 22 23 24 25 26 27

platové podmínky pracovní kolektiv moderní technologie
kvalifikace vedoucího benefity karierní růst
prestiž firmy velikost firmy dostupnost firmy
doporučení známých

Věk 

98% 

2% 

Ano

Ne



58 

 

V návaznosti na oblast vzdělávání (Obr. 5.18), se dále nabízí otázka, v jaké sféře se 

respondenti dále chtějí vzdělávat (viz Obr. 5.19). Celkově na otázku odpovědělo 125 

respondentů. Největší zájem mají o oblast informační technologie 49,2 %, dále o cizí 

jazyky 37,5 % a nejméně o komunikační dovednosti, varianta Jiné nebyla využita ani 

jednou. 

 

Obr. 5.19 Oblast vzdělávání 

Zdroj: Vlastní 

Na prvním místě u informačních technologiích je C#, pak .NET a Java. Naopak 

nejmenší zájem je o XSLT. K vyhodnocení otázky byly použity mnohačetné odpovědi – 

frekvenční tabulka (viz Příloha č. 2, Tab. 32). 

b) Zájem o pracovní pozici 

Dotazováni odpovídali také na otázku, na jakou pracovní pozici by chtěli nastoupit 

jako absolventi (Obr. 5.20). Celkem odpovídalo 128 respondentů. Pro výpočet byla použita 

frekvenční tabulka. Nejvíce studentů chce nastoupit na pozici Programátor 53,1 %, na 

stejném místě 12,5 % je Analytik a Projektový manažer. Další pracovní místa mají mírné 

zastoupení. Respondenti také měli možnost doplnit odpověď, pokud neobjevili žádnou 

pozici, o kterou by měli zájem. Tuto možnost využilo 6,3 % dotazovaných a všichni 

napsali, že by měli zájem o pozici Administrátora. 
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Obr. 5.20 Zájem o pracovní pozici z řad absolventů 

Zdroj: Vlastní 

c) Motivační faktory ovlivňující respondenty při práci 

Respondenti hodnotili jednotlivé faktory na pětistupňové škále, 1=nejméně 

motivační, 2=spíše nemotivační, 3=motivační, 4=více motivační,  5=nejvíce motivační. 

Studenti posuzovali jednotlivé motivátory, jak je ovlivňují při práci. Celkově se otázky 

zúčastnilo 128 dotazovaných a byl použit jednovýběrový T-test. Data byla poměřována se 

střední testovací hodnotou 3 (5+1/2).  V následujícím obrázku (Obr. 5.21) je vidět, že 

všichni dotazovaní hodnotili nadprůměrnými známkami. Nejlepší průměrnou známkou byl 

ohodnocen faktor: práce mě baví 4,43, pak finanční odměna a benefity, a s nepatrným 

rozdílem na třetím místě skončila užitečnost práce. Nejhůře byla hodnocena spolupráce 

v týmu, nicméně, i když dosáhla nejnižší průměrnou známkou, stále je považována za 

motivační faktor. Odpověď jiné nebyla využita ani jednou, proto není v grafu zachycena. 

 

Obr. 5.21 Hodnocení motivačních faktorů 

Zdroj: Vlastní  
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6 Návrhy a doporučení  

Tato kapitola se věnuje návrhům a doporučením pro NetDirect. Je rozdělena na dvě 

hlavní části praxe a zaměstnání. Cílem je vyhodnotit a shrnout kapitolu pět, která se zabývá 

analýzou personálního marketingu a na základě toho podat různé návrhy řešení k dané 

oblasti. 

6.1 Praxe 

6.1.1 Zvýšení frekvence hledání a absolvování praxe při studiu 

Fakulta elektrotechniky a informatiky vytváří prostředí, které studenti mohou 

využít pro získání praxe. Rozvrh mají přizpůsobený tak, aby měli čtvrtky a pátky volné, 

pokud chtějí absolvovat individuální praxi místo bakalářských seminářů. Bohužel 

z výsledků vyplývá, že ze 128 respondentů praxi během studia využilo jen 40 

dotazovaných. Fakulta by tedy měla upozornit na nutnost získání praktických zkušeností 

během studia, které pak absolventům dopomůžou k získání práce. Výhodou u IT oborů je, 

že v současné době patří mezi nejatraktivnější k uplatnění na trhu práce. Nicméně 

z následujícího grafu je patrný menší pokles uplatnění absolventů na trhu práce od roku 

2011 (Studuj v Ostravě, 2013). 

Zdroj: Studuj v Ostravě (2013), upraveno autorem 

Obr. 6.1 Počty absolventů FEI a jejich uplatnění na trhu práce 
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Fakulta by měla více spolupracovat s firmami a zdůrazňovat možnost a nutnost 

absolvování praxe. Nejmenší aktivita hledání praxe byla zaznamenána v aktuálním 

3. ročníku bakalářského studia, kdy studenti z 69,8 % praxi nehledají (viz Obr. 5.1). 

Z výsledků je zřejmé, že před dvěma lety praxi hledalo více studentů než v letošním roce. 

Při zjišťování absolvování praxe vzhledem k oboru, bylo zjištěno, že více praxi hledají a 

zúčastní se studenti z oboru Informační technologie (62,3 %), Mobilní technologie má 

zastoupení pouze ve 40 % (viz Obr. 5.6). Proto by bylo vhodné možnost absolvovat praxi 

ve firmě nejprve připomenout oboru Mobilní technologie. 

6.1.2 Důležitost pracovní náplně u praxe 

Je nutné odpovědět na otázku: ,,Jakým způsobem studenty zaujmout, co sehrává 

roli k jejich oslovení, co je pro ně důležité u nabízené praxe?“ I když studenti za největší 

nespokojenost označili finanční ohodnocení praxe, je pro ně tento faktor zároveň nejméně 

důležitý v porovnání s ostatními faktory. S pracovní náplní, od které nejvíce očekávají, 

jsou nejvíce nespokojeni. Firma by se měla zaměřit v prezentování na pracovní náplň 

praxe, moderní technologie, klást důraz na pracovní kolektiv a kvalifikaci vedoucího 

(viz Obr. 5.7). Všechny tyto aspekty studenti hodnotí za nejdůležitější. V porovnání 

důležitosti jednotlivých atributů u zaměstnání (viz Tab. 5.4) je vidět, že u praxe je 

nejdůležitější pracovní náplň, naopak v zaměstnání je nejdůležitější pracovní kolektiv. 

Proto je nutností přizpůsobit jednotlivé inzeráty, jak pro studenty hledající praxi, tak pro 

budoucí zaměstnance.  

V inzerátu nebo zmínce o nabídkách studentské praxe je důležité detailněji rozepsat 

pracovní náplň, ale také ji dodržet při úkolování studenta. Studenti od praxe očekávají 

možnost získání praktických zkušenosti, které mohou využít nejen při studiu, ale i jako 

absolventi.  

6.1.3 Využití informačních zdrojů u praxe 

V oblasti nejčastěji používaný informační zdroj pro hledání praxe je firma a na 

druhém místě nástěnka školy (viz Tab. 5.1). Z toho vyplývá, že pokud chce organizace 

spolupracovat se studenty, měla by na svých internetových stránkách v sekci Kariéra 

zmínit možnost absolvování praxe nebo využívat variantu letáčků, které se vyvěsí na 

nástěnkách školy a zaujmou potencionální uchazeče o nabízenou praxi. 

NetDirect se zapojoval k zisku praktikantů pouze ve spolupráci s FEI na doporučení 

pedagogů. Jelikož je tento informační zdroj nepoužíván nebo používán velmi málo, bylo 
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by efektivnější se obrátit na jiné možnosti.  Proto by bylo vhodné zvýšit svou aktivitu 

pomocí svých webových stránek, kde může zmínit možnost absolvování praxe, což pro 

NetDirect představuje nulové náklady. Pokud by chtěl investovat a získat více praktikantů, 

je vhodné vyvěsit letáčky na nástěnky FEI.  

6.2 Zaměstnání 

6.2.1 Efektivnější využití informačních zdrojů   

V podkapitole, která se zabývá hypotézou: Studenti, kteří hledají zaměstnání 

alespoň 1x týdně, využívají i sociální sítě, bylo zjištěno, že studenti využívají nejen 

sociální sítě pro hledání informací o zaměstnání, ale i jiné informační zdroje.  

a) Stránky firmy 

V praktické části bylo zjištěno, že respondenti v porovnání s ostatními faktory 

nejčastěji vyhledávají práci na pracovních portálech, které NetDirect využívá (práce.cz a 

jobs.cz). K dalšímu nejčastějšímu informačnímu zdroji patří internet a stránky firem 

(viz 5.12). V analýze klíčových slov bylo zjištěno, že NetDirect ve zdrojovém kódu nemá 

uvedena základní slova, která uchazeč zadává při vyhledávání zaměstnání. Proto se 

NetDirect nezobrazuje na první stránce při běžném vyhledávání na Googlu ani 

na Seznamu. Pro oslovení vhodných uchazečů by měl NetDirect změnit základní klíčová 

slova ve zdrojovém kódu. Místo “Hledáte práci?“ doporučuji dát text: „Nabízíme práci 

v oblasti IT, která je vhodná pro programátory absolventy, ale i pro seniory.“  NetDirect 

bude mít tak možnost napsáním jedné věty oslovit dvě oblasti uchazečů. Kandidát si 

společnost rychleji vyhledá, což může pomoci ke zvýšení množství reakcí na aktuálně 

otevřené pozice a personalista bude mít možnost si vybrat z většího počtu kandidátů nebo 

přijmout více zaměstnanců. 

b) sociální sítě – LinkedIn, Facebook 

Z výsledků v podkapitole 5.2.1 vyplynulo, že nejčastěji je používán Facebook a 

následně LinkedIn. 

NetDirect používá k oslovení uchazečů Facebook. Pokud se objeví nová pozice na 

stránkách firmy, vždy ji zobrazí na své zdi. Prostřednictvím Facebooku šíří nejen novinky 

ohledně webových aplikací, ale také zobrazují fotky z různých teambuildingů a snaží se o 

přilákání lidí na zázemí a přátelský kolektiv.  
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 Na stránkách NetDirectu je zobrazen LinkedIn. LinkedIn sice patří k sociálním 

sítím, ale neslouží k šíření zábavy, ale ke kontaktování profesionálů. Cílem je propojovat 

profesionály na celém světě a stát se produktivnějším a úspěšnějším ve své kariéře. 

LinkedIn je používán nejen k vytváření k portfoliu pracovních kontaktů, ale i k řešení 

problémů, a také k hledání nových zaměstnanců. Profil na LinkedIn slouží k prezentaci 

firmy. Zájemci o IT obor mohou sledovat profil NetDirectu, avšak budou zklamáni. 

V březnu 2014 má sice 171 členů, ale po půlročním sledování účtu NetDirectu na 

LinkedInu nebyla zaznamenána žádná novinka, žádná nabídka práce. NetDirect na 

LinkedInu pouze vytvořil účet, který nepoužívá. Tato sociální síť by se neměla 

podceňovat, neboť i od respondentů je zřejmé, že při hledání zaměstnání je služba 

využívána. Pokud NetDirect nemá žádné aktuální nabídky práce, měl by prostřednictvím 

tohoto portálu alespoň komunikovat s uživateli a informovat je o novinkách, změnách ve 

firmě, zadávat ankety nebo alespoň využívat profil k reklamě. Díky této komunikaci by 

mohl NetDirect mít konkurenční výhodu v zisku IT zaměstnanců před společnostmi 

NetDevelo s.r.o. a E-linkx. Dostal by se tak na úroveň společnosti Tieto Czech s.r.o. a 

Seznam.cz, kteří tuto službu pro nábor zaměstnanců využívají. Především společnost Tieto 

Czech s.r.o. patří k nejčastěji označené společnosti, kterou respondenti uvedli při 

v odpovědích při spontánní znalosti (viz Příloha č. 2, Tab. 3). 

6.2.2 Zvýšení atraktivity inzerátu a jeho aktualizace 

a) Zvýšení atraktivity inzerátu 

Výsledky z podkapitoly zabývající se rozhodujícími faktory při volbě zaměstnání a 

zájem o vzdělávání slouží jako podklad pro úpravu inzerátu, který by měl zaujmout 

uchazeče. V podkapitole 5.2.3 bylo zjištěno, že pro respondenty jsou nejdůležitější 

následující čtyři faktory, které ovlivňují jejich rozhodnutí při volbě zaměstnání, a to: 

Pracovní podmínky, Firma a možnosti růstu, Dostupnost firmy a Doporučení známých. 

Dalším podkladem pro vypracování inzerátu je podkapitola 5.2.4, která se zabývá 

vzděláváním zaměstnanců. Z výsledků vyplynulo, že studenti se chtějí vzdělávat nejvíce 

v informačních technologiích a v cizích jazycích. Proto je považováno za důležité uvést 

všechny faktory do inzerátu v sekci Nabízíme. 

NetDirect v inzerátech vyzdvihuje přátelský kolektiv a neformální atmosféru 

(viz  Příloha č. 4). Což bohužel nezaujme z důvodu, že ve valné většině IT firem formální 

atmosféra neexistuje.  Také v inzerátech nabízí: práci na zajímavých projektech, 

zaměstnanecké výhody, systém školení a vzdělávání, nadstandardní platové ohodnocení 
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v závislosti na výkonu a pružnou pracovní dobu.  Bohužel vše zní moc obecně, a proto je 

lepší být konkrétnější. 

Z výsledků vyplynulo, že v inzerátu by nemělo chybět: 

 Pružná pracovní doba  

 Nadstandardní platové ohodnocení 

 Bezplatné jazykové kurzy přímo ve firmě 

 Možnost seberealizace a kariérního růstu 

 25 dní dovolené  

 Práce s moderními technologiemi a možnost školení 

 Spolupráce se zkušenými odborníky 

 Mladý a přátelský kolektiv 

 Lokalita: Ostrava 

b) Aktualizace a lokalita inzerátu 

U respondentů bylo zjištěno, že hledají zaměstnání nejvíce 1x týdně a následně 1x 

měsíčně. Je to velké rozpětí, nicméně by bylo vhodné, v případě náboru, nastavovat 

inzeráty na pracovních portálech s možností aktualizace alespoň 1x za měsíc, ideálně 1x 

týdně. Po aktualizaci inzerátu se dostane na přední místa ve vyhledávání zaměstnání 

v oblasti IT v lokalitě Ostrava (viz podkapitola 5.2.2) 

Z výsledků také vyplynulo, že studenti pocházející mimo Ostravu, ale jsou 

z Moravskoslezského kraje, mají větší zájem zůstat pracovat v Ostravě, než studenti, kteří 

pocházejí z Ostravy. Inzerát by tedy měl být na pracovních portálech vyvěšen nejen pro 

Ostravu, ale i pro celý Moravskoslezský kraj (viz podkapitola 5.2.3).  
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7 Závěr 

Diplomová práce se zabývala marketingovou strategií pro přijímání zaměstnanců 

v IT firmě. Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrhy a doporučení externího 

personálního marketingu v oblasti praxe a zaměstnání.  

Primární data byla získána pomocí dotazníkového šetření, které proběhlo na 

Fakultě elektrotechniky a informatiky. Ke zpracování dat byl použit statistický program 

SPSS, pro úpravu tabulek a grafu program byl využit Microsoft Excel. Celkem se 

výzkumu zúčastnilo 128 respondentů z fakulty Elektrotechniky a informatiky. 

Respondenty byli studenti 3. bakalářského ročníku, 1. navazujícího a 2. navazujícího 

ročníku. 

 Z výsledků bylo zjištěno, že jen polovina studentů si hledá během studia praxi, 

největší počet z nich až ve druhém navazujícím ročníku. Také bylo rozpoznáno, že studenti 

v aktuálním ročníku sice praxi nehledají tak často, jako starší studenti, ale naopak zase více 

využívají možnost absolvování praxe. Dalším bodem, kterým se oblast praxe zabývala, 

bylo vyhodnocení hypotézy, která zkoumala nespokojenost studentů v praxi s finančním 

ohodnocením a jeho důležitost. Z výzkumu vyplynulo, že studenti při absolvování praxe 

jsou nejvíce nespokojeni s finančním ohodnocením, zároveň však pro ně není tak důležité 

s porovnáním s ostatními faktory.  

Z vyhodnocených dat byly zjištěny faktory ovlivňující rozhodování studentů 

hledající zaměstnání a možnosti využívání informačních portálu s nabídkami práce. 

Pomocí faktorové analýzy byly pojmenovány základní čtyři faktory, které jsou pro 

studenty důležité při volbě zaměstnání: Pracovní podmínky, Firma a možnosti růstu, 

Dostupnost firmy a Doporučení známých. První faktor Pracovní podmínky obsahoval 

platové podmínky, pracovní kolektiv, moderní technologie, kvalifikaci vedoucího a 

benefity. Všechny tyto proměnné získaly nejvyšší důležitost. Je nutné se na tento faktor 

zaměřit v inzerátech a v lákání uchazeče. Druhý faktor, který byl označen jako Firma a 

možnosti růstu, obsahoval proměnné kariérní růst, prestiž firmy a velikost firmy. V tomto 

faktoru je nejdůležitější kariérní růst. Třetí faktor s názvem Dostupnost firmy zahrnuje 

proměnnou se stejným jménem. Při šetření odkud respondenti pocházejí, bylo zjištěno, že 

40 % z nich je z Moravskoslezského kraje mimo Ostravu. Z celkového počtu 128 

respondentů pouze 54 % chce zůstat pracovat v Ostravě a dostupnost firmy pro ně není při 
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zaměstnání důležitá.  Ve čtvrtém faktoru s názvem Doporučení známých je vidět, že 

studenty tento faktor ovlivňuje při volbě zaměstnání nejméně.  

Také byla vyhodnocena hypotéza, která se zabývala tím, zda mladší studenti při 

rozhodování o zaměstnání jsou ovlivněni doporučením známých.  Hypotéza byla 

potvrzena. Čím je student mladší, tím více dá na doporučení známých.  

Z výsledku výzkumu zabývající se frekvencí hledání informací o zaměstnání, bylo 

zjištěno, že studenti, kteří hledají informace alespoň 1x týdně využívají sociální sítě, ale i 

jiné informační zdroje. U hledání nejdůležitějšího informačního zdroje při volbě 

zaměstnání bylo zjištěno, že studenti nejčastěji hledají zaměstnání na pracovních portálech, 

které NetDirect k inzerátům využívá. Jedná se o jednu možnost zisku uchazečů, nicméně je 

potřeba ji zvýšit. Proto bylo nutné zjistit zdrojové kódy NetDirectu, které ovlivňují pořadí 

zobrazení na vyhledávacích portálech (Google, Seznam). Z výsledku otázky - vyjmenování 

všech IT firem, se zjistilo, že 62 respondentů uvedlo NetDirect.  

Poslední hypotéza, která zjišťovala závislost mezi studovaným ročníkem a 

frekvencí hledání informací o zaměstnání nebyla potvrzena. Závislost nebyla prokázána. 

Závěrečná analytická část se věnovala budoucnosti absolventů a možnosti 

vzdělávání. Absolventi FEI chtějí po ukončení studia nejčastěji nastoupit na pozici 

Programátor a 98 % se chce během zaměstnání především v oblasti informační 

technologie. Nejatraktivnější programovací technologie je C#, pak .NET a Java. 
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Přílohy



1 

 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Vážený respondente, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je anonymní. Jsem 

studentkou pátého ročníku oboru Marketing a obchod na Ekf, VŠB-TUO. Výsledky 

z výzkumu budou sloužit pro mou diplomovou práci, která je zaměřena na zjištění 

požadavků studentů při volbě zaměstnání či praxe.   

 

Jak je chápana praxe vs zaměstnání v tomto dotazníku. Zaměstnáním se rozumí 

finančně ohodnocena činnost, která je alespoň na poloviční úvazek. Praxe je myšlena 

jako možnost využití praxe v oboru místo psaní bakalářské práce.  

 

1 Jaký obor studujete? 

1.1 Informační a komunikační technologie 

1.2 Mobilní technologie 

1.3 jiný (tímto pro respondenta dotazník končí) 

 

2 Který ročník studujete? 

2.1   3. bakalářský ročník  

2.2   1. navazující ročník 

2.3   2. navazující ročník 

2.4 jiné (tímto pro respondenta dotazník končí) 

 

3 Vyjmenujte všechny IT společnosti v Ostravě, které znáte. 

………………………………………………………………………………………… 

 

4 Hledal/a jste již někdy během studia PRAXI ve firmě, která by odpovídala 

vašemu oboru? (praxe = možnost využití praxe, místo psaní bakalářské práce) 

4.1 Ano 

4.2 Ne (pokud NE respondent přechází na otázku č. 10) 

 

5 Kde jste získával/a informace o nabídkách praxe? (1=nepoužívám,2=používám 

velmi málo, 3= používám občas, 4= převážně používám, 5=nejčastěji používám) 

5.1 oslovil/a jste firmu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

5.2 z nástěnek na škole ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 
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5.3 Kariéra PLUS na VŠB-TUO ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

5.4 od známých, starších studentů ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

5.5 pedagogů ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

5.6 na portálu www. http://www.fei.vsb.cz/cs/index.html nebo http://www.cs.vsb.cz/ 

                                             ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

5.7 jiný zdroj………………..(uveďte) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

                1  2  3  4  5   

6 Využil/a jste praxi během studia? 

6.1 Ano 

6.2 Ne (respondent přejde na otázku č. 10) 

 

7 Splnila praxe Vaše očekávání? 

7.1 Ano 

7.2 Ne (Pokud ne, přechází na ot. Č. 8., pokud Ano přejít na otázku č. 9) 

 

8 S čím jste nebyli spokojeni při absolvování praxe (zakroužkujte alespoň jednu 

odpověď) 

8.1 Kvalifikace vedoucího 

8.2 Práce s moderními technologiemi 

8.3 Časový rozsah práce 

8.4 Pracovní náplň 

8.5 Pracovní kolektiv 

8.6 Finanční ohodnocení praxe 

9 Ohodnoťte, jak jsou pro Vás důležité jednotlivé atributy u praxe. (1=nedůležité, 

2= méně důležité, 3=důležité do určité míry, 4=více důležité, 5=velmi důležité) 

 

9.1 Kvalifikace vedoucího  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

9.2 Práce s moderními technologiemi ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

9.3 Časový rozsah praxe ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

9.4 Pracovní náplň ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

9.5 Pracovní kolektiv ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

http://www.fei.vsb.cz/cs/index.html
http://www.cs.vsb.cz/
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9.6 Finanční ohodnocení praxe  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

10 Hledáte nebo hledal/a jste během studia zaměstnání? (tzn. práci v oboru alespoň 

na poloviční úvazek) 

10.1 Ano, hledal/a jsem a nenašel/la jsem 

10.2 Ano, stále hledám 

10.3 Ano, našel/našla jsem 

10.4 Ne (pokud ne, přechází na otázku č. 16) 

 

11 Kde zjišťujete nebo jste zjišťoval/a informace o zaměstnání? 

(1=nepoužívám,2=používám velmi málo, 3= používám občas, 4= převážně 

používám, 5=nejčastěji používám) 

11.1 na nástěnce ve škole ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

11.2 KARIÉRA na VŠB-TUO, FEI ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

11.3 pedagogové  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

  1       2  3  4  5 

11.4 na portálu www. http://www.fei.vsb.cz/cs/index.html nebo http://www.cs.vsb.cz/ 

 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

              1  2  3  4  5 

11.5 personální agentury   ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

11.6 tištěná média (noviny) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

11.7 úřad práce ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1         2  3  4  5 

11.8 pracovní portály (jobs.cz,práce.cz) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

                1  2  3  4  5 

11.9 webové stránky firem ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

11.10 internet – vyhledávač ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

11.11 známí, studenti ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

11.12 letáky v MHD ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

11.13 sociální sítě ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

http://www.fei.vsb.cz/cs/index.html
http://www.cs.vsb.cz/


4 

 

11.14 jiné……………(uveďte) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

1        2  3  4  5 

 

12 Jak často hledáte nebo jste hledal/a informace o zaměstnání? (zakroužkujte 

jednu odpověď) 

12.1 denně 

12.2 1x týdně 

12.3 1x měsíčně 

12.4 méně často 

 

13 Hledáte nebo hledal/a jste informace o zaměstnání i na sociálních sítích?  

13.1 Ano  

13.2 Ne (pokud ne, respondent přechází na otázku č. 16) 

 

14 Které sociální sítě při hledání zaměstnání využíváte? (zakroužkujte alespoň 

jednu) 

14.1 Twitter 

14.2 Facebook 

14.3 LinkedIn 

14.4 Google + 

 

15 Jaká klíčová slova zadáváte do vyhledávače při vyhledávání zaměstnání? 

……………………………………..(otevřená otázka) 

 

16 Co je pro Vás rozhodující při výběru zaměstnání? Ohodnoťte na škále 1-5. 

(1=nedůležité, 2= méně důležité, 3=důležité do určité míry, 4=více důležité, 

5=velmi důležité)  

16.1 platové podmínky ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

1        2  3  4  5 

16.2 pracovní kolektiv ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

16.3 práce s moderními technologiemi   ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

                1  2  3  4  5 

16.4 kvalifikace vedoucího ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

16.5 benefity k platu   ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

16.6 možnost kariérního růstu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

 



5 

 

16.7 prestiž firmy ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

16.8 velikost firmy ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

16.9 dostupnost firmy   ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

16.10 doporučení známých  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

16.11 další …. uveďte ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

     

17 Ohodnoťte důležitost jednotlivých faktorů, které Vás motivují při práci. 

Ohodnoťte na škále 1-5. (1 = nejméně motivační, 2= spíše nemotivační, 3= 

motivační, 4=více motivační,  5= nejvíce motivační).  

17.1 finanční odměna a benefity  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

17.2 práce mě baví  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1      2      3   4    5   

17.3 možnost vlastní seberealizace ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

17.4 užitečnost mé práce  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

17.5 hmatatelné výsledky  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

17.6 uznání kolegů a nadřízeného ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

17.7 možnost uplatnit své nápady ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

17.8 spolupráce v týmu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

17.9 jiné…………………..uveďte ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 
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18 Měli byste zájem se během zaměstnání vzdělávat? 

18.1 Ano 

18.2 Ne (pokud NE – přejít na otázku č. 21) 

 

19 V jaké oblasti byste se chtěl/a vzdělávat?  

19.1 cizí jazyky 

19.2 informační technologie (respondent přejde na otázku č. 20) 

19.3 komunikační dovednosti 

19.4 jiné ……. (doplň) 

 

20 V jakých programovacích technologiích byste se chtěli vzdělávat?  (Zatrhněte 

alespoň jednu odpověď) 

20.1 ASP 

20.2 HTML 

20.3 XSLT 

20.4 .NET 

20.5 CSS 

20.6 Java 

20.7 C# 

20.8 PHP 

20.9 MS SQL 

20.10 MySQL 

 

21 Na jakou pracovní pozici byste po škole chtěl/a nejvíce nastoupit? (jedna 

odpověď)  

21.1 programátor 

21.2 tester 

21.3 kodér 

21.4 analytik 

21.5 implementátor 

21.6 databázový specialista 

21.7 projektový manager 

21.8 jiná .................(doplňte) 

 

22 Ohodnoťte zaměstnanecké výhody podle stupně důležitosti (1=nedůležité, 2= 

méně důležité, 3=důležité do určité míry, 4=více důležité, 5=velmi důležité) 

 

      22.1 jazykové kurzy ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

22.2 příspěvek na penzijní pojištění ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 



7 

 

               1  2  3  4  5 

22.3 dovolená navíc ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

22.4 pružná pracovní doba  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

22.5 teambuildingové akce  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

               1  2  3  4  5 

22.6 využití firemních zařízení (mobilní telefon, notebook, auto aj.) 

 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 1  2  3  4  5   

23 Odkud pocházíte? 

23.1 Ostrava 

23.2 Moravskoslezský kraj (mimo Ostravu) 

23.3 Jiné……..(doplňte)  

 

24 Chcete zůstat pracovat v Ostravě? 

24.1 Ano 

24.2 Ne 

 

25 Jste? 

25.1 Muž 

25.2 Žena 

 

26 Kolik je Vám let? (napište číslo)  

………… 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 



1 

 

Příloha č. 2 – Doplňující tabulky 

Tab. 1 Studovaný obor respondentů 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Informační technologie 111 86,7 

Mobilní technologie 17 13,3 

Celkem 128 100,0 

 

Tab. 2 Zastoupení respondentů v jednotlivých ročnících 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

3. bakalářský ročník 59 46,1 

1. navazující ročník 26 20,3 

2. navazující ročník 43 33,6 

Celkem 128 100,0 

 

Tab. 3 Znalost IT společností v Ostravě. 

Odpovědi 
Absolutní 

četnost 

Relativní četnost v 

% 

 

Tieto 
 

117 91,4 

  Kvados 
 

20 15,6 

  NetDirect 62 48,4 

  E-linx 
 

3 2,3 

  Siemens 
 

1 0,8 

  NetDevelo 15 11,7 

  nezajímají se 4 3,1 

  Celkem   222 173,4 

 

Tab. 4 Hledání PRAXE během studia (Praxe=možnost využití praxe, místo bakalářských 

seminářů) 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Ano 63 49,2 

Ne 65 50,8 

Celkem  128 100,0 

Tab. 5 Hledání praxe vs ročník 

  

Hledání praxe 

Celkem Ano Ne 

Obor Informační 
technologie 

52,3% 47,7% 100,0% 

Mobilní technologie 29,4% 70,6% 100,0% 
Celkem 49,2% 50,8% 100,0% 
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Tab. 6 Hledání praxe vs obor 

  

Hledání praxe 

Celkem Ano Ne 

Ročník 3. bakalářský 
ročník 

37,3% 62,7% 100,0% 

1. navazující ročník 42,3% 57,7% 100,0% 

2. navazující ročník 69,8% 30,2% 100,0% 

Celkem 49,2% 50,8% 100,0% 

 

Tab. 7 Informační zdroj o nabídkách praxe 

Firma - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 11 16,7 

používám velmi málo 8 12,1 

používám občas 5 7,6 

převážně používám 9 13,6 

nejčastěji používám 33 50,0 

Celkem 66 100,0 

 Nezúčastnilo se otázky 62 
 

Celkem 128  

Nástěnka školy - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 14 21,2 

používám velmi málo 12 18,2 

používám občas 16 24,2 

převážně používám 14 21,2 

nejčastěji používám 10 15,2 

Celkem 66 100,0 

 Nezúčastnilo se otázky 62 
 

Celkem 128  

Kariéra PLUS - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 37 56,1 

používám velmi málo 8 12,1 

používám občas 13 19,7 

převážně používám 1 1,5 

nejčastěji používám 7 10,6 

Celkem 66 100,0 

 Nezúčastnilo se otázky 62 
 

Celkem 128  
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Studenti, známí - odpovědi 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 21 31,8 

používám velmi málo 12 18,2 

používám občas 7 10,6 

převážně používám 16 24,2 

nejčastěji používám 10 15,2 

Celkem 66 100,0 

 Nezúčastnilo se otázky 62 
 

Celkem 128  

Pedagog - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 40 60,6 

používám velmi málo 12 18,2 

používám občas 9 13,6 

převážně používám 1 1,5 

nejčastěji používám 4 6,1 

Celkem 66 100,0 

 Nezúčastnilo se otázky 62 
 

Celkem 128  

Zdroj k praxi (portál)- odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 25 38,5 

používám velmi málo 5 7,7 

používám občas 16 24,6 

převážně používám 8 12,3 

nejčastěji používám 11 16,9 

Celkem 65 100,0 

 Nezúčastnilo se otázky 63  

Celkem 128  
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Tab. 8 Informační zdroje k praxi v závislosti na ročníku 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

firma 3. 
bakalářský 
ročník 

24 3,88 1,393 ,284 3,29 4,46 1 5 

1. 
navazující 
ročník 

12 4,00 1,651 ,477 2,95 5,05 1 5 

2. 
navazující 
ročník 

30 3,40 1,694 ,309 2,77 4,03 1 5 

Total 66 3,68 1,580 ,195 3,29 4,07 1 5 
nástěnka 
školy 

3. 
bakalářský 
ročník 

24 3,08 1,349 ,275 2,51 3,65 1 5 

1. 
navazující 
ročník 

12 2,75 1,485 ,429 1,81 3,69 1 5 

2. 
navazující 
ročník 

30 2,83 1,367 ,250 2,32 3,34 1 5 

Total 66 2,91 1,367 ,168 2,57 3,25 1 5 
Kariéra 
PLUS 

3. 
bakalářský 
ročník 

24 1,88 1,513 ,309 1,24 2,51 1 5 

1. 
navazující 
ročník 

12 2,33 1,231 ,355 1,55 3,12 1 5 

2. 
navazující 
ročník 

30 1,93 1,258 ,230 1,46 2,40 1 5 

Total 66 1,98 1,342 ,165 1,66 2,31 1 5 
studenti, 
známí 

3. 
bakalářský 
ročník 

24 2,42 1,586 ,324 1,75 3,09 1 5 

1. 
navazující 
ročník 

12 3,42 1,240 ,358 2,63 4,20 1 5 

2. 
navazující 
ročník 

30 2,70 1,489 ,272 2,14 3,26 1 5 

Total 66 2,73 1,504 ,185 2,36 3,10 1 5 
pedagog 3. 

bakalářský 
ročník 

24 1,79 1,179 ,241 1,29 2,29 1 5 

1. 
navazující 
ročník 

12 1,25 ,622 ,179 ,86 1,64 1 3 

2. 
navazující 
ročník 

30 1,90 1,242 ,227 1,44 2,36 1 5 

Total 66 1,74 1,141 ,140 1,46 2,02 1 5 
Zdroj k 
praxi 
portál 

3. 
bakalářský 
ročník 

23 2,83 1,527 ,318 2,17 3,49 1 5 

1. 
navazující 
ročník 

12 2,75 1,485 ,429 1,81 3,69 1 5 

2. 
navazující 
ročník 

30 2,40 1,545 ,282 1,82 2,98 1 5 
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Tab. 9 Využil/a jste praxi během studia? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Ano 40 60,6 

Ne 26 39,4 

Celkem 66 100,0 

 
Nezúčastnilo se 

otázky 
62 

 

Celkem 128  

Tab. 10 Absolvování praxe vs obor 

  

Praxe během studia 

Celkem Ano Ne 

Obor Informační 
technologie 

62,3% 37,7% 100,0% 

Mobilní technologie 40,0% 60,0% 100,0% 

Celkem 60,6% 39,4% 100,0% 

Tab. 11 Absolvování praxe vs ročník 

 Praxe během studia Celkem 

Ano Ne 

Ročník 

3. bakalářský ročník 66,7% 33,3% 100,0% 

1. navazující ročník 50,0% 50,0% 100,0% 

2. navazující ročník 60,0% 40,0% 100,0% 

Celkem 60,6% 39,4% 100,0% 

 

Tab. 12 Splnění očekávání od praxe 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Ano 33 82,5 

Ne 7 17,5 

Celkem 40 100,0 

 
Nezúčastnilo se 

otázky 
88 

 

Celkem 128  
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Tab. 13 Nespokojenost studentů na praxi 

Odpovědi 

Responses 

Absolutní 

čestnost 

Relativní 

četnost v % 

nespokojenost
a
 

kvalifikace vedoucího 1 16,7 

moderní technologie 2 33,3 

časový rozsah 2 33,3 

pracovní náplň 4 66,7 

finanční ohodnocení 5 83,3 

Celkem 14 233,3 

Tab. 14 Nespokojenost studentů na praxi 
One-Sample Statistics 

  četnost Průměr Std. Deviation Std. Error Mean 

finanční ohodnocení 41 3,39 ,919 ,143 

časový rozsah 41 4,10 ,860 ,134 

kvalifikace vedoucího 41 4,24 ,888 ,139 

pracovní kolektiv 41 4,24 ,830 ,130 

moderní technologie 41 4,41 ,631 ,099 

pracovní náplň 41 4,54 ,596 ,093 

Tab. 15 Důležitost jednotlivých faktorů u praxe 

Kvalifikace vedoucího - odpověď Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Méně důležité 2 4,9 

Důležité do určité míry 6 14,6 

Více důležité 13 31,7 

Velmi důležité 20 48,8 

Celkem 41 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 87  

Celkem 128  

Moderní technologie - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Důležité do určité míry 3 7,3 

Více důležité 18 43,9 

Velmi důležité 20 48,8 

Celkem 41 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 87 
 

Celkem 128  
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Časový rozsah praxe - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Méně důležité 1 2,4 

Důležité do určité míry 10 24,4 

Více důležité 14 34,1 

Velmi důležité 16 39,0 

Celkem 41 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 87  

Celkem 128  

Pracovní náplň - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Důležité do určité míry 2 4,9 

Více důležité 15 36,6 

Velmi důležité 24 58,5 

Celkem 41 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 87  

Celkem 128  

Pracovní kolektiv - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Důležité do určité míry 10 24,4 

Více důležité 11 26,8 

Velmi důležité 20 48,8 

Celkem 41 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 87  

Celkem 128  

Finanční ohodnocení praxe - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Nedůležité 1 2,4 

Méně důležité 3 7,3 

Důležité do určité míry 22 53,7 

Více důležité 9 22,0 

Velmi důležité 6 14,6 

Celkem 41 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 87 
 

Celkem 128  

Tab. 16 Hledání zaměstnání během studia 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Ano, hledal/a jsem 27 21,1 

Ano, stále hledám 20 15,6 

Ano, našel/našla jsem 29 22,7 

Ne 52 40,6 

Celkem 128 100,0 
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Tab. 17 Hledání práce vs ročník 

  

Hledání práce během studia 

Celkem 

Ano, 
hledal/a 
jsem a 

nenašel/la 
jsem 

Ano, stále 
hledám 

Ano, 
našel/našla 

jsem Ne 

Ročník 3. bakalářský 
ročník 

16,9% 20,3% 18,6% 44,1% 100,0% 

1. navazující 
ročník 

26,9% 11,5% 23,1% 38,5% 100,0% 

2. navazující 
ročník 

23,3% 11,6% 27,9% 37,2% 100,0% 

Celkem 21,1% 15,6% 22,7% 40,6% 100,0% 

Tab. 18 Informační zdroj o zaměstnání? 

Nástěnka školy - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 22 28,9 

používám velmi málo 20 26,3 

používám občas 16 21,1 

převážně používám 11 14,5 

nejčastěji používám 7 9,2 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52 
 

Celkem 128  

Kariéra PLUS - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 43 56,6 

používám velmi málo 13 17,1 

používám občas 15 19,7 

převážně používám 3 3,9 

nejčastěji používám 2 2,6 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52  

Celkem 128  

Pedagogové - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 46 60,5 

používám velmi málo 17 22,4 

používám občas 8 10,5 

převážně používám 2 2,6 

nejčastěji používám 3 3,9 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52  

Celkem 128  
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Portál - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 37 48,7 

používám velmi málo 17 22,4 

používám občas 9 11,8 

převážně používám 10 13,2 

nejčastěji používám 3 3,9 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52 
 

Celkem 128  

Personální agentury - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 28 36,8 

používám velmi málo 14 18,4 

používám občas 21 27,6 

převážně používám 6 7,9 

nejčastěji používám 7 9,2 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52  

Celkem 128  

Tištěná média - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 37 48,7 

používám velmi málo 17 22,4 

používám občas 14 18,4 

převážně používám 7 9,2 

nejčastěji používám 1 1,3 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52 
 

Celkem 128  

Úřad práce - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 62 81,6 

používám velmi málo 6 7,9 

používám občas 2 2,6 

převážně používám 4 5,3 

nejčastěji používám 2 2,6 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52  

Celkem 128  
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Pracovní portály - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 8 10,5 

používám velmi málo 5 6,6 

používám občas 12 15,8 

převážně používám 11 14,5 

nejčastěji používám 40 52,6 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52 
 

Celkem 128  

Stránky firem - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 4 5,3 

používám velmi málo 10 13,2 

používám občas 13 17,1 

převážně používám 20 26,3 

nejčastěji používám 29 38,2 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52 
 

Celkem 128  

Internet - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 7 9,2 

používám velmi málo 10 13,2 

používám občas 9 11,8 

převážně používám 13 17,1 

nejčastěji používám 37 48,7 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52 
 

Celkem 128  

Známí, studenti - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 12 15,8 

používám velmi málo 12 15,8 

používám občas 25 32,9 

převážně používám 8 10,5 

nejčastěji používám 19 25,0 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52 
 

Celkem 128  
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Letáky v MHD - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 36 47,4 

používám velmi málo 21 27,6 

používám občas 8 10,5 

převážně používám 8 10,5 

nejčastěji používám 3 3,9 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52 
 

Celkem 128  

Sociální sítě - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nepoužívám 30 39,5 

používám velmi málo 14 18,4 

používám občas 19 25,0 

převážně používám 11 14,5 

nejčastěji používám 2 2,6 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo 52 
 

Celkem 128  

Tab. 19 Průměrné hodnocení informačních zdrojů 
One-Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

úřad práce 128 ,83 1,582 ,140 

pedagog 128 ,99 1,202 ,106 

Kariéra PLUS 128 1,06 1,147 ,101 

tištěná média 128 1,14 1,369 ,121 

letáky v MHD 128 1,16 1,528 ,135 

portál 128 1,20 1,260 ,111 

sociální sítě 128 1,32 1,013 ,090 

personální agentury 128 1,39 2,206 ,195 

nástěnka školy 128 1,48 2,096 ,185 

známí,studenti 128 1,86 2,173 ,192 

stránky firem 128 2,25 1,873 ,166 

internet 128 2,27 1,321 ,117 

pracovní portály 128 2,33 1,430 ,126 
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Tab. 20 Jak často hledáte nebo jste hledal/a informace o zaměstnání? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

denně 14 18,4 

1x týdně 28 36,8 

1x měsíčně 24 31,6 

méně často 10 13,2 

Celkem 76 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo  52 
 

Celkem 128  

Tab. 21 Frekvence hledání práce vs sociální sítě 

  

Hledáte informace na 
sociálních sítích 

Celkem Ano Ne 

Jak často hledáte 
informace o zaměstnání 

denně 50,0% 50,0% 100,0% 

1x týdně 32,1% 67,9% 100,0% 

1x měsíčně 41,7% 58,3% 100,0% 

méně často 20,0% 80,0% 100,0% 

Celkeml 36,8% 63,2% 100,0% 

Tab. 22 Hledání informací na sociálních sítí 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Ano 28 36,8 

Ne 48 63,2 

Celkem 76 100,0 

 
Otázky se 

nezúčastnilo 
52 

 

Celkem 128  

Tab. 23 Využívání sociálních sítí 

Odpovědi 
Responses 

Absolutní četnost Relativní četnost v % 

socialni
a
 

Twitter 5 16,7 

Facebook 27 90,0 

LinkedIn 15 50,0 

GooglePlus 9 30,0 

Celkem 56 186,7 
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Tab. 24 Klíčová slova při vyhledávání zaměstnání  

Odpovědi Absolutní četnost 
Relativní četnost v 

% 

Celkem 

programátor 27 34,2 

práce/zaměstnání v IT 39 49,4 

nabídka práce v IT 6 7,6 

práce ostrava 28 35,4 

Job v IT  3 3,8 

Celkem 79 130,4 

Otázky se nezúčastnilo 49   

  128   

Tab. 25 Rozhodující při výběru zaměstnání 

Platové podmínky - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 1 ,8 

méně důležité 11 8,6 

důležité do určité míry 36 28,1 

více důležité 49 38,3 

velmi důležité 31 24,2 

Celkem 128 100,0 

Pracovní kolektiv - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 1 ,8 

méně důležité 5 3,9 

důležité do určité míry 35 27,3 

více důležité 42 32,8 

velmi důležité 45 35,2 

Celkem 128 100,0 

Moderní technologie - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

méně důležité 8 6,3 

důležité do určité míry 38 29,7 

více důležité 55 43,0 

velmi důležité 27 21,1 

Celkem 128 100,0 

Kvalifikace vedoucího - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 5 3,9 

méně důležité 14 10,9 

důležité do určité míry 47 36,7 

více důležité 37 28,9 

velmi důležité 25 19,5 

Celkem 128 100,0 
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Benefity - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 6 4,7 

méně důležité 21 16,4 

důležité do určité míry 59 46,1 

více důležité 23 18,0 

velmi důležité 19 14,8 

Celkem 128 100,0 

Kariérní růst - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 2 1,6 

méně důležité 3 2,3 

důležité do určité míry 27 21,1 

více důležité 62 48,4 

velmi důležité 34 26,6 

Celkem 128 100,0 

Prestiž firmy - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 8 6,3 

méně důležité 22 17,2 

důležité do určité míry 47 36,7 

více důležité 38 29,7 

velmi důležité 13 10,2 

Celkem 128 100,0 

Velikost firmy - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 19 14,8 

méně důležité 30 23,4 

důležité do určité míry 64 50,0 

více důležité 9 7,0 

velmi důležité 6 4,7 

Celkem 128 100,0 

Dostupnost firmy - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 4 3,1 

méně důležité 8 6,3 

důležité do určité míry 40 31,3 

více důležité 48 37,5 

velmi důležité 28 21,9 

Celkem 128 100,0 
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Doporučení známých  - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 15 11,7 

méně důležité 24 18,8 

důležité do určité míry 47 36,7 

více důležité 32 25,0 

velmi důležité 10 7,8 

Celkem 128 100,0 

Tab. 26 Průměrné hodnoty za rozhodující faktory při volbě zaměstnání 
One-Sample Test 

  

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

platové podmínky 9,184 127 ,000 ,766 ,60 ,93 

pracovní kolektiv 11,930 127 ,000 ,977 ,81 1,14 

moderní technologie 10,529 127 ,000 ,789 ,64 ,94 

kvalifikace vedoucího 5,304 127 ,000 ,492 ,31 ,68 

benefity 2,375 127 ,019 ,219 ,04 ,40 

karierní růst 12,857 127 ,000 ,961 ,81 1,11 

prestiž firmy 2,199 127 ,030 ,203 ,02 ,39 

velikost firmy -4,243 127 ,000 -,367 -,54 -,20 

dostupnost firmy 7,888 127 ,000 ,688 ,52 ,86 

doporučení známých -,160 127 ,874 -,016 -,21 ,18 

Tab. 27 Rozhodující faktory v závislosti na věku 

  N Mean Minimum Maximum 

platové 
podmínky 

21 9 3,44 2 5 

22 33 3,76 2 5 

23 28 3,61 1 5 

24 35 4,03 3 5 

25 18 3,67 2 5 

26 4 3,75 3 4 

27 1 4,00 4 4 

Total 128 3,77 1 5 

pracovní 
kolektiv 

21 9 3,67 3 5 

22 33 3,85 2 5 

23 28 3,93 2 5 

24 35 4,31 2 5 

25 18 3,78 1 5 

26 4 3,75 3 5 

27 1 5,00 5 5 

Total 128 3,98 1 5 

moderní 
technologie 

21 9 3,78 2 5 

22 33 3,73 2 5 

23 28 3,61 2 5 

24 35 4,00 3 5 

25 18 3,72 2 5 

26 4 3,75 3 4 

27 1 5,00 5 5 

Total 128 3,79 2 5 

kvalifikace 21 9 3,89 2 5 
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vedoucího 22 33 3,24 1 5 

23 28 3,57 1 5 

24 35 3,66 1 5 

25 18 3,11 2 5 

26 4 4,00 3 5 

27 1 5,00 5 5 

Total 128 3,49 1 5 

benefity 21 9 3,44 2 5 

22 33 2,94 1 5 

23 28 3,32 1 5 

24 35 3,49 1 5 

25 18 2,94 1 5 

26 4 3,25 3 4 

27 1 3,00 3 3 

Total 128 3,22 1 5 

karierní růst 21 9 4,11 3 5 

22 33 4,18 3 5 

23 28 4,04 2 5 

24 35 3,94 2 5 

25 18 3,50 1 5 

26 4 3,50 3 4 

27 1 4,00 4 4 

Total 128 3,96 1 5 

prestiž firmy 21 9 3,89 2 5 

22 33 3,09 1 5 

23 28 3,46 1 5 

24 35 3,26 2 5 

25 18 2,83 1 5 

26 4 2,25 1 3 

27 1 2,00 2 2 

Total 128 3,20 1 5 

velikost firmy 21 9 3,56 2 5 

22 33 2,45 1 4 

23 28 2,61 1 4 

24 35 2,54 1 5 

25 18 2,56 1 5 

26 4 2,75 2 3 

27 1 5,00 5 5 

Total 128 2,63 1 5 

dostupnost firmy 21 9 4,11 2 5 

22 33 3,64 1 5 

23 28 3,89 1 5 

24 35 3,51 1 5 

25 18 3,50 2 5 

26 4 3,75 3 5 

27 1 5,00 5 5 

Total 128 3,69 1 5 

doporučení 
známých 

21 9 3,44 2 4 

22 33 3,06 1 5 

23 28 2,89 1 5 

24 35 2,94 1 5 

25 18 3,00 1 5 

26 4 2,50 2 3 

27 1 2,00 2 2 

Total 128 2,98 1 5 
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Tab. 28 Důležitost jednotlivých motivačních faktorů 

Finanční odměna a benefity  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

spíše motivační 5 3,9 

motivační 38 29,7 

více motivační 44 34,4 

nejvíce motivační 41 32,0 

celkem 128 100,0 

Práce mě baví  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nejméně motivační 3 2,3 

motivační 15 11,7 

více motivační 31 24,2 

nejvíce motivační 79 61,7 

Celkem 128 100,0 

Seberealizace  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nejméně motivační 2 1,6 

spíše motivační 12 9,4 

motivační 29 22,7 

více motivační 48 37,5 

nejvíce motivační 37 28,9 

celkem 128 100,0 

Užitečnost mé práce  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nejméně motivační 3 2,3 

spíše motivační 6 4,7 

motivační 31 24,2 

více motivační 46 35,9 

nejvíce motivační 42 32,8 

celkem 128 100,0 

Hmatatelné výsledky  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nejméně motivační 3 2,3 

spíše motivační 13 10,2 

motivační 29 22,7 

více motivační 42 32,8 

nejvíce motivační 41 32,0 

celkem 128 100,0 
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Uznání kolegů a nadřízeného - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nejméně motivační 3 2,3 

spíše motivační 10 7,8 

motivační 39 30,5 

více motivační 51 39,8 

nejvíce motivační 25 19,5 

celkem 128 100,0 

Možnost uplatnit své nápady  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nejméně motivační 3 2,3 

spíše motivační 12 9,4 

motivační 44 34,4 

více motivační 45 35,2 

nejvíce motivační 24 18,8 

celkem 128 100,0 

Spolupráce v týmu - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nejméně motivační 5 3,9 

spíše motivační 29 22,7 

motivační 36 28,1 

více motivační 33 25,8 

nejvíce motivační 25 19,5 

celkem 128 100,0 

Tab. 29 Průměrné hodnocení míry důležitosti motivačních faktorů 
One-Sample Statistics 

  N Mean Míra důležitosti Std. Error Mean 

spolupráce v týmu 128 3,3 58,6% ,078 

uplatnit své nápady 128 3,6 64,6% ,077 

uznání 128 3,7 66,6% ,089 

hmatatelné výsledky 128 3,8 70,5% ,087 

seberealizace 128 3,8 70,7% ,094 

užitečnost mé práce 128 3,9 73,0% ,085 

odměna benefity 128 3,9 73,6% ,086 

práce mě baví 128 4,4 85,7% ,101 

Tab. 30 Zájem o vzdělávání během zaměstnání 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Ano 125 97,7 

Ne 3 2,3 

Celkem 128 100,0 
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Tab. 31 Oblast vzdělávání  

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

cizí jazyky 48 38,4 

informační technologie 63 50,4 

komunikační dovednosti 14 11,2 

Celkem 125 100,0 

 Otázky se nezúčastnilo  3  

Celkem 128  

Tab. 32 Programovací technologie – oblast vzdělávání  

Odpovědi 
Responses 

Absolutní četnost Relativní četnost 

technologie
a
 

ASP 25 39,7 

HTML 23 36,5 

XSLT 9 14,3 

.NET 41 65,1 

CSS 24 38,1 

Java 37 58,7 

C# 52 82,5 

PHP 25 39,7 

MS SQL 32 50,8 

My SQL 32 50,8 

Celem 300 476,2 

Tab. 33 Pracovní pozice jako absolvent 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Valid 

Programátor 68 53,1 

Tester 9 7,0 

Analytik 16 12,5 

Implementátor 5 3,9 

Databázový specialista 6 4,7 

Projektový manager 16 12,5 

Jiná odpověď - administrátor 8 6,3 

Celkem 128 100,0 
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Tab. 34 Zaměstnanecké výhody podle důležitosti  

Jazykové kurzy  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 9 7,0 

méně důležité 17 13,3 

důležité do určité míry 31 24,2 

více důležité 43 33,6 

velmi důležité 28 21,9 

Celkem 128 100,0 

Příspěvek na penzijní pojištění Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 9 7,0 

méně důležité 20 15,6 

důležité do určité míry 53 41,4 

více důležité 33 25,8 

velmi důležité 13 10,2 

Celkem 128 100,0 

Dovolená navíc  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 4 3,1 

méně důležité 12 9,4 

důležité do určité míry 35 27,3 

více důležité 37 28,9 

velmi důležité 40 31,3 

Celkem 128 100,0 

Pružná pracovní doba  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 6 4,7 

méně důležité 4 3,1 

důležité do určité míry 19 14,8 

více důležité 47 36,7 

velmi důležité 52 40,6 

Celkem 128 100,0 

Teambuilding  Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 14 10,9 

méně důležité 24 18,8 

důležité do určité míry 47 36,7 

více důležité 25 19,5 

velmi důležité 18 14,1 

Celkem 128 100,0 
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Firemní zařízení - odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

nedůležité 13 10,2 

méně důležité 19 14,8 

důležité do určité míry 48 37,5 

více důležité 28 21,9 

velmi důležité 20 15,6 

Celkem 128 100,0 

Tab. 35 Průměrné hodnocení vzdělávání 

  

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

jazykové kurzy 4,805 127 ,000 ,500 ,29 ,71 
příspěvek penzijní 
pojištění 

1,784 127 ,077 ,164 -,02 ,35 

dovolená navíc 7,850 127 ,000 ,758 ,57 ,95 
pružná pracovní doba 11,340 127 ,000 1,055 ,87 1,24 
teambuilding ,675 127 ,501 ,070 -,14 ,28 
firemní zařízení 1,732 127 ,086 ,180 -,03 ,38 

Tab. 36 Lokalita 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Ostrava 39 30,5 

Moravskoslezský kraj mimo Ostravu 52 40,6 

jiná odpověď 37 28,9 

Celkem 128 100,0 

Tab. 37 Jiná odpověď u lokality 

Jiná odpověď 
Absolutní 
četnost 

Relativní četnost v % 

 
Pardubický kraj 2 5,4 

  Jihomoravský kraj 5 13,5 

  Zlínský kraj 10 27,0 

  Vysočina   1 2,7 

  Olomoucký kraj 3 8,1 

  Karlovarský kraj 1 2,7 

  Slovensko   15 40,5 

  Celkem   37 100,0 

Tab. 38 Chcete zůstat pracovat v Ostravě? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Ano 70 54,7 

Ne 58 45,3 

Celkem 128 100,0 
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Tab. 39 Práce v Ostravě vs lokalita 

  

Chcete pracovat v Ostravě? 

Celkem Ano Ne 

Odkud pocházíte? Ostrava 53,8% 46,2% 100,0% 
Moravskoslezský kraj mimo 
Ostravu 

59,6% 40,4% 100,0% 

Jiné město/stát 48,6% 51,4% 100,0% 

Celkem 54,7% 45,3% 100,0% 

Tab. 40 Pohlaví 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

Muž 122 95,3 

Žena 6 4,7 

Celkem 128 100,0 

Tab. 41 Věk  

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost v % 

 

21 9 7,0 

22 33 25,8 

23 28 21,9 

24 35 27,3 

25 18 14,1 

26 4 3,1 

27 1 ,8 

Celkem 128 100,0 
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Příloha č. 3 – Tabulky důležitosti 

Důležitost jednotlivých atributů praxe (1=nedůležité, 5=velmi důležité) 

Důležitost škála (1-5) 

Obor Ročník Lokalita 

Informační 
technologie 

Mobilní 
technologie 

3. 
bakalářský 

ročník 

1. 
navazující 

ročník 

2. 
navazující 

ročník 
Ostrava 

Moravskoslezský 
kraj mimo Ostravu 

Jiné 
město/stá 

kvalifikace vedoucího 4,23 4,50 4,19 4,86 4,06 4,30 4,36 4,12 

moderní technologie 4,44 4,00 4,44 4,86 4,22 4,50 4,50 4,29 

časový rozsah 4,10 4,00 4,13 4,00 4,11 4,00 4,14 4,12 

pracovní náplň 4,51 5,00 4,63 4,29 4,56 4,40 4,50 4,65 

pracovní kolektiv 4,21 5,00 4,25 5,00 3,94 4,30 4,64 3,88 

finanční ohodnocení 3,38 3,50 3,31 3,57 3,39 3,20 3,86 3,12 

 

Důležitost jednotlivých faktorů, které jsou rozhodující při výběru zaměstnání (1=nedůležité, 5=velmi důležité) 

Důležitost škála (1-5) 

Obor Ročník Lokalita 

Informační 
technologie 

Mobilní 
technologie 

3. 
bakalářský 

ročník 

1. 
navazující 

ročník 

2. 
navazující 

ročník 
Ostrava 

Moravskoslezský 
kraj mimo Ostravu 

Jiné 
město/stá 

platové podmínky 3,72 4,06 3,78 3,92 3,65 3,92 3,73 3,65 

pracovní kolektiv 3,95 4,12 3,93 4,23 3,88 3,97 4,06 3,86 

moderní technologie 3,85 3,41 3,78 3,77 3,81 3,95 3,63 3,84 

kvalifikace vedoucího 3,52 3,29 3,37 3,77 3,49 3,28 3,58 3,59 

benefity 3,12 3,88 3,03 3,73 3,16 3,26 3,42 2,89 

karierní růst 3,98 3,82 4,00 3,96 3,91 4,13 4,00 3,73 

prestiž firmy 3,14 3,59 3,12 3,62 3,07 3,21 3,31 3,05 

velikost firmy 2,63 2,65 2,61 2,88 2,51 2,74 2,77 2,32 

dostupnost firmy 3,69 3,65 3,75 3,77 3,56 3,56 3,69 3,81 

doporučení známých 2,97 3,06 2,90 3,35 2,88 2,77 3,37 2,68 
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Důležitost jednotlivých zaměstnaneckých výhod (1=nedůležité, 5= velmi důležité) 

Důležitost škála (1-5) 

Obor Ročník Lokalita 

Informační 
technologie 

Mobilní 
technologie 

3. 
bakalářský 

ročník 

1. 
navazující 

ročník 

2. 
navazující 

ročník 
Ostrava 

Moravskoslezský 
kraj mimo Ostravu 

Jiné 
město/stá 

jazykové kurzy 3,50 3,53 3,31 3,69 3,65 3,46 3,54 3,49 

příspěvek penzijní 
pojištění 

3,08 3,71 3,05 3,31 3,23 2,95 3,48 2,95 

dovolená navíc 3,68 4,24 3,76 3,96 3,63 3,33 4,02 3,84 

pružná pracovní doba 4,03 4,24 4,00 4,19 4,05 4,05 4,04 4,08 

teambuilding 2,95 3,88 3,10 3,42 2,81 2,97 3,17 3,03 

firemní zařízení 3,06 3,94 3,15 3,73 2,88 3,08 3,46 2,89 

 

Využití informačních zdrojů o nabídkách praxe (1=nepoužívám, 5=používám velmi často) 

Frekvence hledání 
škála (1-5) 

Obor Ročník Lokalita 

Informační 
technologie 

Mobilní 
technologie 

3. 
bakalářský 

ročník 

1. 
navazující 

ročník 

2. 
navazující 

ročník 
Ostrava 

Moravskoslezský 
kraj mimo Ostravu 

Jiné 
město/stá 

firma 3,80 2,20 3,88 4,00 3,40 3,56 4,00 3,46 

nástěnka školy 2,93 2,60 3,08 2,75 2,83 2,61 2,88 3,17 

Kariéra PLUS 1,93 2,60 1,88 2,33 1,93 1,67 2,13 2,08 

studenti, známí 2,69 3,20 2,42 3,42 2,70 3,17 2,46 2,67 

pedagog 1,72 2,00 1,79 1,25 1,90 2,06 1,33 1,92 

Zdroj k praxi portál 2,60 2,80 2,83 2,75 2,40 2,22 2,65 2,88 
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Využití informačních zdrojů o nabídkách zaměstnání (1=nepoužívám, 5=používám velmi často) 

Frekvence hledání 
škála (1-5) 

Obor Ročník Lokalita 

Informační 
technologie 

Mobilní 
technologie 

3. 
bakalářský 

ročník 

1. 
navazující 

ročník 

2. 
navazující 

ročník 
Ostrava 

Moravskoslezský 
kraj mimo Ostravu 

Jiné 
město/stá 

nástěnka školy 2,52 2,33 2,64 2,63 2,22 2,38 2,52 2,57 

Kariéra PLUS 1,81 1,67 1,76 1,44 2,04 1,69 1,76 1,95 

pedagog 1,61 2,00 1,70 1,44 1,78 1,69 1,66 1,67 

portál 1,97 2,25 2,15 1,75 2,00 2,08 1,93 2,05 

personální agentury 2,31 2,50 2,45 2,06 2,37 2,62 2,00 2,48 

tištěná média 1,88 2,17 2,06 2,00 1,70 1,88 1,83 2,10 

úřad práce 1,39 1,42 1,61 1,00 1,37 1,65 1,38 1,10 

pracovní portály 3,89 4,08 4,21 3,75 3,67 4,19 3,93 3,57 

stránky firem 3,84 3,50 3,97 3,38 3,81 4,23 3,83 3,19 

internet 3,81 3,92 4,24 3,75 3,37 3,92 3,97 3,52 

známí,studenti 3,20 2,75 3,03 3,19 3,22 3,42 3,03 2,90 

letáky v MHD 1,95 2,00 2,30 1,88 1,59 2,38 1,76 1,71 

sociální sítě 2,19 2,42 2,58 1,81 2,04 2,42 2,21 2,00 

 

Faktory, které motivují při práci (1=nejméně motivační, 5=nejvíce motivační) 

Motivace (1-5) 

Obor Ročník Lokalita 

Informační 
technologie 

Mobilní 
technologie 

3. 
bakalářský 

ročník 

1. 
navazující 

ročník 

2. 
navazující 

ročník 
Ostrava 

Moravskoslezský 
kraj mimo Ostravu 

Jiné 
město/stá 

odměna benefity 3,90 4,24 4,07 4,04 3,72 4,15 3,94 3,73 

práce mě baví 4,50 4,00 4,49 4,08 4,56 4,51 4,25 4,59 
seberealizace 3,85 3,71 3,75 3,85 3,93 3,77 3,67 4,11 
užitečnost mé práce 3,95 3,71 3,80 3,85 4,14 3,59 3,98 4,19 
hmatatelné výsledky 3,86 3,53 3,49 3,77 4,30 3,51 3,92 4,00 
uznání 3,61 4,00 3,76 3,69 3,51 3,79 3,81 3,32 
uplatnit své nápady 3,55 3,82 3,44 4,00 3,53 3,49 3,62 3,65 
spolupráce v týmu 3,24 4,00 3,27 3,54 3,33 3,31 3,44 3,24 
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Příloha č. 4 – Aktuální inzerát NetDirectu 

PROGRAMÁTOR PRO VÝVOJ KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SE ZNALOSTÍ 

.NET (C#), XML, A MS SQL SERVER 

Hledáme programátory se znalostí .NET (C#), XML, a MS SQL Server. Nabízíme práci na 

nových projektech ve stabilní společnosti. Jsme připraveni dobře ocenit Vaši práci 

a nabídnout Vám řadu výhod. Staňte se členem týmu s přátelskou a neformální atmosférou. 

NAŠE POŽADAVKY 

 dobrá znalost prostředí .NET (C#), ASP.NET, MVC 3, XSLT, Xpath, XML, HTML 

a MS SQL Server 

 2 roky praxe s programováním v prostředí .NET(C#) a MS SQL 

 znalost principu HTTP 

 základní znalost CSS3, JavaScript 

 znalost jQuery, Knockout.JS, WPF a UML výhodou 

 schopnost programovat s ohledem na výslednou funkčnost a snadnost obsluhy pro 

klienta 

 analytický přístup k řešení problémů 

 chuť na sobě neustále pracovat 

 aktívní znalost angličtiny 

 schopnost pracovat v týmu a komunikovat 

 zodpovědnost 

 

NABÍZÍME 

 práci na hlavní pracovní poměr 

 přátelskou firemní atmosféru 

 zajímavé projekty 

 zaměstnanecké výhody 

 systém školení a vzdělávání, kurzy angličtiny zdarma 

 nadstandardní platové ohodnocení v závislosti na výkonu 

 pracoviště: Ostrava 


