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Mustr pro vytvoření atraktivní nabídky značky zaměstnavatele 

Hledáme odpověď na otázku Proč by k nám měl jít někdo pracovat?               
(v zahraniční literatuře se setkáme s pojmem Employer Value Proposition) 
 
 
Před sestavením atraktivní nabídky, potřebujeme zmapovat světy (vnímané asociace, 
rozhodovací kritéria a rozhodovací proces) zaměstnanců a kandidátů. Vhled realizujeme 
prostřednictvím kvalitativního výzkumu (strukturované hodinové rozhovory) a 
kvantitativního výzkumu (dotazník - 15 otázek na 15 minut). Následně přidáváme také 
analýzu náborové komunikace konkurence, kterou děláme na základě obsahu 
komunikace na kariérních stránkách a sociálních sítích.  
U jednotlivých skupin nás především zajímá:  
 
1) zaměstnanci:  

a) jaké asociace se jim pojí se značkou jejich zaměstnavatele,  
b) jakými slovy, s jakými významy, mohou popsat firemní kulturu, 
c) proč si společnost vybrali a proč v ní nadále pracují. 

 
2) kandidáti: 

a) jaké asociace se jim pojí se značkou naší společnosti, 
b) podle jakých kritérií si vybírají svého zaměstnavatele, 
c) jak vypadá jejich výběrový a rozhodovací proces. 

 
3) konkurence: 

a) co o sobě společnosti říkají: proč existují, jaké jsou a co nabízí, 
b) jakou formou a prostředky s kandidáty hovoří, 
c) jaké asociace můžeme z jejich komunikace vnímat. 
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Ladění nabídky (Employer Value Proposition) 
 
1) Globální & lokální rozměr (Global & Local) 

Je-li značka globální, je nutné při sestavování nabídky vyjít z jejího globálního nastavení 
(globální nabídky) a udělat ji relevantní pro lokální trh, doplnit ji o místní specifika, 
případně vypustit části, které pro lokální trh nejsou zajímavé. 
2) Realita & ambice (Strenght & Stretch) 

Formulace častěji zní V čem chceme být jako zaměstnavatel jedineční než V čem jsme 
jako zaměstnavatel jedineční. Ke zjištěné realitě přidáváme také naše ambice, něco, na 
čem budeme interně pracovat. Nesmíme to ale s ambicemi přehnat, aby nabídka byla 
stále důvěryhodná. Doporučujeme se držet v rozmezí 80 k 20, maximálně 2/3 k 1/3.  
 
3) Má-dáti & dal (Give & Get) 

Nabídka bude znít daleko důvěryhodněji (reálněji), když mezi část "nabízíme", doplníme 
také část "požadujeme".  
 
 
Příklad strukturovaného rozhovoru se zaměstnancem 
 
Role ve firmě 

• Popište prosím stručně, co děláte na své pracovní pozici.  
• Jaký je podle vás hlavní přínos vaší práce pro firmu? 

Přibližování se k firmě 
• Kdy a za jakých okolností jste do firmy přišel/přišla? 
• Co bylo tím impulsem, že jste se rozhodl změnit práci?  
• Jaké byly hlavní důvody, kvůli kterým jste si vybral(a) právě Xy? 
• Proč u společnosti pracujete dnes? Změnily se nějak ty důvody, které byly na 

začátku vs. ty, které jsou dnes? 

První kontakt s firmou 
• Kde a jak jste získávali informace o společnosti Xy? Jaký byl váš dojem z firmy 

na základě získaných informací, respektive jaký obrázek jste si o značce Xy 
vytvořili?  

• Co vás v prezentaci firmy zaujalo, jaké prezentované charakteristiky pro vás byly 
důležité? 

• Jak dnes hodnotíte výběrové řízení do společnosti Xy? 
• Jak byste popsal vaší firmu někomu, s kým jedete výtahem do patnáctého patra? 

(Máte na to tedy jenom asi 1 – 2 minuty). 

Xy a konkurence 
• Zvažoval/a jste i jiného zaměstnavatele? Proč jste si vybral/a právě společnost 

Xy? Co bylo pomyslným závažím na miskách vah? 
• Pokud jste pracoval/a u jiného zaměstnavatele z oboru, můžete se pokusit o 

srovnání? V čem Xy vyniká nebo naopak pokulhává? 
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• Jaké informace (kromě nabídky a popisu pozice) o zaměstnavateli 
vyhledáváte/jsou pro vás důležité? Zkuste vyjmenovat z vašeho pohledu 5 
nejdůležitějších věcí. 

• Kdo je pro vás takovým vysněným zaměstnavatelem, společností, která vás 
napadne jako první? A proč? 

• Ucházel(a) jste se přímo o konkrétní Xy nabízenou pozici nebo obecně o práci ve 
společnosti Xy? 

• Zajímal(a) jste se pouze o Xy nebo i o jiné zaměstnavatele? Pokud ano, uveďte 
prosím jaké. 

 
Role firemní kultury/Jaká je Xy společnost? 

• Je pro vás při volbě zaměstnavatele důležitá firemní kultura (firemní hodnoty)? 
Myslíte si, že ji má Xy dobře rozvinutou? Jak byste ji charakterizovali? Vidíte 
někde slabiny či silné stránky? Jaké? 

• Jaké jsou podle Vás hodnoty (žité modely chování) společnosti Xy? 
• Jak Vás vede váš šéf – jste spíše veden nebo řízen? (vést znamená…, řídit 

znamená…) 
• Jaké firemní akce v Xy existují? Které z nich máte nejradši? 
• Jaká 3 slova nejvíce charakterizují vaši společnost? (+malý příběh k nim) 
• Jaké možnosti vzdělávání, růstu vám společnost nabízí? Chybí vám něco 

v nabídce? 

Vnímání značky Xy 
• Jak by podle vás vypadala dobrá reklama na vaši firmu? 
• Přirovnal byste značku Xy k nějakému známému člověku? K jakému? 
• Co by se podle vás stalo, kdyby společnost Xy přestala ze dne na den existovat? 

Co by „světu“ chybělo? 

Představa o společnosti Xy a žitá realita 
• Liší se nějak představa, kterou jste měli při nástupu do společnosti Xy od reality, 

kterou ve firmě zažíváte? Můžete zkusit případné rozdíly popsat? Objevilo se po 
nástupu něco, co jste nečekal/a, ať už v pozitivního nebo negativního? 

• Jaký máte celkově pocit z práce pro společnost Xy, ať už jsou to pracovní 
nároky, vztahy s kolegy apod.? Tedy jak obecně vnímáte atmosféru ve firmě? 

• Jaké přínosy má pro vás práce ve společnosti Xy? 

Xy a její poslání 
• Co je podle vás smyslem existence společnosti Xy, odhlédneme-li od generování 

zisku, jaké je podle vás její poslání? Je toto poslání firmou jasně a dostatečně 
firmou prezentováno, ať už směrem ven z firmy, nebo dovnitř? 

• Jste s posláním firmy ztotožněni? 
• Vnímáte firemní kulturu a poslání firmy jako konzistentní celek? Případně kde 

vidíte diskrepance / mezery? 
• Doporučil(a) byste práci v Xy svému kamarádovi? 

V Praze dne 21. března 2016 

Petr Hovorka 


