
Křupavé produkty
z naší pekárny
vám pomohou být
atraktivnějším
zaměstnavatelem
a přitahovat ty
správné lidi



Věříme v sílu charismatické značky, která dává lidem smysl, proč kupovat určité výrobky a služby, 
proč pracovat pro určitou organizaci.
Podle nás začíná budování značky vždy uvnitř firmy, u vlastních zaměstnanců.
Lidé, kteří se k sobě hodí a sdílejí smysluplné poslání, mohou vytvořit firemní kulturu, ve které se rodí 
inovace generující růst a hodnotu. Proto pečeme značkové strategie a pomáháme firmám přitahovat 
talentované a pro značku správné lidi.

Jaké hodnoty vyznáváme?

Jak pracujeme?

Uplatňujeme postup založený na poznání, promyšlené strategii a její důsledné realizaci.
Pro každou z těchto tří oblastí jsme pro vás připravili produkty, 
které vám pomohou být atraktivnějším zaměstnavatelem 
a přitahovat ty správné lidi.

Jsme BrandBakers,
pekaři charismatických
značek.

Opravdovost Jednoduchost Skutečný přínos

Každá značka je jedinečná
a každý problém má svá
specifika. Nezůstáváme na
povrchu, hledáme, pídíme
se. Přinášíme opravdová
řešení, přestože nalézt je
občas bolí.

V jednoduchosti je síla.
Dělat věci jednoduše
ovšem není vůbec snadné.
Je to každodenní výzva
a ne vždy se nám to daří.
Zas a znova se však o to
pokoušíme.

Chceme více než jen
šířit myšlenky, inspirovat
a dávat rady. Cokoliv
děláme, děláme především
proto, abychom
pomohli businessu
a značce klienta.



Naši pekaři vymysleli 
recepty a napekli 
pro vás.

Petr Hovorka
Stratég 
a projektový vůdce
“Dávám práci pekařů řád 
a směr, hledám 
nové výzvy.”

Xénia Křížová
Správkyně sociálních 
profilů a vytrvalý postovač
“Hledám značkám jejich 
spřízněné duše na 
sociálních sítích.”

Jiří Landa
Textař, vypravěč a komunikační stratég
“Pomáhám značkám komunikovat tak, 
aby jim lidé rozuměli.”

Lucie Stoberová
Content manager
“Jsem našim pekařům oporou 
a pravou i levou rukou.”

Goran Patlejch
Grafický designér
“Dávám značkám šaty 
a tvář vyjadřující to, 
co je uvnitř.”

David Šimák
Značkový 

výzkumník 
a stratég

“Pomáhám 
značkám porozumět 

lidem a vydat se 
správným směrem.”

Michal Šebesta
Obchodník
“Hledám firmy a lidi, 
jejichž značky 
budeme péct.”

Georg Hodek
Rádce pro značkový obsah komunikace

 “Míchám ingredience značkové 
komunikace tak, aby lidem voněla.”

Hana Smítalová
Specialistka 
na vztahy s lidmi 
“Dělám vše pro to, aby lidé, 
kteří pro značku pracují, 
sdíleli její smysl a poslání.”



22  křupavých 
produktů z oblasti poznání, 
strategie a realizace.
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Poznání je zrcadlem, 
které vám řekne, 
jak na tom vaše značka 
zaměstnavatele je, 
jak vás lidé vnímají.

STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe



STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Hana Smítalová
Specialistka na 

vztahy s lidmi 
+420 728 541 313

hana.smitalova@brandbakers.cz

Garant produktu

Poznání:

Swot analýza
interních
pravidel hry

Co to je?
Jedná se o HR SWOT analýzu skrz naskrz nastavenými pravidly hry vaší společnosti. 

Sonda se zaměřuje na hodnoty a pravidla, správné lidi na správných židlích, profesní rozvoj, angažovanost, spravedlnost v oblasti 

odměňování a interní komunikaci.

HR sondu doporučujeme společnostem, které rychle vyrostly nebo se chystají na nějakou větší změnu (nová značková strategie, 

fúze, nový investor atd.), zkrátka v případech, kdy společnost potřebuje mít k této změně připravené zaměstnance. 

Co vám to přinese?
Odhalíte zdravotní stav své společnosti, zjistíte, jak důvěryhodným jste zaměstnavatelem, objevíte své silné stránky a trhliny.
Nastavíte zrcadlo svým hodnotám a zjistíte, jaká je jejich životnost, tedy jak jsou přítomné ve vnímání a každodenním jednání 
zaměstnanců. Zjistíte, zda a jak jsou vaši zaměstnanci připraveni na plánovanou změnu.

Jak to pečeme?
Sestavíme dotazník dle jednotlivých oblastí sondy.
Vybereme relevantní počet respondentů ze všech úrovní zaměstnanců vaší společnosti.
Provedeme dotazníkové šetření a vyhodnotíme zjištěné skutečnosti.

Jak vypadá výsledek?
Vytvoříme závěrečnou písemnou zprávu, kterou vám osobně představíme a předáme v tištěné a elektronické podobě. 



STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Poznání:

Výzkum
rozhodovacího
procesu
kandidáta

Co to je?
Jedná se o výzkum zaměřený na konkrétní cílovou skupinu kandidátů.

Jeho cílem je v konečném důsledku popsat podobu procesu rozhodování o výběru zaměstnavatele a rozhodujících kritérií, která 

u konkrétní cílové skupiny rozhodování ovlivňují.

Co vám to přinese?
Pro cílenou komunikaci a nábor kandidátů z určité cílové skupiny je mimořádně důležité pochopit, jak a podle jakých kritérií 
si vybírají svého zaměstnavatele. S poznáním, které výzkum přináší, je možné vytvořit strategii pro efektivní nábor správných 
kandidátů z definované cílové skupiny.

Jak to pečeme?
Společně s vámi definujeme co nejpodrobněji konkrétní cílovou skupinu kandidátů, vaše zkušenosti s komunikací, ná-
borem, působením a outplacementem zaměstnanců z této skupiny.
Připravíme strukturované rozhovory a on-line dotazníky pro výzkum.
Vybereme vhodné respondenty z cílové skupiny, a to z řad vašich zaměstnanců, kandidátů i jedinců mimo vaši společnost. 
Provedeme 5–10 strukturovaných rozhovorů a on-line dotazníkové šetření u 50–100 respondentů (dle konkrétní cílové 
skupiny). Výsledky výzkumu analyzujeme.

Jak vypadá výsledek?
Vytvoříme závěrečnou písemnou zprávu, kterou vám osobně představíme a předáme v tištěné a elektronické podobě. 

David Šimák
Značkový výzkumník 

a stratég
+420 602 367 531

david.simak@brandbakers.cz

Garant produktu



David Šimák
Značkový výzkumník 

a stratég
+420 602 367 531

david.simak@brandbakers.cz

Garant produktu

STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Poznání:

analýza kandidátům
předávaného
zážitku

Co to je?
Jedná se o šetření, jehož cílem je poznat, jak vypadá zážitek, který kandidát získává v kontaktu s vaší společností v rámci náboro- 

vého procesu – od prvotního oslovení, přes obsah a formu komunikace a podobu předávaných informací, přijímací rozhovory, 

assessment centra, odmítnutí, přijímací rituály až po první týdny spojené s aklimatizací a zapracováním ve vaší společnosti.

Co vám to přinese?
Na vnímání vaší značky zaměstnavatele se zásadním způsobem podílí podoba zážitků, které kandidáti v kontaktu s vaší 
společností získávají. Celý náborový proces i outplacement a s nimi spojená komunikace by měly mít design, ve kterém 
kandidáti získávají předem definovanou podobu zážitku, který formuje jejich vnímání požadovaným způsobem. Nejste-li 
zcela novou společností, je pro formulaci optimálního zážitku důležité analyzovat a popsat současný stav, od kterého se 
pak další strategie i realizace odvíjejí.

Jak to pečeme?
Společně s vámi rozebereme krok za krokem celý proces náboru i outplacementu zaměstnanců a s tím spojené 
komunikace. Jednotlivá místa/kontaktní body v tomto procesu analyzujeme a popíšeme parametry předávaného zážitku.
Vybereme několik zaměstnanců nováčků (cca 3–5) a několik kandidátů (cca 3–5) v jednotlivých fázích náborového procesu 
a formou rozhovorů s nimi ověříme naše zjištění.

Jak vypadá výsledek?
Vytvoříme závěrečnou písemnou zprávu, kterou vám osobně
představíme a předáme v tištěné a elektronické podobě. 



STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Jiří Landa
Textař, vypravěč 

a komunikační stratég
+420 734 158 585

jiri.landa@brandbakers.cz

Garant produktu

Poznání:

analýza
komunikace
konkurence

Co to je?
Jedná se o šetření, jehož cílem je poznat, jak vypadá komunikace konkurence.

Analýza řeší jak obsah, tak prostředky a komunikační kanály, které vaši hlavní konkurenti v komunikaci s kandidáty využívají.

Co vám to přinese?
Analýza komunikace konkurence je velmi důležitá zejména v případě cílené komunikace s určitou cílovou skupinou 
kandidátů, kdy je určení hlavních konkurentů jednodušší.
V kombinaci s popisem rozhodovacího procesu a rozhodujících kritérií kandidáta odkrývá tato analýza možnosti odlišení 
od konkurence a komunikace jedinečnosti vaší společnosti. Představuje tedy klíčový vstup pro tvorbu komunikační 
strategie.

Jak to pečeme?
Společně s vámi určíme hlavní konkurenty. Popíšeme rozhodovací proces a rozhodující kritéria konkrétní cílové skupiny 
kandidátů.
Analyzujeme komunikaci vašich hlavních konkurentů ve vztahu k této cílové skupině – obsah a formu komunikace, používané 
prostředky a komunikační kanály (od náborových inzerátů, přes kariérní stránky až po sociální sítě). 

Jak vypadá výsledek?
Vytvoříme závěrečnou písemnou zprávu, kterou vám osobně představíme a předáme v tištěné a elektronické podobě.



STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

David Šimák
Značkový výzkumník 

a stratég
+420 602 367 531

david.simak@brandbakers.cz

Garant produktu

Poznání:

Výzkum 
vnímání značky 
zaměstnavatele

Co to je?
Jedná se o výzkum, jehož cílem je odhalit, jak vás lidé jako zaměstnavatele vnímají, tedy jaké si s vaší značkou spojují asociace. 

Respondenty vybíráme z řad dlouhodobých zaměstnanců, nováčků i kandidátů.

Co vám to přinese?
Toto poznání je zcela zásadní pro tvorbu další strategie pro budování značky i pro cílenou náborovou komunikaci na kon- 
krétní skupiny kandidátů. Poskytuje totiž důležité zrcadlo domněnkám a plánům, které v oblasti značky jako zaměstnavatel 
máte, odhaluje problémy i silné stránky a příležitosti.

Jak to pečeme?
Formou jednoduché interní kampaně představíme projekt výzkumu vašim zaměstnancům, abychom zajistili jejich 
součinnost a účast na výzkumu.
Vybereme vhodné zájemce z řad zaměstnanců (cca 10–15 osob) a na tříhodinovém setkání s nimi společně uděláme 
SWOT analýzu zaměstnavatele, formulujeme jimi vnímané klíčové parametry značky na úrovni produktů/služeb, organi-
zace, symboliky a vyššího poslání vaší společnosti. Toto setkání nám poskytuje důležitý vhled a je podkladem pro formulaci 
otázek dotazníků a rozhovorů.
Připravíme topic guide rozhovorů a výzkumné dotazníky.
Ve spolupráci s vámi vybereme respondenty pro strukturované rozhovory (dlouhodobí zaměstnanci, nováčci, kandidáti) 
a okruh zaměstnanců, které zapojíme do dotazníkového šetření.
Provedeme cca 10 strukturovaných rozhovorů a dotazníkové šetření s cca 100 respondenty, zanalyzujeme zjištěná fakta.

Jak vypadá výsledek?
Napíšeme závěrečnou hodnotící zprávu, kterou vám osobně
představíme a předáme v tištěné a elektronické podobě.



STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Hana Smítalová
Specialistka na 

vztahy s lidmi 
+420 728 541 313

hana.smitalova@brandbakers.cz

Garant produktu

Poznání:

Výzkum
spokojenosti
zaměstnanců

Co to je?
Jedná se o praktickou aplikaci jednoduché teorie, která platí v každé společnosti bez ohledu na její velikost. Zaměstnanci se cítí 

spokojeni, pokud je splněno jejich 12 základních potřeb. 

Jde o časově i administrativně nenáročné zjištění a popsání spokojenosti zaměstnanců, následnou interpretaci zjištění a případné 

navržení kroků, vedoucích k nápravě negativních jevů. 

Co vám to přinese?
Zjistíte, jak spokojení jsou vaši zaměstnanci – po týmech i za firmu celkově – a jaká je úroveň jejich angažovanosti.
Odhalíte míru souladu mezi DNA vaší značky a DNA zaměstnanců.
Důležitým zjištěním, kterého se vám dostane, je soulad mezi prezentací vaší značky směrem ven ve vztahu k zákazníkům 
a směrem dovnitř ve vztahu k zaměstnancům.

Jak to pečeme?
Vybereme cílové skupiny zaměstnanců a představíme jim výzkum a jeho význam a cíle.
Provedeme dotazníkové šetření a analyzujeme zjištěné skutečnosti.

Jak vypadá výsledek?
Vytvoříme závěrečnou písemnou zprávu, jejíž součástí je i případný doporučený soubor nápravných kroků, a tuto zprávu 
vám osobně představíme a předáme v tištěné a elektronické podobě. 



Strategie vám dá 
jasnou představu o tom, 
jak chcete být jako 
zaměstnavatel vnímáni 
a jakou cestou ke svému 
cíli půjdete. 

STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe



STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Petr Hovorka
Stratég a projektový 

vůdce
+420 602 271 011

petr.hovorka@brandbakers.cz

Garant produktu

STRATegie:

BrandBook - 
strategie značky 
zaměstnavatele

Co to je?
BrandBook je strategickým dokumentem, který definuje ideál značky, kterou budujete. Popisuje jednotlivé komponenty 

a parametry vaší značky od DNA až po podobu značkového zážitku, který lidé v kontaktu s vaší firmou získávají.

Značka totiž není logo, ale to, co k vám lidé cítí a co si o vás myslí.

Co vám to přinese?
Uděláte si jasno v tom, kým jste a kým chcete jako organizace být, jaké lidi potřebujete do týmu, pro jaké zákazníky tu jste 
a v čem jste jedineční. Pro své publikum budete konzistentní a srozumitelní.
Získáte focus a ušetříte peníze.

Jak to pečeme?
Vždy začínáme poznáním a teprve poté tvoříme strategii.
1) Poznání
- pochopíme váš business model a zjistíme, jak vypadá vaše firemní kultura a pravidla, která v ní panují
-  zjistíme, jak vaši značku vnímají vaši zaměstnanci a kandidáti, v čem vidí vaši jedinečnost, proč si vybrali 

za zaměstnavatele právě vás a jak vypadal jejich rozhodovací proces
- zjistíme, jak vaši značku a její jedinečnost vnímají vaši zákazníci, jak a podle jakých kritérií se rozhodují
- analyzujeme vaši konkurenci a odhalíme potenciální parametry k budování vaší jedinečnosti 
2) Strategie
-  společně s vámi definujeme vaši značku, popíšeme její komponenty a parametry, značkový zážitek, který má předávat 

jak zákazníkům, tak zaměstnancům a kandidátům na trhu práce

Jak vypadá výsledek?
Vytvoříme dokument prezentující srozumitelným způsobem
vaši značku, resp. ideál, který jako firma budujete.
Dokument je kombinací textu, fotografií, infografiky,
ilustrací a vašeho korporátního designu.
Představíme ideál značky vašim zaměstnancům.



STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Strategie:

Design 
náborového 
procesu 
a předáváného 
zážitku

Co to je?
Tento produkt se věnuje designu jednotlivých prvků náborového procesu od náborového inzerátu až po aklimatizaci a zapracování 

nového zaměstnance. Každý z těchto prvků vám navrhneme tak, aby v něm kandidát získával zážitek potřebný k žádoucímu 

vnímání vaší značky. Jde zkrátka o to nastavit celý náborový proces tak, aby kandidáti k vaší značce zaměstnavatele cítili to, co 

chcete vy.

Co vám to přinese?
V první řadě zvýšíte efektivitu svého náborového procesu. Snáze se vám podaří identifikovat ty správné kandidáty (nejen 
kompetentní, ale i osobnostně odpovídající vaší značce) a odlišit je od kandidátů nesprávných. Zároveň budete ovlivňovat
i pocity neúspěšných kandidátů a tím i to, jaký obraz o vaší společnosti budou šířit světem. 

Jak to pečeme?
V první řadě potřebujeme pochopit, jakou značku zaměstnavatele budujete, tedy co si o vaší společnosti mají kandidáti 
myslet, co mají cítit. V ideálním případě začínáme studiem vašeho BrandBooku (definice vaší značky) a pokud BrandBook 
vytvořený nemáte, položíme vám formou rozhovoru a dotazníku soubor otázek, které nám pomohou vámi budovanou 
značku popsat.
Následně analyzujeme váš stávající náborový proces a podobu zážitku, který v jeho jednotlivých prvcích kandidáti získávají.
Určíme optimální podobu předávaného zážitku v jednotlivých prvcích náborového procesu a celý náborový proces navrh-
neme/redesignujeme.

Jak vypadá výsledek?
Výstupem je ucelený dokument popisující celý váš náborový
proces, podobu zážitku předávaného kandidátům a scénář
toho, co se v jednotlivých prvcích procesu odehrává.

Petr Hovorka
Stratég a projektový 

vůdce
+420 602 271 011

petr.hovorka@brandbakers.cz

Garant produktu



STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Georg Hodek
Rádce pro značkový 

obsah komunikace
 +420 605 229 226

georg.hodek@brandbakers.cz

Garant produktu

Strategie:

Strategie 
značkové 
komunikace

Co to je?
Jedná se o strategický dokument, jehož cílem je nastavit komunikaci zaměstnavatele tak, aby cíleně ovlivňovala vnímání značky 

předem definovaným způsobem, tj. aby vedla k tomu, že si kandidáti o firmě myslí, že k ní cítí to, co si firma na základě své 

značkové strategie přeje.

Co vám to přinese?
Jako zaměstnavatel budete pro určitý, pro vaši značku správný, typ kandidátů srozumitelní a atraktivní. Dokážete lidem lépe 
představit, co jste zač, jaké je vaše poslání, v co věříte a o co jako společnost usilujete, jak vypadá vaše firemní kultura, jací 
lidé u vás pracují a jaké jsou hlavní důvody, pro které si má kandidát za zaměstnavatele vybrat právě vás.  Vy i vaši partneři, 
kteří se na realizaci vaší komunikace podílejí, budete vědět, co má a co nemá být obsahem, jakou má mít vaše komunikace 
formu, které komunikační prostředky a kanály je žádoucí využívat.

Jak to pečeme?
V případě existence BrandBooku vaší značky zaměstnavatele přecházíme rovnou k tvorbě komunikační strategie.
V případě, že BrandBook neexistuje, potřebujeme nejprve popsat vaši značku a to, jak má být na základě komunikace 
kandidáty vnímána.
Pro tento účel nejprve představíme projekt tvorby komunikační strategie formou interní kampaně vašim zaměstnancům, 
vytvoříme projektový tým a s ním formou jednodenního workshopu identifikujeme vnímané hlavní atributy vaší značky 
zaměstnavatele. Následně prostřednictvím několika strukturovaných rozhovorů a dotazníkového šetření mezi vašimi 
zaměstnanci získáme informace k ucelenému popisu vaší značky. Metodou tzv. „značkového žebříku“ popíšeme asociace, 
které má komunikace vyvolávat. 
Následně vytvoříme komunikační strategii vaší značkové komunikace.

Jak vypadá výsledek?
Vytvoříme strategický dokument, který je kombinací psaného textu
a infografiky. Strategii s vámi před finalizací prodiskutujeme,
provedeme případné korekce a nakonec vytvoříme výsledný
dokument, který vám předáme v elektronické i tištěné podobě.



STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Jiří Landa
Textař, vypravěč 

a komunikační stratég
+420 734 158 585

jiri.landa@brandbakers.cz

Garant produktu

Strategie:

Strategie 
cílené náborové 
komunikace

Co to je?
Jedná se o strategický dokument, jehož cílem je nastavit komunikaci ve vztahu k určité cílové skupině lidí tak, aby z jejích řad 

přitahovala pro firmu ty správné kandidáty. 

Co vám to přinese?
Získáte jasnou představu o tom, jak s danou cílovou skupinou kandidátů komunikovat – jak jim předložit srozumitelnou 
a atraktivní hodnotovou nabídku. Budete vědět, co má být obsahem vaší komunikace, jaký jazyk a formu komunikace je 
žádoucí používat, kde, jakými prostředky a komunikačními kanály s cílovou skupinou komunikovat. V konečném důsledku 
získáte jasný manuál k tomu, jak realizovat funkční cílenou náborovou komunikaci.

Jak to pečeme?
Klíčovým vstupem pro tvorbu této komunikační strategie je popis rohodovacího procesu a rozhodujících kritérií kandidátů 
z vybrané cílové skupiny.
V okamžiku, kdy jej máme, zjišťujeme další charakteristiky cílové skupiny tak, abychom věděli, jaká forma komunikace je 
nejvhodnější, v jakém prostředí je oslovování nejefektivnější.
Definujeme jazyk, formu komunikace a vhodné komunikační prostředky.
Vytvoříme tzv. mapu komunikačních kanálů, která rozděluje jednotlivé komunikační kanály dle jejich důležitosti a schopnosti 
oslovit kandidáty z cílové skupiny.

Jak vypadá výsledek?
Vytvoříme strategický dokument, který je kombinací psaného textu a infografiky. Strategii s vámi před finalizací prodiskutu-
jeme, provedeme případné korekce a nakonec vytvoříme výsledný dokument, který vám předáme v elektronické i tištěné 
podobě.



Realizace uvede 
vaši strategii v život 
a učiní z cílů a záměrů 
skutečnost. 

STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe
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Realizace:

atraktivní 
náborový 
inzerát

Co to je?
Jedná se o náborový inzerát, který jde proti proudu konvenčnosti.

Namísto pouhého popisu náplně práce, očekávání a poskytovaných benefitů dokáže námi vytvořený inzerát zprostředkovat 

i značkový zážitek.

Co vám to přinese?
Odlišíte svou náborovou inzerci od šedé záplavy stejných a pro uchazeče neatraktivních inzerátů, kterých jsou plné pracovní 
portály. Oslovíte ten typ kandidátů, kteří jsou správní pro vaši značku.

Jak to pečeme?
Vyzpovídáme vás a necháme vás zodpovědět spoustu otázek, které nám pomohou zjistit, jakou jste společností, jaký je váš 
příběh, jaké vyznáváte hodnoty. Zjistíme od vás, jaký typ člověka – kompetence a osobnostní charakteristiky – hledáte, jaká 
je pozice, kterou bude zastávat, a jakým cílům a výzvám bude čelit. Napíšeme vám náborový inzerát.

Jak vypadá výsledek?
Předáme vám text náborového inzerátu, který pro vás bude zároveň vzorem pro psaní dalších náborových inzerátů 
(cca 50 % obsahu inzerátu jsou informace společné pro všechny vaše pozice).

Jiří Landa
Textař, vypravěč 

a komunikační stratég
+420 734 158 585

jiri.landa@brandbakers.cz

Garant produktu
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Georg Hodek
Rádce pro značkový 

obsah komunikace
 +420 605 229 226

georg.hodek@brandbakers.cz

Garant produktu

Realizace:

Opravdové 
náborové 
video

Co to je?
Zapomeňte na super nákladné nablýskané reklamní spoty. Náborové video v našem pojetí je především autentickým představením 

opravdového života zaměstnanců ve vaší společnosti. Má za úkol představit poslání a hodnoty, které ve firmě společně sdílíte, 

prostředí a atmosféru, která u vás panuje, a předat kandidátům váš příslib zaměstnavatele, tedy hlavní důvody, pro které by měli 

chtít u vás pracovat. Důležitou roli pak hrají samotní zaměstnanci, jejich tváře, jména a názory. Oni jsou důvodem, proč by vám 

kandidáti měli věřit.

Co vám to přinese?
Dokážete kandidáty zaujmout a důvěryhodně a opravdově představit svou firmu coby zaměstnavatele. Zprostředkujete 
atmosféru, předáte své sdělení a zároveň vyvoláte emoce.
Zkrátka, dobré náborové video dokáže mnohem více než sebelepší texty a fotografie.

Jak to pečeme?
Nejprve si společně s vámi vyjasníme, pro jakou cílovou skupinu kandidátů bude vaše náborové video určeno, jaké jsou 
charakteristiky a specifika této cílové skupiny. Tato zjištění případně doplníme malým výzkumem. Ujasníme si, kde všude 
má být vaše náborové video uveřejněno a jaké možnosti skýtá váš rozpočet.
Společně s vámi formulujeme obsah a formu sdělení, zejména hlavní příslib, poslání a hodnoty, které ve společnosti sdílíte 
a které je žádoucí zprostředkovat kandidátům. Následně osobně poznáme prostředí vaší společnosti, firemní kulturu 
a provedeme rozhovory s několika vašimi zaměstnanci. Napíšeme scénář, vytvoříme storyboard, navrhneme doplňkovou 
infografiku, vybereme voiceover a hudbu, připravíme realizační plán. 
Poté, co si s vámi vše odsouhlasíme, uskutečníme natáčení. V průběhu postprodukce vám představíme dílčí výstupy. 
V postprodukci zohledníme vaše případné připomínky a video finálně dokončíme.

Jak vypadá výsledek?
Výsledkem je vaše atraktivní a opravdové náborové video,
upečené na míru cílové skupině a prostředí,
ve kterém bude uveřejněno.
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Realizace:

Kariérní web – 
okno do života 
ve firmě

Co to je?
V našem pojetí představuje kariérní web okno do nitra vaší firmy. Jeho posláním je umožnit kandidátům nahlédnout dovnitř 

a poznat, co jste zač, v co věříte, jaká je vaše firemní kultura a kdo jsou vaši lidé, ještě dříve, než vstoupí do vašich dveří. Zásadní 

je zde opravdovost a výběr správného obsahu, který kandidáty skutečně zajímá.

Co vám to přinese?
Získáte funkční prostředek komunikace s vašimi kandidáty, hlavní přístav, do kterého je budete směrovat z vašich nábo- 
rových inzerátů, sociálních sítí či bannerů na internetu.
Díky struktuře, ověřené funkčnosti a především díky opravdovému obsahu zpracovanému v atraktivní formě bude váš 
kariérní web poskytovat ten správný zážitek těm správným kandidátům. Zkrátka, budete lépe přitahovat ty správné lidi.

Jak to pečeme?
Nejprve provedeme analýzu vaší stávající náborové komunikace.
Zadáme vám „domácí úkol“ spočívající v zodpovězení řady otázek v dotazníku, které nám pomohou pochopit, kým jako 
firma jste, v co věříte a jak vypadá vaše firemní kultura. 
Formou tříhodinového pracovního setkání s vámi rozebereme vaši firmu do šroubku a získáme informace důležité pro 
opravdové a zároveň atraktivní představení vaší firmy.
Posbíráme u vás všechny informace a podklady a vytvoříme z nich obsah vašeho kariérního webu v ověřené struktuře. 
Připravíme návrh designu, tedy grafiky a funkční architektury webu, a vše s vámi prodiskutujeme.
Poté, co si vše odsouhlasíme, naprogramujeme váš kariérní web.

Jak vypadá výsledek?
Výsledkem je funkční a atraktivní kariérní web, ideálně ve formě 
microsite, který je skutečným oknem do vaší společnosti 
a který vám pomůže získat ty správné kandidáty a významně 
zefektivnit váš náborový proces.

Jiří Landa
Textař, vypravěč 

a komunikační stratég
+420 734 158 585

jiri.landa@brandbakers.cz

Garant produktu
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Jiří Landa
Textař, vypravěč 

a komunikační stratég
+420 734 158 585

jiri.landa@brandbakers.cz

Garant produktu

Realizace:

Textový obsah 
komunikace 
zaměstnavatele

Co to je?
Tento produkt představuje tvorbu základního textového obsahu komunikace zaměstnavatele.

Jedná se o srozumitelné a atraktivní představení:

1. poslání 

2. vize

3. eVP, tedy příslibu zaměstnavatele kandidátům

4. společnosti

5. představení a vysvětlení firemních hodnot

6. zaměstnaneckých benefitů

Co vám to přinese?
Vaše publikum, tedy zaměstnanci i kandidáti na trhu práce, budou vnímat a rozumět klíčovým parametrům vaší firmy, vaší 
značky zaměstnavatele. 
Budou chápat, co jste zač, proč existujete a v co věříte, proč by měli být jedním z vás. Budete zkrátka coby zaměstnavatel 
ve své komunikaci srozumitelnější a atraktivnější. Budete přitahovat více správných lidí pro vaši značku a firemní kulturu, 
tzv. „right fit“.

Jak to pečeme?
Klíčovým vstupem pro tvorbu textového obsahu vaší značkové komunikace pro nás jsou základní parametry vaší značky, 
ideálně komplexně popsané BrandBookem. Nejprve posbíráme všechny potřebné a dostupné informace o vaší značce 
a firmě. Tyto informace následně destilujeme tak, abychom z nich získali to nejzásadnější, co vaši značku a firmu skutečně 
vystihuje. Ve finále napíšeme texty, které jsou výstižné, srozumitelné a svým jazykem odpovídají osobnosti vaší značky.

Jak vypadá výsledek?
Získáte soubor textů, se kterými budete dále pracovat
ve svých komunikačních materiálech a prostředcích.
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Jiří Landa
Textař, vypravěč 

a komunikační stratég
+420 734 158 585

jiri.landa@brandbakers.cz

Garant produktu

Realizace:

Cílené 
náborové 
kampaně

Co to je?
Naše cílené náborové kampaně jsou určené především těm firmám, které zjistily, že ty nejlepší kandidáty z určitých profesí 

na klasických pracovních portálech nenajdou, a to nejčastěji proto, že tito lidé práci aktivně nehledají.

Jde zkrátka o to poznat a pochopit cílovou skupinu kandidátů a předložit jim pro ně atraktivní nabídku v místě, kde se nejčastěji 

vyskytují. Děláme vlastně to samé, co dělají vaši kolegové v marketingu ve vztahu k zákazníkům, když jim chtějí prodat vaše 

produkty a služby.

Co vám to přinese?
Na vaše konkrétní pozice získáte ty správné lidi, které byste na běžných pracovních portálech nenašli. Řadu pasivně hleda-
jících kandidátů totiž takto můžete přesvědčit o tom, že jste pro ně lepší než jejich stávající zaměstnavatel. Nespoléháte se 
přitom pouze na headhuntera, který vám mnohdy přivede jen jednoho, zaručeně správného, kandidáta.

Jak to pečeme?
Nejprve potřebujeme poznat, kým jako firma jste, v co věříte, jak vypadá vaše firemní kultura, kdo je správným kandidátem, 
co od něj očekáváte, jakým výzvám a úkolům bude ve vaší firmě čelit.
Vyzpovídáme vás a vaše vybrané zaměstnance, abychom co nejlépe poznali a pochopili cílovou skupinu kandidátů. 
V případě potřeby doplníme o rozhovory či dotazníky s respondenty dané cílové skupiny.
Připravíme a realizujeme cílenou kampaň (obsah a formu komunikace, prostředky a komunikační kanály), díky níž správné 
kandidáty přivedeme k vám.

Jak vypadá výsledek?
Výsledkem jsou ti správní kandidáti sedící u vás v kanceláři na přijímacím rozhovoru či assessment centru.
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Realizace:

Značka 
zaměstnavatele 
na sociálních sítích

Co to je?
Věříme, že sociální sítě představují klíčové prostředí, ve kterém lidé komunikují, nasávají informace a emoce a sdružují se s ostat-

ními jedinci v určitých komunitách. Jejich význam v personalistice stále roste a představují efektivní nástroj náboru zaměstnanců.

Tento produkt se věnuje efektivnímu využití Linkedin a Facebook pro budování značky zaměstnavatele a přitahování a cílené 

oslovování těch pro firmu správných kandidátů. Zcela zásadně se zde věnujeme obsahu vaší komunikace.

Co vám to přinese?
Tím, že budete na Facebooku a Linkedin komunikovat a šířit ten správný obsah, budete systematicky ovlivňovat to, co 
si o vás lidé myslí a co k vám cítí, tedy budovat svou značku zaměstnavatele. Správné využití sociálních sítí vám pomůže 
dlouhodobě přitahovat ty správné kandidáty. Cílené kampaně na sociálních sítích vám přivedou ty správné kandidáty 
na aktuálně nabízené pozice mnohdy lépe, než pracovní portály či mnozí headhunteři.

Jak to pečeme?
Provedeme analýzu vaší stávající náborové komunikace a zadáme vám „domácí úkol“ spočívající v zodpovězení řady 
otázek v dotazníku, které nám pomohou pochopit, kým jako firma jste, v co věříte a jak vypadá vaše firemní kultura. 
Formou tříhodinového pracovního setkání s vámi rozebereme vaši firmu do šroubku a získáme informace důležité pro oprav- 
dové a zároveň atraktivní představení vaší firmy.
Posbíráme u vás všechny informace a podklady a vytvoříme z nich prvotní obsah na Facebook a Linkedin (mají svá 
specifika a patří na ně specifický obsah).
Vytvoříme vám strategii pro dlouhodobou práci s těmito sociálními sítěmi a pro tvorbu a šíření obsahu komunikace.
Vaše vybrané zaměstnance s těmito sociálními sítěmi naučíme efektivně pracovat. Případně budeme profily spravovat 
ve spolupráci s vámi.

Jak vypadá výsledek?
Získáte funkční profily na Facebook a Linkedin s atraktivním
a opravdovým obsahem a strategii pro dlouhodobou práci s nimi.
Svou efektivní přítomností na sociálních sítích budete přispívat
k vnímání vaší značky zaměstnavatele a přitahovat ty správné
kandidáty. Pomocí kampaní získáte ty správné kandidáty
na aktuálně nabízené pozice. Vytvoříte si funkční a finančně nepříliš
náročnou alternativu inzerce na pracovních portálech. 
Oslovíte nejen aktivně hledající kandidáty, ale i ty pasivně hledající,
mezi nimiž je řada skutečných talentů.

Garant produktu

Xénia Křížová
Textařka a správkyně 

firemních profilů
na sociálních sítích
+420 739 048 492

xenia.krizova@brandbakers.cz 
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Realizace:

Výběr člověka 
se správnou 
DNa

Co to je?
Přijmout správného člověka neznamená pouze odškrtnutí si požadovaného vzdělání, zkušeností a podepsání pracovní smlouvy. 

Správnost člověka na konkrétní pozici ve vaší společnosti je dána nejen jeho kompetencemi, ale i  mírou souladu jeho osobnost- 

ních charakteristik a DNA vaší značky, resp. značky, kterou vědomě budujete. Tento produkt se věnuje definici osobnostních char-

akteristik správného člověka a na jejich základě hodnocení jednotlivých kandidátů v náborovém procesu.

Co vám to přinese?
Získáte do svých řad toho správného člověka, který má vysoký potenciál k tomu, jak souznít s obrazem značky, kterou 
budujete, a stát se angažovaným a pro společnost přínosným zaměstnancem. Potřeba další motivace je u takového 
člověka minimální. S takto koncipovaným náborem minimalizujete fluktuaci zaměstnanců a snížíte své personální náklady.

Jak to pečeme?
Seznámíme se s DNA vaší společnosti/značky, kterou vědomě budujete.
Vytvoříme osobnostní profil ideálního člověka, kterého hledáte.
Navrhneme metodiku hodnocení správnosti kandidáta z pohledu značky.

Jak vypadá výsledek?
Výsledkem je osobnostní profil správného člověka na konkrétní pozici ve vaší společnosti, metodika prověření jeho 
vhodnosti a případně i účast správného kandidáta.

Hana Smítalová
Specialistka na 

vztahy s lidmi 
+420 728 541 313

hana.smitalova@brandbakers.cz

Garant produktu
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Realizace:

Konzultace na 
assessment 
a development 
centrech

Co to je?
Pomůžeme vám vybrat toho správného člověka na pozici, ať se již jedná o externí či interní nábor, nebo povýšení zaměstnance.

Prakticky to znamená, že vytvoříme funkční design assessment/development center, která jsou schopna odhalit schopnosti 

a potenciál konkrétních lidí dle předem stanovených kritérií.

Co vám to přinese?
Svou pozici obsadíte vhodným kandidátem, resp. minimalizujete riziko výběru nesprávného kandidáta. Zajistíte soulad mezi 
osobnostními charakteristikami vybraného kandidáta a DNA vaší značky.
Snížíte své náklady spojené s náborem. U zaměstnanců, které zapojíte jako interní hodnotitele, zvýšíte jejich angažovanost 
a budete rozvíjet jejich schopnosti.

Jak to pečeme?
Seznámíme se s profilem vašeho ideálního kandidáta a kompetencemi požadovanými na danou pracovní pozici.
Přípravíme agendu dne a obsah jednotlivých cvičení assessment/development centra a nastavíme správný poměr mezi 
skupinovými a individuálními cvičeními.
Vybereme interní i externí hodnotitele ve správném poměru a proškolíme je (zejména ty interní). Uskutečníme assess-
ment centrum, provedene vyhodnocení výsledků jednotlivých kandidátů. Výsledky vám představíme a rovněž je sdělíme 
samotným zúčastněným kandidátům.

Jak vypadá výsledek?
Výsledkem je funkční assessment/development centrum,
které je schopné odhalit ty skutečně správné kandidáty,
kteří mají nejen požadované kompetence,
ale i osobnostní charakteristiky slučující se s DNA vaší značky.
K assessmentu/development centru přistupujeme
„lidsky“ – naším záměrem je, aby každý z účastníků
prožil zajímavý den, který si užije bez zbytečně vyvolaného stresu.

Hana Smítalová
Specialistka na 

vztahy s lidmi 
+420 728 541 313

hana.smitalova@brandbakers.cz

Garant produktu



STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Realizace:

Hodnoty 
a pravidla – 
základ zdravé 
firemní kultury

Co to je?
Tento produkt je určen primárně malým až středně velkým společnostem. Jedná se o hodnoty a pravidla hry ušitá na míru vaší 

společnosti v oblastech: nábor, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, interní komunikace. 

Produkt má velký význam i v případě, že společnost teprve vytváří HR oddělení. 

Co vám to přinese?
Získáte hodnoty a jasná pravidla hry vaší společnosti.
Vytvoříte transparentní podmínky pro práci všech zaměstnanců a nábor a rozvoj těch správných lidí.
Snáze se vám podaří angažovat své zaměstnance a zvýšit tak jejich výkonnost. V řadách vlastních zaměstnanců vytvoříte 
ambasadory vaší značky.

Jak to pečeme?
Se zástupci vašich zaměstnanců uskutečníme 2–3 workshopy, na nichž vytvoříme a popíšeme hodnoty v souladu se 
značkou, kterou chcete jako společnost budovat.
Vaše hodnoty vizualizujeme a spolu s vašimi zaměstnanci převedeme do praktických příkladů – záměrem je zajistit životnost 
hodnot.
Společně s vámi vytvoříme a zavedeme pravidla pro oblast náboru, rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, interní komunikace 
tak, aby podporovaly interní branding v souladu s živými hodnotami.

Jak vypadá výsledek?
Budete lépe vybaveni pro to, abyste dokázali oslovovat
a získávat do svých řad ty pro značku správné kandidáty, 
komunikovat s nimi a vést je způsobem, který povede
k jejich vyšší angažovanosti a tím i přínosu pro společnost.
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STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Realizace:

Sestavení 
hvězdného 
týmu

Co to je?
Pokud malá firma, ve které všichni dělají všechno, vyroste, nastane čas, kdy je nutné tvořit týmy. Vytvoření fungujícího týmu ve firmě 

je stejné jako vytvoření hokejového týmu snů – každý člen má své jasné postavení, pro které musí mít ty správné předpoklady; 

každá slabina jednotlivce je překryta silnou stránkou kolegy a dochází tak k vzájemné synergii, která přináší výsledky.

Tento náš produkt je určen jak pro malé společnosti, tak pro ty, které mají početné týmy bez energie a výsledků.

Co vám to přinese?
Odhalíte silné a slabé stránky celého týmu i každého z jeho členů.
Vytvoříte takový tým, ve kterém je slabina jednoho člena týmu překryta silnou stránkou toho druhého. Vaše společnost 
bude tvořena fungujícími týmy, ve kterých spolu lidé spolupracují a každý zná přesně svou roli. V podmínkách takto fungu-
jících týmů budou vaši zaměstnanci angažovanější a tím pádem přínosnější. 

Jak to pečeme?
Nejprve se seznámíme s vaší organizační strukturou, s rolemi jednotlivých týmů a v nich s rolemi jejich jednotlivých členů. 
U každého člena týmu provedeme test jeho silných a slabých stránek.
Sestavíme hvězdný tým.

Jak vypadá výsledek?
Výsledkem naší práce je skvěle fungující tým lidí, kteří se doplňují, odvádějí skvělé výsledky a kopou za svou společnost 
a značku.
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STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Realizace:

akademie 
pro 
zaměstnance 

Co to je?
Jedná se o návrh a realizaci in-house akademie zaměstnanců, ve které jsou zapojeni v roli lektorů jak vaši vlastní zaměstnanci, 

tak externí školitelé (záleží na tréninkových potřebách a vybraných tématech).

Co vám to přinese?
Získáte systém cíleného vzdělávání, který máte možnost sami ovlivňovat, tj. přizpůsobovat a měnit.
Budete schopni lépe sami vychovávat vlastní talenty i interní školitele.
Zvýšíte angažovanost svých zaměstnanců. Náklady na vzdělávání budete mít lépe pod kontrolou. 

Jak to pečeme?
Nejprve vytvoříme projektový tým složený ze zástupců vašich zaměstnanců. 
Vaše firemní vzdělávání rozdělíme do několika skupin a pro každou skupinu vybereme garanta kurzů.
Následně vytvoříme jednotlivé kurzy, vybereme interní i externí školitele, přičemž interním školitelům pomůžeme 
s vytvořením scénáře kurzu i přípravou školicích materiálů. Sestavíme harmonogram akademie, vytvoříme funkční systém 
přihlašování na jednotlivé kurzy a informujeme zaměstnance formou interní akademie.
Průběžně monitorujeme kvalitu akademie a jednotlivých kurzů a vyhodnocujeme jejich přínos.

Jak vypadá výsledek?
Výsledkem je funkční a ekonomicky akceptovatelný interní systém vzdělávání a rozvoje, který zároveň posiluje míru 
angažovanosti zaměstnanců.
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STRaTeGiePOZNáNí ReaLiZaCe

Realizace:

Zpětná 
vazba 
360ka

Co to je?
Jde o rozvojový nástroj určený vedoucím týmů, kteří vedou stejný tým minimálně 1 rok. 

Jedná se o dotazníkové šetření, ve kterém jsou jednotlivé odpovědi respondentů anonymní a výsledky, včetně doporučení, 

zůstávají pouze mezi HR konzultantem a vedoucím zaměstnancem, kterému je 360ka určena.

Co vám to přinese?
Podaří se vám rozvíjet schopnosti vašich týmových vedoucích a posílit důvěru lidí v týmech, které vedou.
Pro své vedoucí týmů získáte konkrétně cílený rozvojový plán a podaří se vám posílit jejich angažovanost.

Jak to pečeme?
Vytvoříme dotazník dle vašich firemních hodnot a vybereme ty správné respondenty výzkumu.
Výzkum a jeho význam představíme vašim zaměstnancům.
Zajistíme asistované vyplňování dotazníků respondenty.
Zjištěné skutečnosti analyzujeme a interpretujeme.

Jak vypadá výsledek?
Výsledkem je výzkumná zpráva popisující průběh a metodiku výzkumu a především mezi zaměstnanci zjištěné skutečnosti.
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