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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení marketingové komunikace 

vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. V první teoretické části jsou 

popsány důleţité pojmy z marketingu a tvoří teoretická rámec pro následující části. 

Druhá část je zaměřena na charakteristiku dané společnosti, popis její současné situace 

a analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, marketingového a komunikačního mixu 

a výsledky dotazníkového průzkumu. V třetí části jsou na základě výsledků z analytické 

části uvedeny návrhy pro zlepšení marketingové komunikace.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Marketing, marketingová komunikace, marketingový mix, komunikační mix, 

propagace, sociální sítě, PEST analýza, SWOT analýza, Porterova analýza, model 7S, 

direct mailing 

 

 

ABSTRACT 

The master´s thesis deals with the proposal for marketing communication improvement 

in chosen company. The thesis is divided into three parts. The first, theoretical part 

describes the important terms of marketing and presents theoretical framework for 

following parts. The second part is focused on the characteristics of selected company 

and describes its current situation. This part also analyses the internal and external 

environment, marketing and communication mix and contains the results of 

questionnaire survey. Based on results of analytical part, the third part contains 

proposals for marketing communication improvement.  

 

KEY WORDS 

Marketing, marketing communication, marketing mix, communication mix, promotion, 

social sites, PEST analysis, SWOT analysis, Porter analysis, 7S model, direct mailing  
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ÚVOD  

Marketing představuje něco, co ovlivňuje denně kaţdého z nás. To stejné platí pro 

hledání si zaměstnání s tím rozdílem, ţe to neprovádíme denně, ale jednou za čas 

všichni ano. Ať uţ se v takových chvílích obracíme na známé, prolézáme internet 

kříţem kráţem, či si hledáme práci u vysněných zaměstnavatelů, je to období, které se 

snaţíme v našem ţivotě minimalizovat, protoţe je spojené s čekáním a stresem. 

V těchto chvílích je moţné se obrátit na personální agenturu, která nám v tomto ohledu 

můţe pomoci a v mnohdy i ulehčit.  

Pro personální agenturu je ovšem stále těţší v této rychlé a uspěchané době se ke 

kvalitním kandidátům dostat včas. Jelikoţ je na trhu v tomto oboru velká konkurence, je 

pro ni klíčové, aby měla správně nastavenou marketingovou komunikaci se svými 

zákazníky, aby se o ní mohli dovědět jako první, dostat se k ní a vyuţít jejich sluţeb.  

Z toho důvodu jsem si pro svou diplomovou práci zvolila téma marketingové 

komunikace pro personální agenturu, ve které pracuji, cílenou na kandidáty. Firma je 

totiţ poměrně mladá a postrádám zde hlubší zaměření na marketing. A také protoţe 

význam marketingového mixu je pro personální agenturu klíčový a spolu se 

zlepšujícími se technologiemi, rostou také moţnostmi vyuţití internetu a aplikace 

nových komunikačních nástrojů, které lze vyuţít pro zvýšení úspěšnosti na trhu. 

Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části stanovím teoretická východiska 

práce, kde je zahrnuta definice a historie personálních agentur a teorie postupů a metod, 

jichţ bude dále vyuţito. Ve druhé části provedu analýzu personální agentury a jejího 

vnitřního i vnějšího okolí. Do toho spadá i analýza marketingového mixu a 

marketingové komunikace a výsledky dotazníkového šetření. Závěrem druhé části bude 

vyhodnocení SWOT matice, která bude tvoři základnu pro návrhovou část. Poslední 

část se bude věnovat konkrétním návrhům k nastavení marketingové komunikace ve 

firmě, včetně časové harmonogramu a jejich nákladů a přínosů.   
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh na zlepšení marketingové komunikace 

personální agentury zaměřené na kandidáty z řad studentů. 

Jelikoţ jsou studenti budoucí potenciální klienti agentury, je potřeba na ně zaměřit 

pozornost a věnovat se spolupráci s nimi. Agentura doposud navazuje kontakty 

s kandidáty hlavně obvyklým způsobem, který praktikuje většina personálních agentur 

a to prostřednictvím běţné inzerce a vyhledáváním v pracovních databázích.  

K tomu, aby mohla být navrhnuta určitá opatření ke zlepšení marketingové komunikace, 

především se studenty, je potřeba naplnit dílčí cíl této práce a to analyzovat obecné a 

oborové okolí agentury, provést dotazníkové šetření a na základě výsledků navrhnout 

potřebná opatření.  

Cílem této nově navrhnuté marketingové komunikace je zlepšení konkurence 

schopnosti, zvýšení povědomí o personální agentuře, přilákání nových zákazníků 

a následné zvýšení trţeb.  

Pouţité metody: 

V analytické části jsem mapovala prostředí firmy, jak z vnějšího tak vnitřního prostředí, 

abych mohla v návrhové části čerpat z celkové SWOT analýzy.  

V práci je konkrétně vyuţito následujících metod:  

 Analýza vnějšího prostředí 

o Analýza makroprostředí 

 PEST analýza 

o Analýza mikroprostředí 

 Porterova analýza pěti sil 

 Analýza vnitřního prostředí 

o McKinsey model 7S 

o Marketingový mix sluţeb 

 Dotazníkové šetření 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Definice personální agentury 

Dle (10) působí agentury práce neboli personální agentury (PA) v oblasti poradenské, 

informační, přímého zprostředkování zájemců o práci, dočasného přidělení 

zaměstnanců, náboru pracovníků a všech úkonů s tím spojených.  

Současný právní podklad pro personální agentury a zprostředkování práce 

V minulosti byla činnost personálních agentur v České republice ošetřena zákonem 

o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb.  

Právnické nebo fyzické osoby, provádějící zprostředkování museli mít k takovéto 

činnosti povolení a ta mohla být prováděna jak bezplatně, tak i za peníze, ty však 

nemohla poţadovat od občana, zájemce o zaměstnání. 1. října 2004 byla do zákona 

přidána i právní úprava týkající se dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli. Do té 

doby se pouţívalo tzv. dočasné zapůjčování zaměstnanců, coţ znamenalo, ţe agentury 

zaměstnávali občany, aby je na základě dohody „dočasně přidělily“ k jinému 

zaměstnavateli. Agentura a firma měli mezi sebou uzavřenou smlouvu o vzájemných 

podmínkách. (10) 

Česká legislativa v této oblasti vychází z Úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) 

č. 181. Největší důraz je zde kladem na dočasné zaměstnávání a na soukromé PA, ve 

státech které na Úmluvu přistoupily, klade řadu povinností. Dle Úmluvy se soukromou 

PA rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, nezávislá na veřejných orgánech, 

poskytující jednu nebo více ze sluţeb: 

 Sluţby pro sblíţení nabídek a ţádostí o zaměstnání, aniţ by se soukromá PA stala 

účastníkem pracovního poměru, který by z nich mohl vzniknout 

 Sluţby spočívající v zaměstnávání pracovníků s cílem je dát k dispozici uţivateli, 

jeţ stanoví jejich úkoly a dohlíţí nad jejich provedením  

 Jiné sluţby vztahující se k hledání zaměstnání, jako např. poskytování informací 

o zaměstnání, poradenská činnost apod. (10) 
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Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává MPSV dle § 14 (zákon 4) na základě 

ţádosti právnické nebo fyzické osoby. Evidence všech personálních agentur, které mají 

povolení ke zprostředkování, vede ministerstvo.  

Hlavními činnostmi personálních agentur práce jsou:  

 Vyhledávání a získávání nových pracovníků 

 Pomoc při výběru pracovníků 

 Zajištění brigádních pracovníků 

 Outsourcing a outplacement 

 Provádění personálních auditů 

 Personální diagnostika 

 Vzdělávání a outdorové programy 

 Poradenství aj. 

Je potřeba rozlišovat u personálních agentur dvou typů: 

 Recruitment 

 Executive search 

Pokud se jedná o recruitment oslovují agentury co nejširší okruh potenciálních 

kandidátů a vyuţívají k tomu externí i interní databáze uchazečů, kteří se hlásí 

s poţadavky na určitou pozici. 

Naopak executive search neboli headhunting spočívá v přímém oslovení vhodných 

kandidátů, kteří v daném čase ani nepřemýšlejí o změně zaměstnání. Cílem je tedy 

vzbudit zájem o změnu. (8) 

Vymezení pojmů pracovní a personální agentura 

Anglický název employment agency, neboli pracovní agentura znamená firmu, která je 

zaměřená na zprostředkování zaměstnání mezi zájemci o práci a zaměstnavatelem, který 

hledá pracovní sílu.  

V oblasti pracovních agentur se vyskytuje anglický pojem temporary agency 

employment, coţ v překladu znamená dočasné přidělení a vyuţívá se i v české 

legislativě. Jedná se zde o dočasné přidělení neboli zapůjčení zaměstnanců uţivateli 
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neboli firmě, která pracovní sílu poptává, většinou z důvodu pokrytí kapacity v rámci 

neočekávaných nárůstů výroby. Toto přidělení je časově omezené, protoţe i tyto 

potřeby firem jsou převáţně krátkodobé.  

Na rozdíl od pracovní agentury, která se věnuje dočasným přidělení hlavně 

nekvalifikovaných pracovníků, personální agentura se zabývá komplexními 

personálními sluţbami zahrnující vyhledávání vhodných kandidátů na danou pozici, 

selekci ţivotopisů, testování kandidátů a případně další specifické sluţby. Anglický 

ekvivalent k personální agentuře je recruitment agency.  

Hlavní činností je tedy permanent placement neboli trvalé přidělení k zaměstnavateli. 

Většinou se hledají kvalifikovaní kandidáti, kteří by měli odpovídat předen daným 

kritériím od klienta. V případě úspěchu se uchazeč o práci či kandidát stává 

zaměstnancem klienta neboli zákazníka agentury.  

1.2 Historie zprostředkovatelů práce 

První zprostředkovatelé moderní doby se začali objevovat při kolonizace Ameriky, kdy 

američtí farmáři stále potřebovali pracovní síly. Zprostředkovatelé nabízeli evropským 

pracovníkům tzv. vázané kontrakty, čímţ se většinou pracovníci upsali na 3-7 let 

závazné práce. Jejich odměny byly uhrazené náklady na odvoz do nového světa, 

bydlení, jídlo a šatstvo po dobu kontraktu. Tito zprostředkovatelé byli opovrhováni, 

protoţe pracovníci byli často v hmotné nouzi a přesto prodali svoji svobodu.  

Dnešní agentury práce se datují do poloviny 18. století v období velké průmyslové 

revoluce. První agentury vznikali v USA opět v období kolonizace Ameriky. Postupně 

se jako odměna počítala přiráţka ke mzdě pracovníka plus registrační poplatek od 

samotného pracovníka. Levné pracovní síly na manuální pozice a pomocnice do 

domácností se opět získávali z řad imigrantů z Evropy, kteří v hmotné nouzi a neznajíce 

jazyka přistupovali i na podřadné práce. Na druhou stranu jim takto agentury pomohly 

se zorientovat a postupně se osamostatnit.  

Agentury vţdy reagovali pruţně na změny v ekonomice, a proto se před první světovou 

válkou přeorientovaly na poptávané vyšší pracovní pozice. Současně, ale stále 

převládali agentury soustředící se na manuální práci aţ do doby po druhé světové válce. 
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Tehdy v USA začala růst poptávka po vyšších pracovních pozicích a od té doby aţ 

dodnes převládají na trhu agentury zprostředkovávající tento typ pracovníků. (75) 

1.3 Definice marketingu 

Samozřejmě existuje celá řada různých definic marketingu, proto si uveďme alespoň ty 

nejznámější a nejvýstiţnější: 

Definice marketingu dle (19): „Marketing je jedna z činností vykonávaných 

organizacemi a sada procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům 

a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace 

a  zájmové skupiny s ní spojené.“  

Druhá definice marketingu dle (13) zní: „Marketing je společenský a řídící proces, 

kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky 

a směny hodnotných produktů s ostatními.“ 

Podle definice Americké marketingové asociace (AMA) představuje „marketing proces 

plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků 

a služeb s cílem dosáhnout takové směny, které uspokojí požadavky jednotlivců 

a  organizací“ (AMA, 1988). 
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Obrázek 1: Základní koncepce marketingu (Zdroj: Zpracováno dle (13)) 

1.4 Vývoj marketingu 

(19) To, ţe firmy mohou uspět pouze tehdy, spokojí-li potřeby zákazníků, je poměrně 

mladá myšlenka. Před začátkem padesátých let 20. století byl marketing jen 

prostředkem ke zvýšení efektivity výroby.   

Zaměření na výrobu nejlépe funguje na tzv. trhu prodávajícího, kdy poptávka převyšuje 

nabídku, protoţe se firma soustředí na nejefektivnější způsob, jak vyrábět a distribuovat 

produkty. Spotřebitelé se musí spokojit s tím, co trh nabízí a marketing zde hraje 

bezvýznamnou roli, protoţe zboţí se prodává samo.  

Po této éře výroby nastala éra prodeje, která probíhala během velké hospodářské krize 

ve třicátých letech 20. století. Tehdy dostupnost produktu předstihla poptávku a trh byl 

Potřeby, prání a 
poptávka 

Produkty (výrobky, 
služby a myšlenky) 

Hodnota, náklady a 
uspokojení 

Směna a transakce 

Vztahy a sítě 

Trhy 

Prodejci a 
potenciální zákazníci 
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na straně kupujícího. Firmy byly nuceny k praktikám „tvrdého prodeje“ a prodejci 

agresivně vnucovali zákazníkům své výrobky. Marketing zde hraje funkci prodeje, 

neboli je to způsob, jak dostat produkty za skladu, aby se sníţil objem zásob. Toto 

zaměření prodej převaţovalo aţ do 50. let, ale protoţe spotřebitelé nemají rádi, kdyţ se 

na ně tlačí, tak tyto metody tvrdého prodeje nedělali marketingu dobrou pověst.  

Další éra byla zaměřená na spotřebitele, tedy uspokojení jejich potřeb a přání. 

Marketing umoţňoval předstihnout konkurenci a jeho důleţitost ve firmách rostla. 

Součástí marketingu se staly i průzkumy potřeb a marketéři se zaměřovali na tvorbu 

marketingového sdělení. Inflace v 70. letech a recese v 80. letech způsobili, ţe firmy 

pro růst zisků udělat více neţ jen uspokojit potřeby zákazníků – musely to dělat lépe neţ 

konkurence. Zaměřily se proto na zdokonalení kvality, s čímţ souvisí přístup známý 

jako absolutní řízení kvality (TQM – Total Quality Management). Jde o manaţerský 

přístup, usilující o to, aby se všichni zaměstnanci neustále snaţili o kontinuální 

zvyšování kvality produktů. 

V nové éře se organizace zaměřují na budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. 

K tomu jim slouţí CRM (Customer Relationship Management), neboli systematický 

záznam preferencí a chování spotřebitelů v čase, coţ firmám umoţňuje přizpůsobit 

hodnotovou nabídku unikátním přáním a potřebám jednotlivých zákazníků. Firmy se 

musejí přizpůsobit novému modelu toho, jak vytvářet zisk v novém „on-line“ světě, 

protoţe podle marketingových analytiků se blíţíme k ekonomice postavené na 

popularitě, kdy měřítkem úspěchu firmy je její podíl v myslích spotřebitelů a ne podíl 

na trhu. Je důleţité, aby firmy vymýšleli nové a neotřelé způsoby jak se odlišit od 

konkurence například i na svých webových stránkách. Místo pouhé nabídky informací 

o produktech a sluţbách je potřeba nabízet hry, soutěţe a další propagační akce, jejichţ 

zásluhou budou stránky veselou hrou. Těmito hrami a soutěţemi tak firma můţe 

získávat přístup k emailovým adresám zákazníků a poté je přilákat zpátky tím, ţe bude 

zasílat různé novinky, hry a nabídky nových produktů. 
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1.5 Zákaznická hodnota a uspokojení potřeb 

(13) Zákazníci zkoumají a oceňují hodnoty jednotlivých nabídek, a jestliţe je skutečná 

hodnota produktu vyšší neţ hodnota očekávaná, vzniká pocit uspokojení zákazníka 

a roste pravděpodobnost opakovaného nákupu.  

Dle (13) je spotřebitelská přidaná hodnota definována jako: „Rozdíl (nebo též podíl) 

mezi celkovou spotřebitelskou hodnotou a celkovou spotřebitelskou cenou. Celková 

spotřebitelská hodnota je dána souborem užitků, které zákazník od daného produktu 

očekává. Celková spotřebitelská cena je dána souborem „cen“, které musí zákazník 

vynaložit v souvislosti s hodnocením, získáním a užíváním produktu.“ Firma tedy musí 

znát celkové spotřebitelské hodnoty a ceny konkurence, aby mohli vhodně umístit svoji 

nabídku na trhu.  

„Spokojenost zákazníka závisí na jeho pocitech potěšení nebo zklamání, vyplývajících 

z porovnání spotřebitelské výkonnosti (spotřebitelského užitku) s výkonností 

očekávanou.“ Spokojenost je tedy funkcí vnímané výkonosti a očekáváním. Pokud 

výkonnost je niţší neţ očekávání, je zákazník nespokojen a naopak. Vysoké uspokojení 

vytváří věrného zákazníka, a proto také řada firem usiluje o úplné zákaznické 

uspokojení (TCS – total customer satisfaction).  
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Obrázek 2: Sloţky hodnoty očekávané zákazníkem (Zdroj: Zpracováno dle (13)) 

1.6 Definice sluţeb 

Sluţby jsou činnosti, snahy nebo výkony směnované mezi poskytovatelem 

a zákazníkem. Zajišťují uspokojení potřeb prostřednictvím poskytnutí poţitků, 

informací nebo zpříjemnění ţivota. Sektor sluţeb zahrnuje jak sluţby určené 

spotřebitelům, tak sluţby poskytované organizacím. Trh s firemními sluţbami prudce 

vzrostl, jelikoţ pro mnohé firmy je výhodnější si najmout společnost, která se 

specializuje na konkrétní sluţbu nebo sami nedisponují dostatečnými odbornými 

znalostmi či kapacitami potřebnými k provedení dané sluţby.  

Všechny sluţby sdílejí čtyři vlastnosti: nehmotnost, okamţitá spotřeba, neoddělitelnost 

a variabilita. Tabulka číslo 1 ukazuje, jak mohou firmy při marketingové strategii 

vycházet z těchto vlastností sluţeb. 

Spotřebitelská 
přidaná hodnota 
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spotřebitelská 

hodnota 

Hodnota 
produktu 

Hodnota služeb 

Hodnota 
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Definice dle (15) „je služba činnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je 

naprosto nehmatatelná a nevytvoří žádné nebytí vlastnictví. Její realizace může, ale 

nemusí být spojena s fyzickým výrobkem“. 

Vlastnost Marketingová strategie 

Nehmotnost 

„Zhmotnění“ sluţby ve vnějším vzhledu 

Zařízení 

Interiér 

Zaměstnanecké uniformy 

Logo 

Internetové stránky 

Okamţitá spotřeba 

Reklama 

Přizpůsobení cen poptávce 

Přizpůsobení sluţeb poptávce (řízení 

kapacit) 

Variabilita 

Zajištění programů absolutního řízení 

kvality 

Nabídka záručního servisu 

Provedení rozdílové analýzy pro zjištění 

nedostatků v kvalitě sluţeb 

Neoddělitelnost 

Školení zaměstnanců pro zacházení se 

zákazníky 

Zkoumání moţností omezení osobního 

kontaktu při poskytování sluţby 

Tabulka 1: Marketingová strategie vzhledem k různým vlastnostem sluţeb (Zdroj: Zpracováno dle 

(19)) 

1.7 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí, které ovlivňuje firmu a její rozvoj lze rozdělit na: 

 Vnější prostředí: 

o Makroprostředí – pro jeho analýzu se často vyuţívá PEST (téţ SLEPT, 

STEP, PESTLE) analýza, jejíţ písmena označují faktory z makroprostředí 
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 Sociální (demografické) 

 Technické a technologické 

 Ekonomické 

 Politické a legislativní 

 Přírodní a ekologické (2) 

o Mikroprostředí – při analýze podniku se nejčastěji vyuţívá Porterovy 

analýzy (viz kapitola 2.7.1.2),  SWOT analýzy (viz kapitola 2.10), analýza 

marketingového mixu a další. Dle (6) do mikroprostředí spadají tyto faktory 

 Podnik 

 Zákazníci 

 Dodavatelé 

 Distribuční články a prostředníci 

 Konkurence 

 Vnitřní prostředí: 

o McKinsey model 

o Marketingový mix 

1.7.1 Vnější prostředí 

Analýza makroprostředí – PEST analýza 

Firma musí neustále sledovat a také reagovat na své vnější prostředí, do kterého spadají 

dodavatelé, zprostředkovatelé, konkurenti a veřejnost. Zároveň musejí manaţeři 

kontrolovat vývoj a vzájemné interakce mezi demografickými, ekonomickými, 

přírodními, technologickými, politickými, legislativními, sociálními a kulturními silami, 

které mohou být zdrojem významných příleţitostí, ale i hrozeb. Protoţe firma na tyto 

faktory ale nemá ţádný vliv a nemůţe je kontrolovat, hovoří se o nich jako o faktorech 

nekontrolovatelných, determinujících. (3) 

Politické a legislativní prostředí 

Marketing je silně ovlivněn vývojem politického a legislativního prostředí. Spadají sem 

zákony, vládní organizace a skupiny, které ovlivňuj a omezují různé organizace 

a jednotlivce. Někdy také tyto zákony mohou vytvářet i nové příleţitosti.  

Ekonomické prostředí 
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Firmy i lidé potřebují kupní sílu a ta závisí na běţných příjmech, cenách, úsporách, 

dluzích a dostupností úvěrů. Manaţeři by tedy měli věnovat pozornost trendům 

v příjmech obyvatelstva a změn ve struktuře jejich výdajů. 

Společenské (demografické) prostředí 

Zde manaţery zajímají lidé, kteří vytvářejí trhy. S tím souvisí tempo růstu populace v 

různých lokalitách, věková a národnostní struktura obyvatelstva a jejich postoje, 

chování a očekávané trendy, rozdělení příjmů a míra nezaměstnanosti. 

Technologické prostředí 

Technologie, která způsobila jak velké zázraky, tak i strašné hrůzy, je největší síla, která 

formuje ţivoty lidí. Technologický rozvoj není ovšem ve všech odvětvích rovnoměrný. 

V mezičase velkých inovací vznikají malé inovace, které zaplňují určité mezery. Kaţdá 

nová technologie má významné dlouhodobé účinky, které vţdy nelze předvídat. Kaţdý 

podnikatel by měl proto pečlivě sledovat následující trendy v technologiích. 

Dle (3) analýza faktorů z makroprostředí můţe firmě odkrýt atraktivní příleţitosti na 

trhu, ale také nebezpečí a nástrahy, co by mohlo být pro firmu výhodou i s jakými 

těţkostmi by měla počítat. Jde o analýzu příleţitostí a hrozeb (O-T analýza z anglického 

Opportunities and Theats Analysis). 

Obě analýzy se vzájemně doplňují a společně tvoří analýzu marketingového prostředí 

(trhu) a bývá základem vypracování kaţdé marketingové strategie a marketingového 

plánu. Zkráceně se označuje jako SWOT analýza (viz kapitola 2.10) spojení obou 

předchozích zkratek. 

Analýza mikroprostředí - Porterova analýza pěti sil 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí vychází z toho, ţe pozice firmy 

působící v daném odvětví je určována pěti základními silami (viz obrázek 3). 

1. Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

2. Bariéry vstupu 

3. Vyjednávací síla dodavatelů 

4. Vyjednávací síla odběratelů 

5. Substituční produkty 
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Obrázek 3: Pět sil formulujících strukturální atraktivní odvětví (Zdroj: (6)) 

Dle (6) 

1. Konkurence v odvětví – Je potřeba si odpovědět na otázku: „Jak lze zlepšit 

pozici vůči našim konkurentům?“ Pokud je v odvětví hodně silných 

konkurenčních firem, tak je méně přitaţlivé. Pokud se odvětví zmenšuje nebo 

stagnuje, roste rivalita a kaţdý chce získat vyšší podíl na trhu. Dalším faktorem 

jsou vysoké fixní náklady, které nutí konkurenci maximálně vyuţívat své 

výrobní kapacity i v případě sníţení ceny, coţ vede k cenovým válkám.  

2. Hrozba vstupu nových konkurentů – „Jak lze zvýšit bariéry vstupu?“ Hrozby 

nově vstupujících firem na trh se odvíjí od výšky vstupních bariér zahrnující: 

úspory z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup k distribučním kanálům, 

očekávaná reakce zavedených firem, legislativa a vládní zásahy, diferenciace 

výrobků. Čím jsou vstupní nároky vyšší a výstupní nároky niţší, tím je trh 

atraktivnější, protoţe málo podniků můţe vstoupit, ale v případě nezdaru lze bez 

problému opustit. 
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3. Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů – důleţité je si odpovědět na 

otázku: „Jak lze sníţit vyjednávací sílu dodavatelů?“ Pokud mají dodavatelé 

moc zvyšovat cenu, sniţovat kvalitu a dodávky, stává se odvětví méně 

přitaţlivé. Jejich síla roste, pokud vyrábí jedinečné výrobky nebo pro firmu tvoří 

podstatný vstup pro odběratele. Moţné řešení je budování dobrého vztahu 

s dodavateli. 

4. Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků – musíme si odpovědět na otázku: 

„Jak můţeme sníţit vyjednávací sílu zákazníků?“ Ta se zvyšuje, pokud jsou 

koncentrovaní a organizovaní a výrobek nebo sluţba pro ně tvoří část nákladů, 

či v případě, ţe náklady na přechod k jinému dodavateli jsou nízké. Pokud mají 

zákazníci velkou moc, je trh méně atraktivní. Důleţité je zaměřit se na 

zákazníky, kteří mají niţší vyjednávací sílu, nebo vytvořit pro ně takovou 

nabídku, kterou nebude moci zákazník odmítnout.  

5. Hrozba substitutů – jsou to ty produkty, kterými se dá nahradit náš produkt. 

Musíme znát odpověď na otázku: „Čím můţeme sníţit hrozbu substitutů?“ 

Pokud je zde reálná hrozba nahraditelnosti našich výrobků substituty, je odvětví 

neatraktivní, jelikoţ substituty mohou sniţovat ceny a zisky na trhu.  

Dle (3) k posouzení úrovně a kvality vnitřního a vnějšího prostředí podniku se vyuţívá 

analýza silných a slabých stránek (S-W analýza z anglického Strengths and Weaknesse 

Analysis), jejíţ pomocí lze definovat a vyhodnotit přednosti a nedostatky všech výše 

uvedených faktorů.  

1.7.2 Vnitřní prostředí 

McKinsey model 7S 

Model McKinsey byl vyvinut poradenskou firmou McKinsey v 80. letech a slouţí 

k analýze faktorů vnitřního prostředí. Tento model konkrétně sestavili Athos, Pascale, 

Peters, Phillips a Waterman. (29) 

Dle (17) jsou dílčími faktory: 

Tvrdá 3 S 

 Struktura (structure) – tvoří ji obsahová funkční náplň organizace ve smyslu 

podřízenosti a nadřízenosti ve vztahu mezi zaměstnanci, oblasti expertizy, 
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kontrolních mechanismů a sdílení informací. Kvůli změně procesů se musí 

někdy měnit i struktura. 

 Systémy řízení (systems) – zahrnuje formální a neformální procedury, které jsou 

nutné k řízení kaţdodenního chodu organizace. Mohou sem patřit manaţerské 

informační systémy, komunikační systémy, kontrolní systémy, inovační systémy 

atd. 

 Strategie (stratégy) – ukazuje nám, jak firma dosahuje svých cílů a vizí a jak reaguje 

na hrozby a příleţitosti na trhu 

Měkká 4 S 

 Styl manaţerské práce (style) – říká nám, jak management přistupuje k řízení 

a řešení problémů 

 Spolupracovníci (staff) – jde o zaměstnance neboli lidské zdroje ve firmě. Hodnotí 

se jejich rozvoj, školení, vztahy na pracovišti, funkce, motivace, chování vůči firmě 

apod. Musíme rozlišovat kvantifikované a nekvantifikované aspekty.   

 Schopnosti, resp. dovednosti (skills) – určují profesionální úroveň (znalosti 

a kompetence) organizace. Je nutné brát v úvahu kromě kvalifikace zaměstnanců 

i kladné a záporné synergické efekty, dané organizací práce a řízením. Aby se 

zaměstnanci chtěli realizovat, musejí k tomu mít vhodné prostředí se sdílenou 

kulturou, dostatkem prostoru a času učit se nové věci.  

 Sdílené hodnoty – jedná se o základní ideje, principy, které pracovníci uznávají. 

Tvorba těchto hodnot souvisí s vizí a jejím účelem je, aby kaţdý věděl, čeho chce 

firma dosáhnout a proč. 
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Obrázek 4: Rámec 7S firmy McKinsey (Zdroj: (17)) 

Marketingový mix sluţeb 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, díky nimţ se utváří vlastnosti 

nabízených produktů a sluţeb a dokáţe tak ovlivňovat spotřebitelovo chování. 

V případě produktů marketingový mix obsahoval pouze 4P a to: produkt (product), cenu 

(price), distribuci (place) a komunikace (promotion). U sluţeb však museli být přidány 

další 3P, aby pokryly celou oblast: materiálové prostředí (physicl evidence), procesy 

(processes) a lidé (people). (9) 

Produkt 

Představuje u personálních agentur sluţbu samotnou, jeţ slouţí zákazníkovi 

k uspokojení potřeb. Klíčovým prvkem je u sluţby kvalita, přičemţ důleţité jsou 

i produktový vývoj (vývoj sluţby), ţivotní cyklus, image značky a sortiment sluţeb. 

Tyto všechny vlastnosti umoţňují firmě diferenciaci produktu a dosáhnout 

konkurenceschopnosti na trhu.  

Cena  

Cena je velmi důleţitá, protoţe spotřebitele zohledňuje poměr přidané hodnoty 

a obětované hodnotě za produkt (tedy cena produktu). Představuje tedy kompromis 

mezi ochotou kupujícího produkt koupit a ochotou prodávajícího produkt prodat. 

Stanovení správné ceny je důleţitý nástroj k ovlivnění poptávky, a proto musí být 
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přizpůsobena více aspektům trhu. U ceny jsou důleţité i mnoţstevní či věrnostní slevy, 

náhrady či úvěrové a platební podmínky. U sluţeb je cena ukazatelem kvality. (20) 

Distribuce 

Znamená snadnost přístupu zákazníka ke sluţbě, coţ souvisí i s volbou 

zprostředkovatele. Výběr konkrétní distribuce u sluţeb závisí na interakci mezi 

poskytovatelem sluţby a zákazníkem. Můţe mít tyto podoby (21):  

 Zákazník se sám dostaví k poskytovateli 

 Poskytovatel sluţby se dostaví k zákazníkovi 

 Sluţby jsou poskytovány na dálku 

Komunikace 

Zahrnuje komunikaci jak s klientem, tak i kandidáty a jde i o snahu zaujmout obě strany 

a předat jim přidanou hodnotu. Nejčastějšími nástroji je reklama, public relations nebo 

osobní prodej (viz následující kapitola Marketingová komunikace).  

Lidé 

Při prodeji sluţeb se zákazník, v našem případě klient či kandidát nejčastěji dostávají do 

kontaktu se zaměstnanci agentury. Lidé, zde tedy hrají významnou roli a jejich chování 

a vystupování ovlivňuje kvalitu poskytovaných sluţeb. (21) Je důleţité, aby všichni 

pracovníci, podílející se na poskytování sluţeb (kontaktní, obsluhující, koncepční 

a podpůrní), sdíleli stejné hodnoty a vizi podniku. Také aby dbali na spokojenost 

zákazníků a příjemné prostředí. Je tedy potřeba pracovníky průběţně školit, umoţnit jim 

profesní růst, motivovat je a zároveň stimulovat jejich práci a kontrolovat je.  

Materiálové prostředí 

Jedná se například o vzhled kanceláře a budov, vozový park, design podnikových 

materiálů a podobně. Všechny prvky musí být ve správné kombinaci přizpůsobeny 

charakteru poskytovaných sluţeb s cílem dotvářet celkovou atmosféru sluţby. (21) Je 

tedy potřeba řídit kvalitu tohoto prostředí a pečlivě zvaţovat jeho vybavení. 

Procesy 

Také hrají důleţitou roli, protoţe špatně zorganizovaný proces, kdy musí klient čekat 

nebo mu není věnována dostatečná pozornost, můţe mít za následek nespokojenost 
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zákazníka. Je zde kladen tedy velký důraz na organizaci a řízení procesů. Proces dle 

(21) definujeme jako „všechny činnosti, postupy a mechanismy od vzniku výroby 

samotné služby až po dodání služby zákazníkovi“. Při plánovaní a organizaci procesů se 

musí zohledňovat poţadavky zákazníků i moţnosti firmy, aby bylo dosaţeno co 

nejvyššího celkového uţitku. 

Marketingová komunikace 

Je to obousměrný přenos informací za účelem sníţení nejistoty na obou stranách. Je 

určena k informování skupin vně i uvnitř podniku mezi zaměstnanci společnosti. (26) 

Cíle marketingové komunikace jsou: 

 Tvorba a stimulace poptávky 

 Diferenciace produktu nebo firmy 

 Zdůraznění hodnoty a uţitku výrobku 

 Stabilizace obratu 

 Poskytování informací 

Marketingová komunikace obsahuje několik sloţek známých jako marketingový mix. 

Mezi hlavní nástroje se řadí 

 Reklama 

 Osobní prodej 

 Podpora prodeje 

 Public relations 

 Direct marketing 

 Sponzoring 

 Internet 

Reklama 

(24) Reklama je jeden z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůleţitějších nástrojů 

marketingové komunikace. Jedná se ovšem o neosobní masovou komunikaci 

vyuţívající média (TV, billboardy, velkoplošné a světelné reklamy, noviny, časopisy, 

audiovizuální reklamy, 3D reklamy, internetová reklama). (18) 
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Její hlavní funkcí je zvyšování povědomí o značce. Je to také efektivní způsob budování 

trhu a je efektivním nástrojem k přímému zvyšování prodeje. (12) 

Reklama má své nesporné výhody, ale i nevýhody. (24) 

 Výhody – rychlost působení; zadavatel má absolutní kontrolu nad obsahem 

a volbou médií; dá se ovlivnit koho a na jakém místě reklama zasáhne. 

 Nevýhody – pro malé podniky vysoká cena; neosobní nástroj sdělení, působí 

jednosměrně a můţe být rušena řadou šumů; zpětná vazba se nemusí projevit 

hned nebo zřetelně. 

Podpora prodeje 

Dle (12) jde o nástroj, který se skládá z krátkodobých pobídek, které mají za úkol posílit 

nákup nebo prodej daného produktu. Nabízí důvody, proč si produkt koupit teď a snaţí 

se tedy přesvědčit zákazníka k okamţitému nákupu.  

Hlavními nástroji podpory prodeje jsou: 

 Vzorky 

 Kupony 

 Vrácení peněz (rabaty) 

 Zvýhodněná balení 

 Reklamní předměty 

 Věrnostní odměny 

 Akce v prodejnách 

 Soutěţ 

Direct marketing 

Díky tomu, ţe je co nejpřesněji zaměřený na určitý, předem daný segment trhu, má 

velkou efektivitu. Oslovuje jen zákazníky, které můţe nabídka zajímat. Je to 

interaktivní nástroj, který monitoruje odezvu zákazníků. Lze tedy dobře vyhodnotit 

úspěšnost dané akce. Patří sem telemarketing, katalogy, direct mail, teletext, televizní 

reklama a tištěná reklama s moţností odpovědi. (4) 

Public relations 

Je to úmyslně plánované úsilí podniku o zajištění sledování a porozumění mezi firmou 

a veřejností pro zlepšení jeho image. Cílem je vyvolání kladného postoje k firmě, coţ 

by mělo vyvolat zájem ze strany zákazníků. Tento nástroj vychází z dlouhodobé 

strategie podniku a jeho působnost je také dlouholetá. (24) 

Její hlavními úkoly je: 
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 Budování důvěryhodnosti organizace 

 Vytváření podnikové identity 

 Účelové kampaně a krizová komunikace 

 Sponzoring 

 Lobbying 

Internet 

Je to nejmladší a nejostřeji sledovaný marketingový nástroj současné doby. Díky svému 

globalizačnímu dosahu je jediným obousměrným komunikačním kanálem, kde nejsou 

náklady úměrné vzdálenosti. Je zde moţnost přesného zacílení, interaktivní působení, 

moţná reakce uţivatelů, snadné měření, flexibilita, nízké náklady. (23) Nejdůleţitější 

jsou na internetu vlastní webové stránky a dnes i sociální sítě. 

1.8 Nové techniky a trendy v marketingu 

E-mail marketing 

Jedná se o rychlé a efektivní navázání komunikace se zákazníkem s cílem pravidelného 

předávání informací prostřednictvím prostého emailu nebo newsletteru. Cílem je 

zlepšení komunikace se zákazníky, akvizice a budování vztahů se zákazníky.  

Vyuţití je zvláště v B2B marketingu. Výhodou jsou nízké náklady, vysoká efektivita 

a moţnost individualizace. (11) 

On-line marketing neboli internetový marketing 

Zde se ke komunikaci se zákazníkem a dalšími stakeholdery vyuţívá internet. Je moţno 

pouţít mnoho druhů nástrojů jako marketing na sociálních sítích, plošná reklama, 

propagace na mobilních telefonech, optimalizace webových stránek pro vyhledavače, e-

mail marketing apod. Spolupracuje zde několik činitelů jako inzerenti, instituce 

poskytující prostor k uveřejnění, zprostředkovatelé, technická podpora a další.  

Firmy mohou své marketingové aktivity provádět na těchto sociálních sítích: Facebook, 

Twitter, Youtube, Google+, Pinterest, Instagram , LinkedIn a další. Mezi plošnou 

reklamu se řadí tradiční bannery či plovoucí reklamy v okně internetového prohlíţeče. 

Při optimalizaci webových stránek je cílem zvýšení relevantnosti obsahu stránek 

s klíčovými slovy hledanými v internetových vyhledávačích.  
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Při zasílání elektronické pošty je důleţité, aby společnost měla souhlas příjemce 

k zaslání zprávy. V případě, ţe by neměla souhlas, jedná se o nelegální zprávu, tedy 

spam. (11) 

Marketing na sociálních sítích 

Sociální sítě jsou moderní médium, které přinášejí mnoho moţností jako zisk nových 

zákazníků, vylepšení image, public relations. Toho je moţné docílit díky vstřícnosti 

a aktivity uţivatelů sociálních sítí, přes sběr dat za pomocí diskusí nebo anket, 

virálnímu marketingu, který se můţe šířit prostřednictvím vtipných obrázků, videí 

a odkazů. Podmínkou je ovšem zajímavý obsah (materiál) a pravidelné aktualizace. 

Důleţité je vytvořit tým, který se bude o komunikaci na sociálních sítích pravidelně 

starat.  

Nejrozšířenější sociální síť u nás je Facebook, který u nás má přes 4,5 milionu 

uţivatelů. (30) Za dva roky se tato hodnota zvýšila o dvojnásobek a stále roste. Je zde 

proto moţnost oslovit velký počet nových potenciálních cílových skupin a šířit svůj 

marketing. Dalšími oblíbenými sítěmi jsou Twitter, MySpace, LinkedIn a Instagram. 

(24) 

Virální (virový) marketing 

Jedná se o šíření sdělení určitou sociální sítí. Dobrá kampaň můţe spustit řetězovou 

reakci, která můţe znamenat i velkou úsporu v nákladech. Můţe to být ovšem 

nebezpečné, protoţe se vypuštěný „virus“ uţ dále nedá kontrolovat. Tato metoda je 

vhodná k akvizici nových zákazníků. Pro účinnou kampaň je potřeba dle (23) zváţit 

tyto hlediska: 

 virální náboj – základem je neotřelý a kreativní koncept 

 očkování – vyhledávání internetových stránek a jednotlivců, kteří budou „vir“ 

šířit 

 sledování – a vyhodnocení efektivity akce 

1.9 Dotazníkové šetření 

Dotazníková šetření neboli marketingové průzkumy nejsou jednorázovou záleţitostí, ale 

ideálně by měli být procesem sběru a interpretace strategických informací. Jednotlivé 

kroky tohoto procesu si teď přiblíţíme (19): 
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Krok 1: Definice zkoumaného problému 

V první řadě je potřeba si upřesnit, jaké informace má průzkum manaţerům přinést. 

Definice problému má přitom tři části: 

1. Specifikace cílů průzkumu – na jaké otázky se bude průzkum snaţit odpovědět? 

2. Identifikace zájmové populace zákazníků – čím jsou charakteristické 

spotřebitelské skupiny, která nás zajímají? 

3. Vloţení problému do kontextu daného prostředí – které faktory v interním 

a externím prostředí firmy mohou mít na situaci vliv? 

Krok 2: Určení plánu průzkumu 

Plán specifikuje, jaké informace budou sbírány, s ohledem na to, ţe plány spadají do 

dvou širších kategorií a to sekundární a primární průzkum. Mnoho problémů lze přitom 

nejefektivněji vyřešit kombinací různých technik.  

Sekundární průzkum 

Pokud poţadované informace uţ existují z jiţ dříve sesbíraných dat pro jiný účel, neţ je 

řešení stávajícího problému, nazýváme je sekundárními daty. Šetří firmě čas a peníze. 

Mohou být ve formě jak firemních zpráv, předchozích studií, zpětné vazby od 

zákazníků a prodejců nebo také zprávy z běţného a odborného tisku, či studie 

soukromých a státních výzkumných institucí. Externí informační zdroje jsou rovněţ na 

Internetu.  

Primární průzkum 

Tímto typem průzkumu získáváme data, tedy informace týkající se specifického 

problému přímo od respondentů. Řadí se mezi něj předběžný, popisný a kauzální 

průzkum.  

Předběžný průzkum se vyuţívá k vytvoření budoucí, detailnější studie, vytvoření 

nápadů pro nové strategie a lepší pochopení aktuálního problému. Obvykle mají 

kvalitativní povahu a jsou menšího rozsahu a méně nákladné. Mohou mít různé formy 

jako rozhovor se spotřebiteli, focus group, projektivní techniky, případové nebo 

etnografické studie.  
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Popisný průzkum je většinou skromná studie s malým, ale dostatečným počtem lidí 

k tomu, aby se zjistilo co se děje, ale ne k tomu aby se to dalo zobecnit na celou 

populaci. Popisný průzkum své závěry staví na velkém počtu respondentů a je typicky 

vyjádřen kvantitativně – průměry, procenta a další statistické ukazatele. Průřezový 

průzkum je systematický sběr odpovědí, kdy data mohou být sbírána vícekrát neţ 

jednou, ale nikdy od stejné skupiny respondentů. Časosběrný průzkum naopak sleduje 

reakci stejného vzorku respondentů po určitou dobu.  

Kauzální průzkum se na rozdíl od popisného průzkumu, který můţe problém pouze 

popsat, ale neodpoví na otázku proč, snaţí pochopit vztahy mezi příčinou a následkem. 

Odborníci zde sbírají data a statisticky tento kauzální vztah testují.  

Krok 3: Volba metody pro sběr primárních dat 

Dotazovací techniky zahrnují určitý typ pohovoru či jiného přímého kontaktu 

s respondenty, kteří odpovídají na dotazy. Dotazník můţe probíhat osobně nejčastěji 

v prostorách nákupních center či veřejných míst s tou nevýhodou, ţe nákupní centra 

navštěvují pravidelně jen určité skupiny lidí a tazatelé se tedy nesetkají 

s reprezentativním vzorkem populace. Další nevýhodou je, ţe respondenti se mohou 

zdráhat odpovídat na otázky osobnější povahy a také tyto dotazníky mohou být 

nákladnější. Způsob telefonní komunikace se stává u respondentů velmi neoblíbeným, 

a to hlavně díky telemarketingovým firmám, které zaobalili své nabídky coby 

marketingový průzkum. U dotazníků na Internetu si nikdo nemůţe být jistý, kdo vlastně 

odpovědi píše a zda jsou uţivatelé běţnými reprezentanty obecné populace, proto 

mohou být odpovědi nekvalitní. 

V případě nestrukturovaného dotazníku se volně vymezí otázky a potom se vyvíjí 

o toho, jak respondent odpoví. Na úplně strukturovaný dotazník zahrnuje úplně stejné, 

na které respondenti odpovídají stejnou sadou moţných odpovědí. Středně 

strukturované dotazníky kladou všem respondentům stejné otázky, ale ti mohou 

odpovídat vlastními slovy.   

Pozorovací metody jsou pasivním nástrojem a patří sem metody osobního pozorování, 

nenápadná měřítka a mechanické pozorování.  
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Kvalitu výsledku průzkumu typicky ovlivňují tři faktory – validita, spolehlivost 

a reprezentativnost. Validita značí rozsah, v jakém průzkum skutečně měří to, co měl 

v úmyslu měřit. Spolehlivost je rozsah, v jakém jsou měřící techniky průzkumu prosté 

chyb. Výzkumní pracovníci se snaţí maximalizovat spolehlivost tím, ţe vymýšlí 

několik různých způsobů, jak se zeptat na stejnou věc při různých příleţitostech, nebo 

interpretací odpovědí několika analytiky nezávisle na sobě, coţ umoţní odpovědi 

porovnat. Reprezentativnost představuje míru, v níţ jsou respondenti podobní širší 

skupině, o kterou má daná organizace zájem.   

Krok 4: Vytvoření vzorku 

Dalším krokem je rozhodnout se, od koho budou potřebná data získána. Získat 

informace od všech zákazníků by bylo extrémně nákladné a časově náročné., proto se 

data získávají od malé části populace, která nás zajímá. Odpovědi vzorku se poté 

zobecní na příslušnou populaci.  

Krok 5: Sběr dat 

Dalším krokem je samotný sběr dat, který má kritickou důleţitost pro přesnost 

průzkumu. Výzkumní pracovníci musí tazatele školit a kontrolovat, aby byly postupy 

průzkumu přesně dodrţeny.  

Krok 6: Analýza a interpretace dat 

Jakmile jsou data sebírána je potřeba je analyzovat. Na základě analýz musíme dojít 

k závěrům a provést z toho vyplývající doporučení.  

Krok 7: Zpráva o průzkumu 

Posledním krokem je tedy připravit pro manaţery zprávu o výsledcích. Obecně musí 

zpráva čtenářům říct jasně a stručně, co potřebují vědět, a to snadno srozumitelným 

způsobem. Měla by tedy obsahovat tyto části: 

 Shrnutí zprávy s nejdůleţitějšími body 

 Pochopitelný popis metodologie průzkumu 

 Diskuzi o výsledcích studie včetně metod statistické analýzy 

 Omezení studie (ţádná studie není dokonalá) 

 Závěry odvozené z výsledků a doporučení vyplývající z výsledků studie 
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1.10 SWOT analýza 

K shromáţdění informací o aktuální situaci nám můţe poslouţit SWOT analýza, která 

identifikuje příleţitosti/hrozby, které mohou ovlivnit obchodní jednotku a silné/slabé 

stránky produktu. Silné a slabé stránky vytvářejí nebo sniţují vnitřní hodnotu podniku 

a lze je kontrolovat. Opakem jsou právě příleţitosti a hrozby, které představují vnější 

faktory, které podnik můţe jen identifikovat pomocí vhodné analýzy. 

SWOT analýza je potřebná pro manaţery hlavně při tvorbě strategických plánů: 

 Poskytuje logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice firmy. Z toho 

se dají odvodit nejvhodnější strategické alternativy.  

 Můţe být pravidelně opakována, aby podávala zprávu o tom, zda některé interní 

nebo externí oblasti nabyly nebo ztratily na významu.  

 Vede k lepší výkonnosti firmy. 

SWOT analýza se dělá nakonec a obsahuje výsledky předchozích analýz a měla by je 

sumarizovat dohromady. (11) 

Legenda: 

SO – vyuţití silné stránky na získání výhody 

WO – překonání slabin vyuţitím příleţitosti 

SW – vyuţití silné stránky na čelení hrozbám 

WT – minimalizace nákladů a čelení hrozbám 

 S – silné stránky W – slabé stránky 

O – příleţitosti Strategie SO Strategie WO 

T – hrozby Strategie ST Strategie WT 

Tabulka 2: Schéma SWOT analýzy (Zdroj: (48)) 

Na základě všech analýz by si firma měla zvolit cíl a strategii, které by měli odpovídat 

pravidlům SMART: 

S – specifické (jasně definované) 

M – měřitelné 

A – akceptovatelné 

R – reálné (realizovatelné) 
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T – časově zvladatelné (11) 

1.11 Shrnutí literární rešerše 

V této kapitole jsem nejdříve charakterizovala personální agenturu a její vývoj 

v historii. Dále jsem plynule přešla k definici marketingu a jeho vývoji a poté jsem 

rozdělila marketingové prostředí na makroprostředí a mikroprostředí teoreticky popsala 

analýzy, které budou aplikovány na personální agenturu v analytické části.  

Tato kapitola se věnuje také popisu marketingového mixu a marketingové komunikace. 

V posledních kapitolách se věnuji vysvětlení shrnující SWOT analýzy a dotazníkového 

šetření, coţ představuje důleţitý podklad pro analytickou a návrhovou část mé práce.   
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Charakteristika společnosti 

Firma se zabývá různými sluţbami, které všechny spojuje personalistika a vyhledávání 

potencionálních zaměstnanců. Do těchto sluţeb spadá i celý proces zprostředkováním 

uchazečů o práci na jednotlivé pozice a s ním související inzerce a výběrová řízení, 

neboli recruitment. Další činností je personálním poradenství, zakázková inzerce – 

personální marketing, pomoc při stěhování za prací a další. Jen okrajově a pro 

jednotlivce pak firma zprostředkovává agenturní zaměstnávání, coţ znamená, ţe 

kandidát je ve výsledku zaměstnancem agentury a ona jej zapůjčuje firmě, aby 

vykonával danou práci. 

Firma se specializuje hlavně na oblasti strojírenství, informační technologie 

a elektrotechniku. Dalšími odvětvími, kde hledáme vhodné uchazeče, jsou například 

obchod, ekonomika, administrativa a další. (76) 

Práce se zaměřuje na sluţby recruitmentu a okrajově se zabývá i otázkou případného 

rozšíření sluţeb na brigády a částečné úvazky pro studenty. Protoţe je činnosti firmy 

zaměřená na strojírenství je důleţité se orientovat na mladé a talentované lidi a kde 

jinde je hledat neţ na univerzitách. Proto se v analytické i návrhové části převáţně 

zmiňuji o studentech a absolventech technických oborů, které jsou pro firmu důleţitým 

zdrojem trţeb.  

Firma začala působit v květnu roku 2014 (31) a v září téhoţ roku se pomalu začala 

stěhovat do kancelářských prostor na Křenové, kde sídlí dodnes. I přesto, ţe je firma 

poměrně mladá, tak se pomalu rozrůstá a z původních čtyř zaměstnanců, má dnes jiţ 

jedenáct zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a čtyři studentky na dohodu. Plánuje se 

však další rozrůstání a začátkem roku se budou přibírat další dva zaměstnanci a firma se 

nejspíš bude stěhovat do větších prostor, protoţe nynější nebudou dostačující. 

V následující části bude zanalyzováno vnější prostředí, ve kterém se JCC nachází. Na 

obecné okolí provedu PEST analýzu a potom pomocí Porterova modelu pěti sil 

zanalyzuji oborové prostředí. Následně bude popsáno vnitřní prostředí JCC pomocí 7S 

faktorů.  
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V závěru je na základě získaných poznatků z uvedených analýz vypracována SWOT 

analýza, určující silné a slabé stránky společnosti a významné příleţitosti a hrozby pro 

společnost. 

2.2 PEST analýza 

Politické a legislativní faktory 

Co se týká legislativní stránky, tak musí být personální agentura v souladu s českým 

i mezinárodním právem. Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) je na poli 

mezinárodního práva nejdůleţitějším subjektem, který upravuje problematiku 

pracovního práva. V roce 1997 byla přijata Úmluva MOP č. 181 o soukromých 

personálních agenturách, ke které Česká republika přistoupila a ratifikovala ji 9. 10. 

2000. V čl. 1 úmluvy je definována „soukromá agentura práce“ jako jakákoliv fyzická 

nebo právnická osoba nezávislá na veřejných orgánech, která poskytuje jednu nebo více 

z následujících sluţeb na trhu práce: 

a) sluţby pro sblíţení nabídek a ţádostí o zaměstnání, aniţ by se soukromá 

agentura práce stala stranou pracovního poměru; 

b) sluţby spočívající v zaměstnávání pracovníků s cílem je dát k dispozici třetí 

straně („uţivatelský podnik“) 

c) jiné sluţby vztahující se k hledání zaměstnání. 

Úmluva potom obsahuje i další články, které upravují činnosti personální agentury. (32) 

Personální agentura je povinna řídit se platným českým právem a její činnosti se 

prolínají i do jiných právních odvětví neţ je pracovní právo. Musí se řídit Ústavou, 

Listinou základních práv a svobod, právem sociálního zabezpečení, finančním právem, 

správním právem, občanským a obchodním právem.  

Ekonomické faktory 

Důleţitými faktory, které je také nutno sledovat jsou bezesporu ceny práce (minimální 

a průměrná mzda). Průměrná měsíční mzda v ČR ve 2. čtvrtletí 2016 byla 27.297 Kč. 

Pro naše účely je lepší brát v úvahu medián hrubé měsíční mzdy, který činil 23.047 Kč. 

Výše hrubé minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9.900 

Kč za měsíc nebo 58,70 Kč za hodinu. (35) 
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Dalším faktorem, který je potřeba sledovat je, jak stát podporuje průmysl a velké 

podniky. Jedním ze způsobů, jakým stát takto podporuje zahraniční investory, jsou 

daňové prázdniny. Vývoj HDP je zajímavý asi pro všechny firmy a můţe ovlivnit 

i působení JCC v budoucnu. V roce 2015 HDP vzrostlo o 4,3 % zatímco letošní první tři 

kvartály růst postupně klesal. (36) 

Míra zdanění je další ekonomický faktor, který se přímo dotýká nás, stejně tak jako 

všech našich klientů a další firem. Daňová sazba je za posledních 6 let na stejné úrovni 

a to 19 %. 

Sociální factory 

V oblasti demografického vývoje je pro JCC nejdůleţitějšími faktory míra 

nezaměstnanosti respektive podíl nezaměstnaných osob. Dále je potřeba se zaměřit i na 

stárnutí populace, počet ekonomicky aktivního obyvatelstva, a také počet absolventů 

středních i vysokých škol. To ovlivňuje, zda je dost mladých lidí, kteří vstupují na 

pracovní trh. Jelikoţ technické obory stále většinou studují muţi, tudíţ i technické 

pozice, na které je JCC specializovaná, více zastávají muţi, proto je pro firmu důleţité, 

jaké je v zemi procentuální zastoupení muţů.  

Za poslední rok je podíl nezaměstnaných osob (dříve míra nezaměstnanosti) 6,08 %. 

Aktuální hodnota za měsíc listopad je 4,9 %, coţ je historické minimum a má stále 

klesající tendenci. (33) Počet absolventů k 30. 9. 2016 byl 17 514, z toho 8 215 muţů. 

(34)  

Technologické faktory 

Vzhledem k tomu, ţe firma působí v oblasti sluţeb, je pro ni otázka technologického 

prostředí důleţité hlavně z provozního hlediska potaţmo také z hlediska pokroku 

a úspěchů našich partnerů (zákazníků). Co se týká provozu, je do technologického 

vybavení firmy průběţně investováno s příchody nových zaměstnanců a stávající 

vybavení je dostatečné a aktuálně se investuje do nového informačního systému, který 

je vyvíjen naší firmě přím na míru spolu s naším interním IT specialistou. 
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Dále konzultanti, kteří pracují v divizích IT, elektro, ale i strojírenství by si měli 

neustále udrţovat přehled o technologických novinkách, aby byli i nadále schopní najít 

a posoudit vhodného kandidát na trhu práce.  

2.3 Porterova analýza 

Zákazníci (Vliv odběratelů) 

Mezi hlavní zákazníky firmy JCC patří výrobní, strojírenské, IT, obchodní, 

developerské a další technicky zaměřené firmy, které působí na českém trhu. Zpočátku 

se jednalo hlavně o oblast jiţní Moravy, která se pomalu rozrostla na celou Moravu a na 

začátku září i do Prahy.  

Odběratele společnosti lze rozdělit do dvou divizí, stejně jako jsou rozdělení 

konzultanti: divize engineeringu a divize IT/elektro. Zatímco divize IT/elektro má 

2/5 podíl na trţbách firmy, engineering má nadpoloviční většinu.  

Vyjednávací síla odběratelů je různorodá v závislosti na jejich dřívějších zkušenostech 

s personálními agenturami a také jejich velikosti.  

Pokud je firma neznalá ve spolupráci s personálními agenturami většinou má o něco 

vyšší vyjednávací sílu respektive, se jí zdají často sluţby personální agentur drahé, 

a proto je také nevyuţívají, pokud pro ně agentura nenastaví výhodnější cenu. 

Pracovníci JCC smí nastavovat niţší cenu jen pro ty nové zákazníky, kteří se zdají být 

hodně zajímaví a do budoucna mohou představovat dobrý zdroj trţeb. Na druhou stranu 

se vţdy snaţíme najít vhodnou moţnost spolupráce a jsou zde i jiné sluţby, které 

personální agentura nabízí. Takţe pokud v naší hlavní činnosti nenachází zákazník za 

dohodnutou cenu přínos, zkoušíme jim nabídnout jinou sluţbu za levnější peníze.  

Pokud zákazník sluţeb personálních agentury jiţ v minulosti vyuţíval nebo aktuálně 

vyuţívá a chce si jen rozšířit zdroje, je s ním spolupráce na začátku o hodně jednodušší 

a většinou ví, jak se tyto sluţby cenově pohybují. 

Co se týká velikosti, tak velké korporátní firmy mají velkou vyjednávací sílu, kdeţto 

malé firmy mají sílu menší. Pro velké nadnárodní firmy většinou pracuje více 
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personálních agentur a mají stanovenou cenu, kterou jsou ochotni za sluţby personální 

agentur zaplatit, a nad tuto cenu většinou nelze jít.  

JCC se snaţí být ke všem zákazníkům velmi flexibilní a kaţdému nastavit cenu na míru 

jeho poţadavkům a také moţnostem, aby byly obě strany spokojeny, jak zákazník, tak 

firma.  

Dodavatelé 

Hlavními a nejdůleţitějšími dodavateli personální agentury jsou pracovní portály, na 

kterých inzeruje. Na českém trhu práce je zhruba 20 pracovních portálů zahrnující ty 

větší i menší. Největším dodavatelem pro JCC je firma LMC, která provozuje 

nejznámější portály v České republice, prace.cz a jobs.cz. Vyjednávací síla této firmy je 

velká a dá se říci, ţe se chová téměř jako monopol. Ceny si jednoduše diktují 

a smlouvat se s nimi téměř nedá.  

Dalším velkým provozovatelem těchto portálů je profesia.cz, která se zdála, ţe jednu 

dobu byla v těsném závěsu za LMC. Teď tomu tak opět bohuţel není. Pro nás je ale 

důleţité sledovat tento trh a čekat, aţ se objeví významný konkurent LMC, aby oslabil 

jejich pozici a srazil jejich ceny.  

U ostatních dodavatelů je mnohem lepší a o cenách se dá dobře smlouvat v závislosti na 

námi odbíraném mnoţství apod. (76) 

Substituty 

Jelikoţ sluţby JCC jsou ve skutečnosti vyuţívány jako outsourcing v případech, kdy 

zákazníkům nestačí jejich vlastní kapacity, představuje hlavní substitut k našim sluţbám 

to, ţe si firmy pozice obsazují vlastními silami.  

Jediné co by na trhu práce šlo povaţovat za substitut k našim sluţbám, jsou sluţby 

úřadu práce. Firmy si zde mohou registrovat obsazované pozice a čekat, zda se na úřadě 

práce naskytne vhodný uchazeč o danou pozici.   

Stávající konkurence 

Obecně řečeno, pokud se jedná o český trh a hlavní specializaci firmy JCC, je na tomto 

trhu velmi silná konkurence, jak od domácích, tak i zahraničních subjektů. Konkurence 
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je velmi široká a mnohé personální agentury nabízí také širší portfolio produktů neţ 

JCC. Mezi lokální hlavně brněnské konkurenty patří agentury jako Advantage 

Consulting, McROY, ANEX personální agentura, předvýběr.cz, Pragma a další menší 

firmy. Ze zahraničních velkých agentur u nás působí Manpower, ADECO, Grafton 

a Randstad. 

I kdyţ je trh personální agentur nasycen, náklady na vstup nejsou vysoké a proto je zde 

nebezpečí vstupu nových dalších konkurentů na trh, které by firmu mohli v budoucnu 

ohroţovat.  

Z celosvětového hlediska je 48 % příjmů všech agentur generováno v Evropě, Japonsko 

a USA generují shodně 21 % celkových příjmů. Mezi lety 1998 a 2008 se počet 

celosvětově zaměstnaných agenturních zaměstnanců téměř zdvojnásobil. 

Bariéry vstupu na trh 

Na trhu personálních agentur nejsou nijak velké bariéry a není tedy těţké na něj 

proniknout. K zaloţení si nové firmy je potřeba mít dostatečnou praxi v oboru, 

zkušenosti a základní kapitál. Ovšem hlavní je zde know-how. Pokud člověk neví, jak 

se v tomto oboru chovat a nemá obchodního ducha, bude mít problémy se silnou 

konkurencí, která zde je.  

2.4 7S faktorů 

Strategie  

Hlavním cílem společnosti JCC je snaha o neustále zlepšování nabízených sluţeb 

poskytovaných v oblasti lidských zdrojů a také o její rozvoj ve smyslu postupného 

rozšiřování portfolia vzájemně s postupným rozšiřováním kapacit firmy. Přitom 

u zlepšování nabídky sluţeb je hlavní důraz na kvalitu a komplexnost. Dále si firma 

klade za cíl rozšiřovat svoji působnost za hranice Moravy a Prahy dále do celé oblasti 

České republiky. S tím do budoucna souvisí otevírání nových poboček a nábor nových 

zaměstnanců po republice. 

Dalším z hlavních cílů zůstává vyhledávání nových potenciálních zákazníků a uzavírání 

nových obchodních vztahů.  
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Nezbytným úkolem je také vyhledávání nových potencionálních zaměstnancům, coţ 

zůstává nadále klíčovou částí podnikání firmy.  

Firma si klade do budoucna za cíl být nejen lokálním dodavatelem, ale firmou plně 

respektovanou českým i zahraničními partnery, a to pro výborný přehled a znalost 

českého pracovního trhu. (76) 

Struktura 

Firma v září loňského roku slavnostně otevřela novou pobočku v Praze, takţe společně 

s brněnskou teď má dvě pobočky. Zde se jedná tedy o divizionální strukturu, kde se 

divize liší geografickým umístěním.  

V případě organizačního uspořádání zaměstnanců jde o liniovou strukturu, kde 

důleţitým charakteristickým rysem je to, ţe mezi jednotlivými útvary je jednoznačně 

vymezen vztah přímé nadřízenosti a podřízenosti. V následujícím schématu je graficky 

zobrazena zjednodušená organizační struktura všech zaměstnanců JCC. (76) 

 

Obrázek 5: Struktura zaměstnanců Jobs Contact (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Informační systémy 

Informační systémy firmy jsou tvořeny několika částmi. Tu největší část tvoří JobIS, 

informační systém vytvořený přímo na míru firmě. Bohuţel má velký nedostatek. 

Firma, která jej tvořila, hrubě překročila podmínky smlouvy a proto od ní JCC 

odstoupilo a asi přes rok hledala dalšího dodavatele. V tuto chvíli se na systému opět 

aktivně pracuje a jsou zde vidět velké pokroky.  
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V tomto IS lze zatím najít sekce jako poptávky, coţ je část, kterou obsluhují konzultanti 

a je zde vedený systém pozic/zakázek, na kterých se aktuálně pracuje. Dále je zde část 

firmy, která byla dokončena na konci loňského roku, a jsou zde vedeny všechny firmy, 

s nimiţ spolupracujeme. Tato část se bude propojovat s částí poptávky. Dále je zde 

sekce kandidáti, kde jsou vedeni všichni uchazeči o zaměstnání a další části jako 

uţivatelé systému, kde je zatím jen seznam všech pracovníků. Do budoucna se tato část 

bude rozvíjet a inovovat a budou se k ní připojovat reporty konzultantů, které jsou 

aktuálně vedeny v excelovských tabulkách. V těch je aktuálně sepsán také náš plán 

plnění a donedávna i akviziční tabulka.  

Asistentky si evidují všechny smlouvy i ve fyzické podobě a účetnictví je vedeno 

v systému Pohoda. 

Styl řízení 

V domově seniorů panuje demokratický styl řízení. Ačkoli na vrcholu hierarchie stojí 

dvě jednatelky, existuje zde participace ostatních pracovníků na řízení společnosti. 

Probíhají zde pravidelné porady a reporty, kde se velice dbá ne efektivní zpětnou vazbu 

a vzájemnou otevřenou komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi organizační struktury. 

Spolupracovníci 

Ve firmě pracují většinou vysokoškolsky vzdělaní lidé. Kaţdý z nich má ale určitou 

praxi v obchodní oblasti a mnozí i víceletou praxi v oboru, ve kterém pracují, respektive 

ve které divizi obsazují pozice. Na oboru vzdělání vedení nezáleţí, proto zde pracují 

lidé, kteří mají vzdělání ekonomické, strojírenské, elektrotechnické nebo 

v informačních technologiích. 

Všichni zaměstnanci se dokáţí domluvit anglicky, někteří i německy či jiným světovým 

jazykem. Někteří angličtinu ovládají i na úrovni C1 a proto mohou komunikovat se 

zahraničními zákazníky či kandidáty. 

Zaměstnanci zvyšují svoji kvalifikaci občasný školením, na které je firma zasílá a sama 

hradí nebo se jedná o interní školení se zkušenými odborníky.  

Systém zaměstnaneckých benefitů je dostatečně motivačně a obsahuje nealkoholické 

nápoje a občerstvení na pracovišti zdarma, moţnost zapůjčení knih z firemní knihovny, 
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moţnost vyuţívat firemní telefon s neomezeným tarifem a daty i k soukromým účelům, 

moţnost vyuţívat firemní notebook i k soukromým účelům, moţnost zapůjčení 

firemního vozidla i k soukromým účelům, firemní dny a dárek k oslavě pracovního 

výročí.  

Dále firma nabízí i benefity závislé na odpracované době a patří sem stravenky, na které 

firma přispívá 55 %, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na MHD, sick days, 

pruţná pracovní doba a home office. (76) 

Sdílené hodnoty 

Pracovníci společnosti JCC se řídí následujícími principy: 

 Partnerství = respekt 

 Profesionalita = kvalita, odbornost 

 Inovace = flexibilita, rychlost 

 Férovost = otevřenost, důvěra 

Firma si je vědoma, ţe lidé jsou v dnešní době bohatstvím kaţdé společnosti. Její 

podnikání je zaloţeno výhradně na lidech, jejich schopnostech a dovednostech. Proto 

všechny klienty, uchazeče o zaměstnání i konzultanty vnímá jako partnery. Cílem je, 

aby kaţdá spolupráce byla dlouhodobého charakteru a opírala se o korektnost 

a vzájemný respekt. 

Vedoucí věnují maximální pozornost kvalitě práce a odbornosti a proto jsou přijímání 

pouze lidí s chutí učit se novým věcem a celoţivotnímu vzdělávání. Pro udrţení této 

kvality prochází všichni konzultanti systémem interního vzdělávání doplněným 

o externí vstupy. Ve firmě pracují odborníci ne jen na nábor, ale také ve svém oboru 

a mají v něm i několikaletou praxi. Je zde ale i prostor pro absolventy, kteří jsou potom 

pod odborným dohledem zkušených kolegů a jsou průběţně vzdělávání v oboru, ve 

kterém chtějí působit.  

Firma je odhodlaná stále inovovat své sluţby a naslouchat svým zákazníkům a jejich 

poţadavkům se flexibilně a rychle přizpůsobovat. Dle firemních hodnot má hlavní slovo 

zákazník (firmy i uchazeči o zaměstnání). Společně s nimi se domlouvají všechny 

aspekty spolupráce, a pokud se narazí na problém, otevřeně a s důvěrou se komunikuje. 
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Rovnocenně se přistupuje k nadnárodním korporacím i začínajícím ţivnostníkům, 

protoţe kaţdý zákazník je důleţitý. Férové jednání vede ke spokojenosti klienta 

a spokojený zákazník se rád vrátí a doporučí firmu dál. (37) 

Schopnosti 

Schopnosti vedoucích i jiných pracovníků nezávisí zde pouze na jejich vzdělání, ale je 

také důleţitá jejich praxe, a protoţe se také jedná částečně o obchod, musejí prokazovat 

obchodního ducha a proklientské smýšlení. V části orientované na uchazeče musejí 

projevit empatii, trpělivost a vnímavost. 

2.5 Marketingový mix 

Tuto kapitolu jsem zpracovala na základě vlastních zkušeností a také díky rozhovoru, 

který mi poskytli zaměstnanci ze tří nejmenovaných konkurenčních firem.  

Produkt 

V personální agentuře JCC je základní poskytovanou sluţbou kandidátům permanent 

placement neboli recruitment. Pro kandidáty to znamená, ţe na základě jejich zaslaných 

ţivotopisů jim nabídneme pro ně vhodné pozice většinou pouze na hlavní pracovní 

poměr.  

V tomto ohledu má konkurence výhodu, ţe mohou často nabízet práci i na vedlejší 

pracovní poměr nebo brigády a stáţe, coţ je zajímavé zejména pro mladší a ještě 

studujícím kandidáty. Většinou to tak mají v rámci divize temporary employment, 

neboli dočasné přidělení. 

Název PA / Faktor Produkt 

Jobs Contact 

Consulting 

Práce na HPP 

Personální agentura 1  Práce na HPP nebo DPČ 

Personální agentura 2  Práce na HPP nebo DPČ 

Personální agentura 3  Práce na HPP nebo DPČ 

Tabulka 3: Porovnání "produktu" s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Cena 

Vzhledem k tomu, ţe analyzujeme marketingový mix cílený na kandidáty, je cena pro 

ně nulová a je to stejné jak u JCC, tak i u konkurenčních firem. Ze zákona (32) totiţ 

nesmí personální agentura po uchazečích o zaměstnání vyţadovat ţádnou finanční 

náhradu. 

Distribuce 

Díky tomu, ţe komunikace s kandidáty probíhá především po telefonu, je teoreticky 

moţné je obsluhovat odkudkoliv. Ovšem během procesu zprostředkování zaměstnání by 

mělo docházet i k osobnímu kontaktu, proto je výhodné mít síť poboček, na které se 

mohou klienti obracet. Personální agentura JCC má v současnosti pobočku v Brně 

a v Praze. Do budoucna je plánováno rozšíření do Ostravy a Bratislavy.  

Konkurenční firmy, které na trhu působí jiţ delší dobu, mají také k dispozici větší síť 

poboček. Například Advantage Consulting má své pobočky v Brně, Praze, Ostravě, 

Olomouci, Hradci Králové a Ústí nad Labem. Větší personální agentury mají pak také 

své pobočky ve větších krajských městech. Tyto pobočky potom většinou působí jako 

samostatné jednotky a zodpovídají za plnění svých plánů a také náklady, které 

vynakládají, mají ve vlastní reţii.  

Pro kandidáty tato větší síť poboček představuje lépe dostupnou i sluţbu. Je pravdou, ţe 

v dnešní době se dá hodně věcí, stejně tak i hledání práce, vyřídit elektronicky po 

internetu nebo telefonicky. Avšak někteří lidé, a jej jich stále většina, upřednostňují 

fyzický kontakt nebo setkání, coţ mi potvrdili i výsledky dotazníku. Pokud má tedy PA 

dostatečnou síť poboček, je potom pro kandidáta snazší dostavit se na nejbliţší z nich 

neţ dojíţdět někam daleko, coţ uţ ho můţe odradit od spolupráce s PA. 

Název PA / Faktor Distribuce 

Jobs Contact 

Consulting 

2 pobočky – Brno, Praha 

Personální agentura 1  Síť 15 poboček po celé ČR 

Personální agentura 2 Síť 6 poboček po celé ČR 

Personální agentura 3  Síť 12 poboček po celé ČR 

Tabulka 4: Porovnání "distribuce" s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Komunikace 

U personálních agentur musejí pracovníci cílit kromě firem, také na kandidáty, a zde 

záleţí na specifikaci cílové skupiny. Je podstatné, zda hledáme a chceme oslovit dělníky 

s niţší kvalifikací, nebo THP pracovníky s vysokoškolským vzděláním či kandidáty do 

středního a vyššího managementu. V JCC jsou konzultanti rozdělní podle cílových 

skupin kandidátů, aby se kaţdé skupině kandidátů dostalo patřičné pozornosti 

a jednotliví konzultanti se mohli tak soustředit na své cílové skupiny a učit se s nimi 

také jednat.  

Podrobnější analýza a porovnání s konkurencí ohledně komunikace je níţe v kapitole 

2.5.1 Marketingová komunikace.  

Lidé 

Konzultanti jsou při nástupu do zaměstnání zaškoleni na komunikaci s kandidáty 

a potom během své praxe by teoreticky měli absolvovat další potřebná školení, reálně 

k tomu ovšem tak často nedochází. Nicméně mají nad sebou team leadera, který je vede 

a radí jim v případě komplikací a problémových situací. Team leader zde má ještě 

funkci kontrolora, který by měl dohlíţet na kvalitu poskytovaných sluţeb.  

U konkurenčních firem je postup zaškolování různý. Někde konzultanti absolvují pouze 

vstupní školení a dále nad nimi stojí jejich nadřízený a kontroluje jejich práci a v jiných 

firmách jsou zaškolování i průběţně na komunikaci s kandidáty a také na vyhledávací 

metody. Ve třetí konkurenční firmě mají kromě vstupního a průběţného školení navíc 

konzultanti školení na kaţdé odvětví, protoţe nejsou zaměření jen na jednu divizi, ale 

věnují se všem. Tento způsob můţe mít i své výhody, nicméně pro mnoho klientů 

i kandidátů je lepší, pokud s nimi komunikuje člověk, který jejich oboru rozumí o něco 

více a je na to zaměřený. Další školením, kterým si projdou, je naučí jak a kdy nejlépe 

oslovovat kandidáty a jak s nimi udrţovat efektivní komunikaci v průběhu výběrového 

řízení. Také jim určitě pomáhá moţnost pozorování pohovorů jejich zkušenějších 

kolegů.  
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Název PA / Faktor Lidé 

Jobs Contact 

Consulting 

Vstupní školení + týdenní reporty 

Personální agentura 1  Vstupní a průběţná školení na odvětví + podrobné denní 

reporty 

Personální agentura 2  Vstupní školení (bez reportů, důleţité plnit měsíční obraty) 

Personální agentura 3  Vstupní a průběţná školení na LinkedIn + týdenní reporty 

Tabulka 5: Porovnání "lidí" s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z hlediska zaměstnanců, kteří v personálních agenturách pracují, se většinou jedná 

o mladé energické lidi, v mnohých případech absolventy z různých oborů, od 

personalistiky, přes ekonomiku aţ po techniku. Naši výhodu v této oblasti shledávám 

v praxi našich konzultantů z technických pozic.   

Materiálové prostředí 

Jelikoţ se kandidát o kvalitě sluţeb nemůţe přesvědčit dříve, hraje toto materiálové 

prostředí při osobním pohovoru velkou roli. V našich kancelářích máme pro pohovory 

vyhrazené reprezentativní místo. V prostorách, kde působíme, jsme prozatím v nájmu, 

nicméně v nadcházejícím roce se budeme stěhovat do vlastních kancelářských prostor. 

Firma vlastní jedno auto, které je viditelně a přitom decentně označeno logem agentury. 

S tímto jezdí všichni konzultanti na schůzky s klienty. Do budoucna je v plánu 

rozšiřovat vozový park o auta pro team leadery. 

Materiálové prostředí je opět odlišné v různě velkých personálních agenturách. V jedné 

je to velmi srovnatelné, jen je zde více místa a o něco příjemnější. V jiné firmě se zase 

dá říct, ţe mají kanceláře velké, prostorné, prosvětlené, moderně vybavené a se 

spoustou marketingových materiálů a dárků. V některých z nich probíhají osobní 

pohovory s kandidáty častěji, jinde je to vyţadováno méně. Zde je to na individuálním 

posouzení, zda je to potřeba nebo to firma na danou pozici vyţaduje. 

Název PA / Faktor Materiálové prostředí 

Jobs Contact 

Consulting 

Menší místo na pohovory; auto niţší třídy s reklamním 

polepem; pěkné letáky pro kandidáty 

Personální agentura 1  Velké, moderní a prostorné kanceláře na pohovory; auta 
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středních tříd s reklamními polepy; krásné reklamní letáky 

ze samostatného marketingového oddělení. 

Personální agentura 2  Prostorné kanceláře s dostatečným prostorem pro kandidáty; 

jednoduché a ne moc propracované reklamní letáky; celkově 

menší počet osobních pohovorů. 

Personální agentura 3  Velké a prosvětlené kanceláře s moderním vybavením, auta 

středních tříd s polepy i bez; dostatek pěkných materiálů. 

Tabulka 6: Porovnání "mater. prostředí" s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Procesy 

Jak uţ jsem zmínila, díky team leaderům jsou kontrolovány procesy konzultantů, 

nicméně je zde několik nedostatků. Kvůli tomu, ţe konzultanti mají na starosti jak 

obchodní, tak realizační činnost, musejí se občas věnovat akvizicím na úkor času 

věnovanému kandidátům. Na druhou stranu je kontakt konzultantů s firmami velmi 

důleţitý a pomáhá konzultantům i v procesu hledání vhodných kandidátů a předávání 

jim důleţitých informací o firmě. 

V některých částech realizačního procesu jsou konzultanti příliš zatěţováni 

administrativními úkony. U některých konkurenčních firem je část administrativy 

přesměrováno na brigádníky nebo stáţisty, kteří vybírají a třídí jednotlivým 

konzultantům vhodné kandidáty z pracovních databází, coţ jim v mnohém usnadňuje 

a zrychluje jejich práci. Po rozhovoru s jednotlivými pracovníky jsem došla také 

k závěru, ţe mají na starosti méně administrativy neţ v JCC a mohou se tedy více 

věnovat jednotlivým kandidátům. 

Reporty jsou u první konkurenční firmy na týdenní bázi, u druhé na měsíční bázi 

a u třetí je to velmi podrobné. Konzultanti zde musejí vyplňovat a zasílat stanovené 

tabulky o jejich výsledcích kaţdý den a poté chodí kaţdý měsíc na konzultaci se svým 

vedoucím, kde se probírají KPI a jejich plnění cílů, které pokud neplní, tak mohou být 

propuštěni.  

Ve třetí firmě je navíc přesně stanovený určitý proces, jak se s kandidátem komunikuje 

od nalezení jeho CV aţ po doporučení do firmy. V závislosti na situaci probíhají 

telefonní hovory (20 - 30 minut), skype pohovory, nebo osobní setkání, která jsou 
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zpravidla nejdelší (30 - 45 minut). Po pohovoru se píše doporučení firmě, které můţe 

trvat 5 - 45 minut, dle pozice a klienta. Je třeba zde tedy najít zdravý kompromis mezi 

kvalitou práce a její kvantitou.  

Název PA / Faktor Procesy 

Jobs Contact 

Consulting 

Vysoká míra administrativních úkonů v realizačním 

procesu; cca 20 % času věnováno obchodním procesům 

Personální agentura 1  Vysoká míra administrativy daná přesným nastavením 

jednotlivých procesů; cca 10 % věnováno obchodním 

procesům 

Personální agentura 2  Díky stáţistům provádějícím opakující se administrativní 

činnosti je více času na kandidáty; bez obchodních procesů 

Personální agentura 3  Opět díky stáţistům je méně administrativy a více času při 

realizaci; obchodní procesy dobrovolné 

Tabulka 7: Porovnání "procesů" s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.5.1 Marketingová komunikace 

Reklama 

V současnosti zkouší firma inzerovat pozice v bezplatných brněnských týdenících. Další 

reklama je pro JCC jako pro menší firmu zatím velmi nákladná a efektivnější je 

investovat do cílenějších kanálů. V této oblasti je ovšem hodně příleţitostí, které by se 

dali vyuţít.  

U konkurence se v tomto směru vyuţívají mnohé zdroje, od regionálních rozhlasů, 

vystoupení v televizi v rámci diskuzních pořadů, odborné články v časopisech, poutače 

a billboardy na ulicích a okolo hlavních cest a reklama na internetu a internetové 

noviny.  
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Obrázek 6: Poutače společnosti Manpower (Zdroj: (38)) 

Název PA / Faktor Reklama 

Jobs Contact 

Consulting 

Inzerce v tištěných publikacích, poutač na fakultě FEKT. 

Personální agentura 1  Odborné články v tištěných časopisech, novinách a 

internetových zprávách, poutače, propracovaná reklama na 

internetu. 

Personální agentura 2  Občas reklamy v rádiu, billboardy a poutače, články 

v časopisech, rozhovory v TV v diskuzních pořadech, 

odborné články, reklama na internetu. 

Personální agentura 3  Regionální rozhlas, časopisy a různé tiskoviny, billboardy, 

reklama na internetu. 

Tabulka 8: Porovnání "reklamy" s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podpora prodeje 

V tomto ohledu například firma nabízí kandidátům bonus, při doporučení jiného 

kandidáta, který by se uchytil v novém zaměstnání. Tento bonus se pohybuje v rámci 

tisíců korun v závislosti na odměně. Dále jsou k dispozici různé reklamní předměty, 

které jsou kandidátům rozdávány na veletrzích nebo při jiných akcích. Při osobním 



53 

 

pohovoru s kandidáty jim věnuje konzultant poznámkový bloček s tuţkou, 

s natištěným logem Jobs Contact, kam si mohou dělat poznámky při pohovu či jej jinak 

vyuţít. 

V oblasti podpory prodeje je opět hodně prostoru na zlepšení například pořádání akcí 

zaměřených na studenty nebo uspořádání soutěţí a her. 

Stejně jako u nás mají i v konkurenčních firmách bonus doporuč a získej, který jsem 

popisovala výše. Dále se účastní různých veletrhů práce a občas pro kandidáty také 

pořádají různé soutěţe o zajímavé ceny. V rámci pracovních veletrhů a školních akcí, 

kterých se konkurenční firmy účastní, vydávají také noviny pro studenty, které jim 

potom nabízí a ty obsahují různé články z trhu práce, typy jak si hledat práci, rady 

k přípravě na pohovor, návod jak napsat ţivotopis nebo motivační dopis a podobné. 

Zároveň zde studenti najdou aktuální nabídky pro ně vhodné a soutěţe o zajímavé ceny, 

pokud samozřejmě zašlou své kontakty a pár informací o své osobě.  

Název PA / Faktor Podpora prodeje 

Jobs Contact 

Consulting 

Bonus za doporučení, reklamní předměty,  

Personální agentura 1 Bonus za doporučení; účast na pracovních veletrzích; 

spolupráce se školami; pořádání soutěţí; reklamní 

předměty; další (tajné) nástroje. 

Personální agentura 2 Bonus za doporučení; účast na pracovních veletrzích; 

reklamní předměty. 

Personální agentura 3 Bonus za doporučení; spolupráce se školami; reklamní 

předměty.  

Tabulka 9: Porovnání "podpory prodeje" s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Direct marketing 

Dalo by se říct, ţe firma v tomto ohledu cílí na budoucí kandidáty, tedy studenty 

vysokých škol tím, ţe vylepuje inzeráty na jednotlivých technických fakultách po Brně 

a potom také na vysokoškolských kolejích a v menzách. V těchto místech se totiţ 

studenti a budoucí absolventi nacházejí nejvíce a je zde moţnost, ţe i tady si budou 

hledat práci.  
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U konkurence mají zavedené metody jako direct mailling, který má na starosti 

marketingové oddělení a kde jsou zasílány na kandidáty z různých oborů elektronické 

newslettery, jejichţ obsahem jsou odborné články a nabídky práce. Dalším nástrojem je 

SMS marketing, kdy v případě, ţe firma pracuje pro nějakou velkou firmu, jako je 

Amazon nebo Lego, tak zasílají SMS na kandidáty z dané lokality s nabídkou práce. 

Tento nástroj však můţe být pouţíván jen u některých pozic, a i v tomto případě je to 

velmi otravné pro ty, kterým tyto SMS chodí. Dále mají na školách roznesené letáčky 

s inzeráty, tištěné inzeráty v tramvajích, na kolejích a jiných místech po městech.  

Název PA / Faktor Direct marketing 

Jobs Contact 

Consulting 

Vylepování letáků na školách a kolejích.  

Personální agentura 1 Vylepování letáků na školách a kolejích, tištěné inzeráty 

v tramvajích a po městech, direct mailing; další (tajné) 

metody. 

Personální agentura 2 Tištěné inzeráty ve městě, novinách, po školách; direct 

mailing. 

Personální agentura 3  Vylepování letáků na školách, direct mailing, SMS 

marketing.  

Tabulka 10: Porovnání "direct marketingu" s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Public relations 

Zde je další pro JCC neprozkoumaná oblast. Zatím vedení zvaţuje poskytnutí 

sluţeb/inzerci pro některé neziskové organizace, které firmu oslovili pro hledání 

zaměstnanců.  

V konkurenční firmě Advantage Consulting například zaměstnávají fyzicky postiţené 

zaměstnance, účastní se různých soutěţí o Cenu hejtmana JMK za společenskou 

odpovědnost, kterou loni zvítězili. Dále loni jejich projekt děti dětem zvítězil na třetím 

místě v soutěţi o Společensky odpovědný projekt roku 2016. V tomto projektu Děti 

dětem vznikla kniha, kterou napsali děti z dětských domovů.  
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Dalších firmy se hodně věnují sponzorování oblasti charity, sportu i školství. Také se 

snaţí být sociálně zodpovědní a věnují se třídění odpadu, nabízejí spolupráci na 

zkrácené úvazky a home office, aby tak podpořili kolegyně na mateřské a v neposlední 

řadě se zaměstnanci musejí alespoň jednou ročně před Vánocemi účastnit dobročinných 

akcí.  

Název PA / Faktor Public relations 

Jobs Contact 

Consulting 

- 

Personální agentura 1 Třídění odpadu; nabízení zkrácených úvazků a práce z domu 

(podpora matek); účast na dobročinných akcích. 

Personální agentura 2  Sponzorování charity, účast na soutěţích. 

Personální agentura 3 Zaměstnávání postiţených; sponzorování sportu.  

Tabulka 11: Porovnání "public relations" s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Internet 

Internet je nejsilnějším nástrojem všech personálních agentur. Kaţdá personální 

agentura včetně JCC má své webové stránky, kde inzeruje aktuálně otevřené pracovní 

pozice. Navíc inzerují na hlavních pracovních portálech jako je jobs.cz, profesia.cz, 

práce.cz, jobdnes.cz, volnamista.cz a dalších. Na mnohých z nich mají i své kariérní 

profily, které jsou graficky stejně zpracované jako jejich webové stránky. 

Obrázek 8: Kniha "Příběhy hrdinů" z 

projektu Advantage Consulting (Zdroj 

(39)) 

Obrázek 8: Mezinárodní společnost Randstad 

sponzorující Formuli 1 (Zdroj: (40)) 
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Internet je nejsilnějším nástrojem všech personálních agentu. Kaţdá personální agentura 

včetně JCC má své webové stránky, kde inzeruje všechny aktuálně otevřené pracovní 

pozice. Navíc inzerují na hlavních pracovních portálech, jako je jobs.cz, profesia.cz, 

prace.cz, jobdnes.cz, volnamista.cz a dalších. Na mnohých z nich mají i své kariérní 

profily, které jsou graficky zpracované ve stejném duchu jako jejich webové stránky. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Grafika kariérních stránek JCC na portálu profesia.cz (Zdroj: (41)) 

Ostatní konkurenční firmy ještě vyuţívají část svých webových stránek, kde poskytují 

kandidátům kariérní poradenství v pracovněprávní oblasti, jiné zase mají svou mediální 

zónu, kam sami píší a přispívají zajímavé stránky z trhu práce. Další vedou na stránkách 

také vlastní blog, který zde udrţuje hlavně mladší generaci a je nejen pro ně zajímavý.  

 Obrázek 10: Mediální zóna firmy Advantage Consulting (Zdroj: (42)) 
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Jedním z dalších důleţitých nástrojů, který by v dnešní době neměl být opomenut, jsou 

sociální sítě. Jak je uváděno výše, největší sociální sítí u nás je Facebook. Dále stejně 

důleţitý na pracovním trhu je Linkedin a další přidruţené sítě jako Tweeter nebo 

Instagram.  

Kaţdá personální agentura má dnes zaloţený na Facebooku, alespoň jeden profil, kde 

inzeruje, sdílí nejzajímavější články, dává typy k pohovorům a celkově hledání práce, 

sdílí se světem, co se zrovna děje ve firmě, aby se lidem přiblíţila. Při inzerci je 

důleţité, aby to bylo v rozumné míře a ideálně s humorem, protoţe je potřeba mít na 

paměti, ţe se stále jedná o sociální sítě, kam se lidí chodí převáţně bavit a ne číst nudné 

a stereotypní věci a hesla, která vidí dnes a denně všude kolem sebe. Je důleţité sbírat 

lajky lidí a rozšiřovat své příznivce. Za zmínku a zkoušku stojí i placená propagace 

firmy, kde jde přesně nastavit na jakou cílovou skupinu cílit a oslovit s určitým 

poţadavkem, například, aby zaslali ţivotopis, nebo dali lajk našim stránkám, nebo nás 

navštívili, zavolali nám a podobné.  

LinkedIn je pro personální agentury nepostradatelný nástroj k vyhledávání kandidátů 

a některé z nich vyţadují od svých zaměstnanců, aby zde měli své profily se 

schváleným obsahem a fotografií. Větší a konkurenční firmy mají tu výhodu, ţe mají 

zaplacený prémiový balíček, kterým zatím Jobs Contact nedisponuje. 

Název PA / Faktor Internet 

Jobs Contact 

Consulting 

Webové stránky, pracovní portály, v menší míře i FB a 

LinkedIn,  

Personální agentura 1 Webové stránky s nabídkou poradenství a mediální částí; 

pracovní portály; všichni pracovníci povinně pracují s 

LinkedIn, FB vyuţívají jen některé pobočky,  

Personální agentura 2 Webové stránky s mediální částí; pracovní portály; rozsáhlá 

inzerce a práce s FB a LinkedIn, 

Personální agentura 3  Webové stránky; pracovní portály; práce s LinkedIn a FB; 

profil na Instagramu. 

Tabulka 12: Porovnání "internetu" s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Příklady vtipných či originálních inzerátů publikovaných konkurenčními firmami na 

sociálních sítích: 

 

Obrázek 11: Vtipný inzerát na Facebooku (Zdroj: (43)) 

 

 

Obrázek 13: Originální inzerát firmy Manpower 

na Facebooku (Zdroj: (44)) 

Obrázek 13: Originální inzerát firmy Manpower 

na Facebooku (Zdroj: (45)) 
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2.6 Dotazníkové šetření 

Specifikace cíle dotazníkového šetření 

Pro účely mé práce jsem si chtěla udělat průzkum trhu práce a toho, jaké je chování lidí 

při hledání práce.  

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jestli respondenti vyuţívají k vyhledávání 

zaměstnání i sociální sítě (např. LinkedIn) a klíčová slova zadávaná prostřednictvím 

seznam.cz či google.cz. Dalším cílem bylo zjistit, jaký mají uchazeči postoj 

k personálním agenturám. 

Získané informace by měly agentuře slouţit jako jedno z východisek pro navrhované 

změny. 

  

Obrázek 14: Inzerát cílený na absolventy na FB stránkách AC (Zdroj: (46)) 
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Identifikace zájmové skupiny 

Jiţ z dřívější analýzy lze vidět, ţe agentura má dva typy klientů. Na jedné straně jsou 

firmy, které představují ten činitel, který do firmy přináší reálný zisk, ale na druhé 

straně jsou kandidáti, kteří sice agentuře nic neplatí, ale představují nepostradatelnou 

část, tohoto řetězce. Bez jejich přítomnosti by pochopitelně ani firmy neplatily, coţ 

znamená, ţe by nebyl ani zisk. Kvůli tomuto faktu musí mít personální agentura dvojí 

marketingovou strategii. Jednu zaměřenou na firmy a tím rozšiřovat povědomí 

o agentuře obecně, a druhou zaměřenou na kandidáty.  

Celá práce se zabývá marketingovou komunikací směrem ke kandidátům. Proto se ve 

výzkumu zaměřuji na trh práce a pokouším se zjistit, jaké je chování lidí na trhu práce, 

tedy strany nabídky a jakými cestami se ubírají při hledání práce. 

Určení plánu průzkumu 

K tomuto průzkumu byla vyuţita primární data sesbíraná pomocí dotazníku. Konkrétně 

se jednalo o dotazník, který byl sesbírán třemi různými způsoby. Otázky v dotazníku 

měli většinou kvalitativní charakter. Odkaz k nahlédnutí na dotazník je zde (47). 

Volba metod pro sběr primárních dat a vytvoření vzorku 

Jednalo se o strukturovaný dotazník, který měl celkem 39 otázek, ale ty se netýkaly 

všech respondentů, protoţe zde bylo nastaveno větvení. Coţ znamená, ţe studenti, 

nezaměstnaní a pracující měli různý počet otázek. Průměrný počet otázek bylo 21. 

Průměrný čas vyplnění byl 4:09 min a návratnost dotazníků byla 64,7 %, coţ je dáno 

poměrem vyplněných dotazníků a zobrazených dotazníků. Tři různé způsoby, jakými 

byl dotazník sesbíráván, popíšu níţe. 

Poprvé byly dotazování účastníci veletrhu pracovních příleţitostí PerFEKT, který 

proběhl loni v dubnu. Byl to první veletrh, kterého se firma JCC zúčastnila.  Na tomto 

veletrhu jsme studentům nabízeli různá pracovní místa od našich klientů, kde jsou vítání 

i absolventi. Dále jsme jim nabízeli konzultaci jejich ţivotopisů s našimi konzultanty, 

kteří v nich čtou dnes a denně, a proto vědí, co by měl takový ţivotopis obsahovat a co 

naopak raději vynechat. Tohoto veletrhu jsem vyuţila a poprosila vedení, k vytvoření 

dotazníku pro studenty, který jsem potom pouţila pro tento výzkum a také pro interní 

potřeby firmy. Tuto moţnost jsem dostala a vyuţili jsme toho ještě pro získání kontaktů 
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na tyto studenty. Za vyplněné dotazníky dostali respondenti reklamní předměty naší 

společnosti a nějaké prezentační letáky našich klientů. 

Dotazník kromě dalších otázek obsahoval také dotazy, zda by studenti chtěli pravidelně 

dostávat informace o novinkách z jejich oboru a trhu práce a také jaké další informace 

by je zajímaly. Na první otázku většina studentů (83%), odpovědělo, ţe ano. Na druhou 

otázku nejčastěji odpovídali, ţe by je zajímali články ze světa techniky, nejzajímavější 

novinky, moţnosti brigád, rozhovory se zajímavými lidmi. Dále třeba soutěţe 

o zajímavé ceny jako lístky na koncerty, občerstvení v restauracích a hospodách v Brně, 

lístky na různé dobrodruţné aktivity. Také by je zajímalo, jaké jsou pro ně v okolí 

pořádané akce nebo slevy, kterých by jako studenti mohli vyuţít  

Dohromady dotazník vyplnilo 160 studentů. Výstupy jsem dále zpracovala a pouţila 

pro potřeby firmy a pro tento výzkum jsem je agregovala s výstupy, které jsem dostala 

z druhého dotazníku. Ten jsem si vytvořila na stránkách vyplnto.cz a sdílela na 

Facebooku a prosila o jeho vyplnění. Dotazník jsem dále umístila na facebookové 

stránky různých fakult VUT (jelikoţ je personální agentura Jobs Contact zaměřená na 

technické pozice), studentské skupiny, stránky kolejí, a poprosila jsem všechny 

pracující nebo studující přátele o jeho vyplnění případně i sdílení.  

Protoţe jsem chtěla, aby byl tento výzkum dobře cílený, tak třetím způsobem jak jsem 

dostala odpovědi, bylo skrze uchazeče o zaměstnání a rozesílala jsem jej po dobu 14 

dní. Posílala jsem odkaz na můj dotazník na e-maily všem kandidátům, kteří nám 

během těch 14 dní reagovali na naši inzerci. Denně takto pošle ţivotopis asi 40 nových 

kandidátů, na které jsem se obracela s prosbou o vyplnění dotazníku, coţ jsem 

odůvodnila mým studiem a diplomovou prací, a zároveň za účelem zkvalitnění sluţeb 

personální agentury.  

Díky serveru vyplnto.cz jsem po vyhodnocení dotazníku mohla vidět i statistiky toho, 

odkud se lidé k dotazníku dostali. 50,5 % z nich navštívilo dotazník z Facebooku na 

mobilním telefonu, za tímto číslem následuje Facebook na počítači s 17,7 %. Třetí 

nejpočetnější skupina (16,9 %) se sem dostala z různých emailů, kam jsem jim zasílala 

odkaz, 5,7 % respondentů si dotazník otevřelo ze seznamového emailu. Přímo na 
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stránkách vyplnto.cz se na dotazník dívalo 3,4 % lidí a z google.cz se na něj prokliklo 

2,6 %. Zbylých 1,2 % přišlo z emailu na centrum.cz. 

Sběr dat 

Sběr dat tedy probíhal jednak na dubnovém veletrhu, kdy účastníci veletrhu spolu s naší 

asistentkou a se mnou vyplňovali dotazníky. Také ten, kdo se zastavil na stánku JCC, 

tak spolu s dalšími dvěma konzultanty si mohli vyplnit dotazník a za to dostat malý 

balíček s reklamními dárky. Průměrná doba vyplnění byla asi 3 minuty. 

Přes internet jsem tento dotazník sdílela asi 17 dní na přelomu května a června. Zde 

dotazník respondenti vyplňovali sami a průměrná doba vyplnění byla asi 4 minuty.  

Přehled sběru dat je ještě shrnutý v následující tabulce:  

Místo sběru Veletrh perFEKT Stránky vyplnto.cz 

a Facebook 

Zasílání kandidátům 

agentury 

Způsob sběru dat Osobní dotazování Vyplnění on-line Vyplnění on-line 

Datum sběru dat 28. 4. 2016 24. 5. – 10. 6. 2016 30. 5. – 10. 6. 2016 

Počet oslovvených cca 200 Nelze přesně určit cca 400 

Návratnost 80 % 65 % 24 % 

Celkem odpovědělo 160 332 97 

Tabulka 13: Shrnutí sběru dat (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Analýza a interpretace dat 

Dotazník mi vyplnilo celkem 589 respondentů, z toho bylo 58 nezaměstnaných 

a 9 z nich nikdy nepracovalo, coţ byli mladí lidé do 30 let. Zbytek respondentů, tedy 

522 byli buď pracující, nebo studenti.  
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Rozdělení respondentů podle pohlaví bylo 46 % muţů a 54 % ţeny.   

Většina mých respondentů bylo ve věku od 21 do 30, a to 64 %, další zastupující 

skupinou byli respondenti ve věku od 31 do 40, 11 % a zhruba stejný počet bylo 

respondentů ve věku od 41 do 50 let a poslední dvě skupiny byli ve věku do 20 let (6 %) 

a nad 50 let (9 %). 

Co se týče oboru studia, tak převaţuje technický směr nad humanitním, konkrétně 59 % 

oproti 41 %, coţ opět vypovídá o tom, ţe jsme se trefili do správné cílové skupiny 

a hodilo se to k zaměření firmy. Dotazník mi vyplnilo 48 % aktuálně zaměstnaných lidí, 

38 % studentů a 10 % nezaměstnaných. 

Nejvíce oslovených respondentů ţije v Jihomoravském kraji (54 %), coţ odpovídá mým 

potřebám, protoţe hlavní působiště firmy stále přetrvává v Jihomoravském kraji. 

Dalšími zastoupenými kraji jsou Praha (11 %) a Olomoucký kraj (7 %). Ostatní kraje 

9% 

64% 

11% 

10% 6% 

Věk 

do 20 21-30 31-40 41-50 nad 50

Graf 2: Věkové zastoupení respondentů (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 
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Obor studia 

technický směr humanitní směr

Graf 2: Zastoupení oboru studia mezi 

respondenty (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 3: Dosaţené vzdělání respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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mají jednotkové zastoupení.  

Nejvíce lidí dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou, a to konkrétně 47 %. Hned 

v závěsu vysokoškolské vzdělání s 44 %. Ostatní typy vzdělání mají pod 6 %. 

Kdyţ jsem se zajímala o to, jestli lidé, kteří jiţ nepracující na své první pozici, změnili 

způsob hledání práce při opětovném hledání, tak 63% respondentů hledalo práci 

stejným způsobem jako poprvé. 29 % z nich změnilo způsob a spoléhali na hledání na 

internetu, zatímco 6 % si hledalo práci jiným způsobem a jen 2 % se obrátili na 

personální agentury. 

Proto, abych věděla, kam cílit naši inzerci, jsem se ptala také na otázku, kde si lidé 

hledali práci. Díky tomu, ţe na tuto otázku mohl respondent dát více odpovědí, procenta 

vyjadřují poměr odpovědí na danou otázku k počtu všech respondentů této otázky. 

Většina lidí se stále obrací při hledání práce na své známé a prohledávají nabídky práce 

na internetu (48 % a 47 %). 36 % pracujících oslovilo konkrétní firmy a čtvrtina si jde 

práci hledat na úřad práce, 18% se spoléhá na tištěné inzeráty a nabídky práce na 

sociálních sítích. Jen 13 % se obrací na personální agentury, 8 % si hledalo práci na 

inzerátech ve škole, 6 % na veletrhu pracovních příleţitostí a u 3 % jim byla práce 

nabídnuta.  
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Graf 4: Kde si pracující hledali svou práci (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Kdyţ to porovnáme ještě se studenty, tady je to rozloţení trochu jiné a většina z nich 

(75 %), by si práci hledalo na internetu. Hned za touto moţností je oslovení konkrétních 

firem a to u 71 %, z nich. Více, jak poloviční zastoupení je, ţe se opět obrátí na své 

známé a větší procento, oproti jiţ pracujícím (43 %) by vyuţilo i moţnost hledání si 

práce na sociálních sítích. Veletrhy pracovních příleţitostí nejspíš navštíví 38 % z nich 

a inzeráty ve škole si nejspíš čte 30 %. Na úřad práce se půjde podívat uţ jen čtvrtina 
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Graf 7: Jak si budou hledat studenti práci (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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studentů a personální agentury dopadly podobně jako u pracující (14 %). Menší 

procento (10 %) čte tištěné inzeráty a jen 3 % nastoupí do práce z brigádnické pozice. 

Těch, kteří zvolili, ţe si budou hledat práci na internetu, jsem se ještě zeptala, kde 

přesně, neboli jakým způsobem. Tady jak pracující, tak i studenti uvedli na prvním 

místě pracovní portály se zastoupením okolo 80 %, na druhém místě pomocí klíčových 

slov zadávaných do vyhledávačů, se 32 % zastoupením u pracujících a 57 % 

zastoupením u studentů. Dále uţ se to trochu lišilo. Facebook a LinkedIn má 

u pracujících jen okolo 12 %, zatímco u studentů by touhle cestou šlo okolo 25 %. Dále 

pracující prozkoumávají stránky jednotlivých firem a specializovaná diskuzní fóra 

(obojí 3 %), která mají u studentů trochu větší oblibu (11 %). Zato stránky firem by 

navštívilo jen 1 % studentů. 

Protoţe většina respondentů zvolila, ţe by prohledávala pracovní portály, další otázka je 

zaměřená na to, jaké portály znají. Téměř všichni dotazovaní znají portál jobs.cz (91 %) 

a práce.cz (85 %), které oba vlastní jedna společnost, LMC Teamio. Dále jsou známé 

i stránky jako profesia.cz (42 %), jobdnes.cz zná 34 % respondentů, dobraprace.cz zná 

uţ jen čtvrtina a volnamista.cz, které provozuje seznam.cz a jsou zdarma, zná 24 %. 

Ostatní drobné servery uvedlo 5 % respondentů.  

LinkedIn je jednou ze sociálních sítí, která je přímo určená k hledání zaměstnání. Proto 

jsem se na tuto sít také zeptala v dotazníku a zajímalo mě, jestli respondenti zde mají 

profil a jestliţe ano, tak zda si zde zkoušeli hledat práci.  

Aktuálně jsem… Máte profil na LinkedInu? 

Ano Ne 

Pracující 79 129 

Student 33 130 

Nezaměstnaný (ÚP, mateřská...) 12 37 

V kontingenční tabulce jsou uvedeny počty respondentů. Dle mých zjištění si potom 

práci na LinkedInu zkoušelo hledat 30 % pracujících a pouze 12 % studentů, coţ je 

pochopitelné, vzhledem k tomu, ţe jsou to ještě stále jen studenti a nebyli nuceni si 

hledat práci.  
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Názor na personální agentury nemá 33 % pracujících a 55 % studentů. Špatné 

zkušenosti s agenturou má 26 % pracujících a 10 % studentů, v průměru se pohybuje 

čtvrtina studentů a 19 % pracujících a dobré zkušenosti má 22 % pracujících a jen 8 % 

studentů. Moţná je to způsobeno tím, ţe ještě neměli tu moţnost s nimi spolupracovat 

nebo je oslovit.  

 

Graf 8: Kontingenční graf závislosti oboru studia a názoru na PA (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zkoušela jsem zjistit, zda existuje nějaká závislost mezi věkem a názorem na personální 

agenturu. Tuto hypotézu jsem testovala chí-kvadrát testem nezávislosti a výsledkem 

bylo, ţe zde ţádná závislost není. Ovšem kdyţ jsem zkoumala závislost mezi nejvyšší 

dosaţeným vzděláním a názorem na personální agenturu vyšel tento test pozitivně. Coţ 

znamená, ţe na hladině testu 0,05 lze říct, ţe jsou na sobě tyto dva znaky závislé a názor 

agentury je závislý na nejvyšším dosaţeném vzdělání. To stejné mi vyšlo i u oboru 

studia. Takţe názor na personální agenturu je ovlivněn i tím, zda člověk studoval 

humanitní nebo technický obor. Kdyţ pomineme to, ţe spoustu lidí nemá s personální 

agenturou ţádné zkušenosti, jsou výsledky lepší u oborů s technickým zaměřením. Tedy 

četnosti dobrých a průměrných zkušeností jsou vyšší neţ v případě humanitních oborů.  
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Teď se ještě zaměřím na tři otázky, které jsem poloţila, jak studentům z dotazníku, tak 

těmi, kteří navštívili pracovní veletrh a jsou zaměřeny na to, co je zajímá a je pro ně 

rozhodující při výběru zaměstnání. Dohromady těchto respondentů bylo 323. Odpovědi 

na otázku nástupní mzdu vypadala následovně. Třetina studentů si představuje nástupní 

mzdu okolo 20.000 Kč, čtvrtině by se líbila mzda okolo 25.000 Kč, okolo 30.000 Kč 

a 15.000 Kč si představuje 15 %, a 3 % by chtělo více jak 35.000 Kč. Ţádnou částku 

neuvedlo 9 %. 
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Graf 9: Hlavní kritéria při výběru firmy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Své budoucí zaměstnání si budou studenti vybírat nejčastěji podle náplně práce (39 %) 

a potom dle jakési firemní kultury, coţ zahrnuje příjemný kolektiv, příjemné prostředí 

firmy, kanceláře, a to jak zaměstnavatel přistupuje ke svým zaměstnancům.  

Co se týče nepeněţních benefitů, které studenti očekávají, zjistila, jsem, ţe 40 % z nich 

buďto neví, jaké jsou, nebo nechce ţádné. Největší zastoupení ze všech, i kdyţ jen 18 % 

měli stravenky.  

Omezení dotazníku 

Kdyţ jsem o dotazníkovém šetření diskutovala s jednou z jednatelek a taky mými 

kolegy, řekli mi, ţe dotazník má různé nedostatky. S čímţ naprosto souhlasím. I kdyţ 

jsem si udělala předvýzkum a nejdříve jsem vypustila dotazník a zpřístupnila ho pár 

lidem, stejně jsem neodhalila všechny nedostatky a chyby, které mi byly připomenuty. 

Jeden z postřehů bylo, ţe odpovědi mohou být neobjektivní, kdyţ mají lidé na výběr 

z více moţností. To chápu, nicméně kdybych to tak neformulovala, tak uţ jen počet těch 

otázek by spoustu lidí odradilo, a neměla bych rozhodně takovou návratnost, jako mám 

teď.  

Dalším slabým místem je to, ţe u respondentů, kteří dotazník vyplňovali na internetu, 

není známo, kdo jsou vlastně ti respondenti. Je to ovšem trochu ošetření tím, ţe část 

respondentů byla fyzicky oslovena jiţ na veletrhu. Podobně tak u on-line respondentů si 

nemůţeme být jisti upřímných odpovídáním na otázky, stejně tak jako není jasné, zda 

všichni dobře rozuměli otázkám správně. Tento bod jsem však trochu omezila tím, ţe 

jsem dotazník předem testovala na pár lidech – zkušební skupince.  

U respondentů, kteří dotazník vyplňovali na internetu, jsme také mohli vidět, ţe hodně 

z nich dotazník nedokončila díky časové náročnosti dotazníku.  

V analýze mě také napadlo testovat závislost dvou kvalitativních znaků a to obor 

vzdělání a metody hledání práce. Vzhledem k tomu, ţe respondenti mohli v otázce „Jak 

si hledali nebo budou hledat práci“ zaškrtnout více odpovědí, protoţe kaţdý se určitě 

nezaměřil jen na jednu metodu, ale kombinoval jich více, tak není moţné sestavit 

kontingenční tabulku a testovat závislost pomocí chí-kvadrát testu nezávislosti.  
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Dále chtěla testovat závislost mezi metodami hledání zaměstnání na věku respondenta 

a nejvyššího dosaţeného vzdělání. Setkala jsem se ovšem se stejným problémem.  

Závěry odvozené z výsledků a doporučení vyplývající z výsledků studie 

Dotazník nám ukázal a potvrdil, ţe kromě klasických metod hledání si práce přes své 

známé a doporučení, se stále uchazeči o zaměstnání uchylují hlavně k hledání 

pracovních nabídek na internetu. Z dalších výsledků nám vyplývá to, ţe máme dobře 

cílenou inzerci na hlavních pracovních portálech. Na co bychom se ale více měli 

zaměřit, jsou sociální sítě jako Facebook a LinkedIn, coţ bylo hlavním cílem zjistit. 

Díky tomu, ţe studenti i pracující odpovídali často, ţe hledají práci i skrze klíčová slova 

v internetových vyhledávačích, bylo by zajímavé popřemýšlet o placené reklamě 

u seznamu nebo googlu. Mám na mysli více pracovat s klíčovými slovy.  

Dále také často uchazeči chodí na úřady práce, proto by bylo zajímavé začít 

spolupracovat i s úřady práce a minimálně zde začít vyvěšovat inzeráty.  

Inzeráty ve školách jsme začali věšet loni a mělo by se v tom i nadále pokračovat, 

protoţe jak vychází z dotazníkového šetření, i to je jeden ze zdrojů, kam se uchazeči 

dívají.  

Díky dotazníkovému šetření a osobním dotazováním studentů na veletrhu, jsme došli 

k závěru, ţe by bylo zajímavé a do budoucna určitě přínosné zaměřit se na tvorbu 

pravidelného měsíčního newsletteru, který budeme zasílat na studenty určitých oborů 

a tím šířit povědomí o firmě a pokusit se touto formou zlepšit i vnímání personálních 

agentur. Například díky článkům o našich sluţbách a také rozhovorů s uchazeči, kteří 

našich sluţeb jiţ vyuţili. Obsahem by dále byli nabídky práce nebo brigád, různá 

doporučení a typy pro studenty, o tom co je zajímá a soutěţe. Byl by to také zdroj 

budoucích klientů do budoucna. 

To ţe převládají ţádné nebo špatné názory a zkušenosti s personální agenturou je dle 

mého názoru z toho důvodu, ţe většina lidí se s personální agenturou neměla šanci 

vůbec seznámit nebo jen letmo. Je tedy potřeba dát lidem vědět, o čem vlastně je 

personální agentura a ţe se za její sluţby neplatí a jim můţe v hledání práce jen pomoci. 

Pro zajímavost uvedu jeden příklad. Ve firmě jsme koncem loňského roku dělali jeden 
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malý průzkum u studentů a většina respondentů si myslela, ţe za sluţby agentury se 

platí a proto se báli ji oslovit, protoţe si mysleli, ţe je to ztráta času. 

Dále by firma měla zaměřit své působení i na více pracovních veletrhů zaměřených na 

více oborů, ne jen na elektrotechniku, kterého se účastnila loni. Jsou také veletrhy práce 

pro strojaře nebo obecně zaměřené, ale zato dobře zorganizované z hlediska oborů, jako 

například veletrh pracovních příleţitostí pořádaný v nákupním centru Vaňkovka nebo 

iKariéra na fakultě podnikatelské na VUT.  

Výsledky posledních tří otázek nám říkají, ţe uchazeči o zaměstnání se nejčastěji budou 

dívat po náplni práce a firemní kultuře. To nám říká, ţe při psaní inzerátů bychom se 

měli hodně zaměřit na co nejpřesnějším popisu náplni práce, a psát je tak, aby kandidáty 

oslovili. Dále v dnešní době uţ málo firem u inzerátů uvádí nabízenou mzdu, ale dělají 

chybu, protoţe to je stále největším lákadlem pro všechny kandidáty a kdyţ uţ neuvádět 

přesnou částku, je potřeba uvést nějaké mzdové rozpětí nebo jeden z hraničních bodů, 

tedy „od“ nebo „do“.  

Shrnutí dotazníkového šetření 

Díky dotazníkovému šetření jsem tedy zjistila, ţe kromě klasických metod hledání se 

uchazeči o zaměstnání uchylují k hledání pracovních nabídek na internetu, coţ zahrnuje 

i sociální sítě jako LinkedIn a Facebook. Často jsou vyuţívaná také klíčová slova 

v internetových vyhledávačích, proto se potřeba se orientovat i na tento nástroj a začít 

jej vyuţívat. Postoj uchazečů k personálním agenturám převládá průměrný, ţádný nebo 

špatný. Tady je tedy prostor k tomu, to změnit.  

2.7 SWOT analýza 

V poslední kapitole praktické části shrnu výsledky všech předchozích analýz a pomocí 

SWOT analýzy identifikuji silné a slabé stránky firmy a její příleţitosti a hrozby. 

Základem této metody je klasifikovat a ohodnotit jednotlivé faktory rozdělené do 

uvedených čtyř základních skupin, coţ je provedeno níţe a na základě výsledků je 

stanovena strategie, na kterou by bylo vhodné se zaměřit v návrhové části. 
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Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1 Oborové zaměření konzultantů - 

rozdělení na divize 

S2 Konzultanti s dlouholetou praxí v oboru 

S3 Dobré výsledky konzultantů – plnění 

plánů 

S4 Prokazatelná spokojenost klientů se 

sluţbou 

S5 Spokojenost uchazečů o zaměstnání 

s komunikací s JCC 

S6 Dobrá orientace na trhu práce – zvláště 

v technické oblasti 

S7 Informační systém vybudovaný na míru 

se sluţbami pro zákazníky 

S8 Flexibilní přístup k zákazníkům 

W1 Nedostatečně propracovaný 

marketing 

W2 Management – nedostatečné 

personální obsazení v rámci aktivit 

jako je marketing, promotion 

W3 Nedostatek personálu 

W4 Vysoký podíl administrativy 

v náplni práce konzultantů 

W5 Ještě stále nedokončený informační 

systém 

W6 Malá kapacita kanceláří 

W7 Oproti konkurenci uţší portfolio 

sluţeb 

W8 Málo se pracuje s nápady a podněty 

zaměstnanců 

Příleţitosti (O) Hrozby (T) 

O1 Studenti/absolventi technických oborů 

VŠ, hledající si zaměstnání 

O2 Špatná informovanost veřejnosti o 

sluţbách personální agentur 

O3 Růst počet volných míst 

O4 Poptávka po brigádách a polovičních 

úvazcích 

O5 Univerzity a koleje se studenty 

technických oborů 

O6 Existence pracovních veletrhů  

O7 Existence úřadů práce 

O8 Rozšíření působnosti 

O9 Dotační projekty pro vzdělávání 

zaměstnanců 

T1 Velmi silné postavení jednoho 

z dodavatelů 

T2 Sniţující se nezaměstnanost 

T3 Formulace rámcových smluv se 

zákazníky 

T4 Fluktuace zaměstnanců 

T5 Časté výkyvy v počtu zakázek 

T6 Rychlejší reakce konkurence 

T7 Hrozba vstupu nových agentur na 

trh 

T8 Nebezpečí rostoucí vyjednávací síly 

jednoho z dodavatelů 

T9 Rostoucí ceny odebíraných sluţeb 

Tabulka 14: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z uvedených výpočtů, které jsou znázorněny v následujících tabulkách, bylo zjištěno, ţe 

by se Jobs Contact měla zaměřit na strategii MINI-MAXI (WO), tedy učinit kroky 

k překonání slabých stránek pomocí příleţitostí. 

Nejdříve je na třístupňové škále hodnoceno, jak jsou jednotlivé faktory důleţité mezi 

sebou. Hodnota 1 znamená, ţe je faktor důleţitější neţ porovnávaný faktor, hodnota 

0,5 je stejně důleţitý a hodnota 0 je méně důleţitý neţ porovnávaný faktor.  

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Součet Váha (%) 

S1 X 0,5 0 0 0 0,5 0,5 1 2,5 8,93 

S2 0,5 X 0 0 0 0,5 0 1 2 7,14 

S3 1 1 X 0,5 0,5 1 0,5 1 5,5 19,64 

S4 1 1 0,5 X 0,5 1 0,5 0,5 5 17,86 

S5 1 1 0,5 0,5 X 1 0,5 1 5,5 19,64 

S6 0,5 0,5 0 0 0 X 0 1 2 7,14 

S7 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 X 1 5 17,86 

S8 0 0 0 0,5 0 0 0 X 0,5 1,79 

Suma         28 100 

Tabulka 15: Vzájemná důleţitost silných stránek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejsilnějšími stránkami personální agentury Jobs Contact jsou dobré výsledky 

konzultantů, spokojenost jak na straně uchazečů o zaměstnání, tak i na straně klientů 

a také informační systém, který má firma vytvořený na míru, i kdyţ ne ještě zcela 

dokončený.  
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 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Součet Váha (%) 

W1 X 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 5,5 21,15 

W2 0,5 X 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 4,5 17,31 

W3 0,5 0,5 X 0,5 1 1 0 1 4,5 17,31 

W4 0 0,5 0,5 X 0,5 1 0 1 3,5 13,46 

W5 0 0 0 0,5 X 1 0,5 1 3 11,54 

W6 0 0 0 0 0 X 0 0,5 0,5 1,92 

W7 0,5 0,5 0 0 0,5 1 X 1 3,5 13,46 

W8 0 0,5 0 0 0 0,5 0 X 1 3,85 

Suma         26 100 

Tabulka 16: vzájemná důleţitost slabých stránek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z tabulky vidíme, ţe nejslabší stránky agentury je nedostatečně propracovaný marketing 

a nedostatek personálu jak v marketingu, tak celkově. Dalšími důleţitými slabými 

stránkami je vysoký podíl administrativy u konzultantů a uţší portfolio sluţeb neţ 

nabízí konkurence.  

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 Součet Váha (%) 

O1  0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 6 16,67 

O2 0,5  1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 6 16,67 

O3 0 0  0 0 0 0,5 1 0,5 2 5,56 

O4 0,5 0,5 1  0,5 0 0,5 1 1 5 13,89 

O5 0,5 0,5 1 0,5  0,5 1 1 1 6 16,67 

O6 0,5 0,5 1 1 0,5  1 1 0,5 6 16,67 

O7 0 0 0,5 0,5 0 0  0,5 1 2,5 6,94 

O8 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5 1 2,78 

O9 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5  1,5 4,17 

Suma          36 100 

Tabulka 17: Vzájemná důleţitost příleţitostí (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z tabulky výše lze vidět, ţe nejvýznamnějšími příleţitostmi jsou technické univerzity, 

existence pracovních veletrhů, studenti a absolventi technických oborů, kteří si hledají 

zaměstnání a nakonec špatná informovanost veřejnosti o sluţbách personálních agentur. 

Pro další potřeby vyřadíme příleţitost rozšíření působnosti, protoţe má nejniţší váhu.  

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Součet Váha (%) 

T1  1 0,5 0 1 0,5 1 0,5 0,5 5 13,89 

T2 0  0,5 0 0,5 0,5 1 0 0,5 3 8,33 

T3 0,5 0,5  0 1 0 1 1 0,5 4,5 12,50 

T4 1 1 1  1 0,5 0,5 1 0,5 6,5 18,06 

T5 0 0,5 0 0  0 0,5 0 0 1 2,78 

T6 0,5 0,5 1 0,5 1  0,5 1 1 6 16,67 

T7 0 0 0 0,5 0,5 0,5  0 0 1,5 4,17 

T8 0,5 1 0 0 1 0 1  0,5 4 11,11 

T9 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 1 0,5  4,5 12,50 

Suma          36 100 

Tabulka 18: Vzájemná důleţitost hrozeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro další počty vyřadíme hrozbu s nejmenší vahou, tedy nejméně důleţitou a to jsou 

časté výkyvy v počtu zakázek. Zato největší hrozbou je fluktuace zaměstnanců, silné 

postavení jednoho z dodavatelů a zároveň rostoucí ceny odebíraných sluţeb a nevhodně 

formulované obchodní smlouvy.  
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Interní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
Součet 

O,T/S 
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

Součet 

O,T/W 

K
lí

čo
v
é 

ex
te

rn
í 

fa
k
to

ry
 

P
ří

le
ţi

to
st

i 

O1 1 1 -3 -2 1 3 0 1 2 5 5 3 2 1 0 3 3 22 

O2 1 1 -1 1 3 2 0 2 9 4 4 2 1 1 0 3 2 17 

O3 3 1 4 3 4 3 1 2 21 1 1 3 1 1 0 3 1 11 

O4 3 2 1 2 4 1 3 1 17 4 4 5 3 2 1 5 2 26 

O5 1 2 2 3 3 1 1 2 15 5 5 4 2 1 0 3 3 23 

O6 1 1 3 2 3 3 1 1 15 4 4 4 1 1 0 2 4 20 

O7 1 1 3 3 3 2 1 1 15 5 4 4 2 1 1 3 3 23 

O9 4 2 3 1 1 2 1 1 15 1 2 3 1 2 1 1 3 14 

  
15 11 12 13 22 17 8 11 109 29 29 28 13 10 3 23 21 156 

H
ro

zb
y
 

T1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -11 -1 -1 -1 0 -1 -1 -2 -1 -8 

T2 -3 -2 -5 -5 -5 -3 -1 -1 -25 -1 -1 -2 0 -1 0 -3 -2 -10 

T3 -1 -1 -3 -5 -1 -2 -1 -5 -19 3 -1 -1 -1 -1 0 2 -1 0 

T4 2 3 -3 -2 -1 -2 -1 -1 -5 -1 2 3 3 -1 -1 -2 -2 1 

T6 -3 -1 -3 -2 -1 -3 -1 -1 -15 -3 -2 5 4 2 -1 -2 -2 1 

T7 -1 -1 -3 -2 -1 -4 -1 -3 -16 -1 -1 -1 -1 -1 0 -5 1 -9 

T8 -1 0 -3 -2 -1 -2 -1 -2 -12 -3 -2 -1 -1 -1 0 -4 -3 -15 

T9 -3 -1 -4 -3 -1 -2 -1 -3 -18 -3 -1 -1 -1 -1 -3 -4 -2 -16 

Součet 

S, W  
-11 -4 -26 -23 -12 -20 -8 -17 -121 -10 -7 1 3 -5 -6 -20 -12 -56 

Tabulka 19: Intenzita vzájemných vztahů mezi prvky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z uvedené tabulky byla vyhotovena matice, kde vidíme nejdůleţitější vazbu pro 

společnosti a to je WO, z čehoţ vyplývá, ţe personální agentura Jobs Contact by měla 

vyuţít strategii MINI-MAXI a zaměřit se na zlepšení slabých stránek pomocí výhod 

z příleţitostí. Měla by tedy především věnovat úsilí slabým stránkám jako nedostatečně 

propracovanému marketingu a s tím související nedostatek personálu v marketingu. 

Dále by mohla zapracovat na odstranění administrativy u konzultantů a rozšířit portfolio 

nabízených sluţeb o poptávané brigády a poloviční úvazky. Aby vyuţila agentura svých 

příleţitostí, můţe se zaměřit na studenty a absolventy technických oborů, které můţe 

oslovit mimo jiné na pracovních veletrzích, kterých se studenti v hojném počtu účastní 

a hledají zde své příleţitosti. Také můţe jít přímo k jádru a oslovit univerzity a koleje se 

spoluprací.  
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 Silné stránky Slabé stránky 

Příleţitosti SO 109 WO 156 

Hrozby ST -121 WT -56 

Tabulka 20: Výsledná matice pro strategii MINI-MAXI (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.8 Shrnutí 

V analytické části jsem kromě základního popisu firmy analyzovala její vnitřní a vnější 

prostředí. Konkrétně jsem k analýze makroprostředí vyuţila PEST analýzu, 

mikroprostředí jsem analyzovala Porterovou analýzou pěti sil a pro vnitřní prostředí 

jsem vyuţila model 7S. V marketingovém mixu jsem firmu srovnala s hlavními 

konkurenty na trhu a pro lepší informace k návrhové části mi pomohlo také dotazníkové 

šetření.  

Všechny získané údaje jsem v poslední části pouţila k sestavení SWOT matice 

a z výsledků vyplynulo, ţe v návrhové části je potřeba klást důraz na ofenzivní strategii, 

tedy zaměřit se na zlepšení slabých stránek firmy pomocí výhod z příleţitostí.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhová část vychází z faktů, které uvádím v předchozích dvou kapitolách. Obsahuje 

návrhy konkrétních nástrojů marketingové komunikace, vhodných pro agenturu, 

postupy jejich zavedení, tedy časový harmonogram návrhů a ekonomické zhodnocení 

návrhů, pod čímţ si můţeme představit náklady a rizika spojená se zavedením návrhů. 

Tyto návrhy se vztahují ke zbytku roku 2017 a první polovinu roku 2018.  

Následné pouţití těchto návrhů by mohl agentuře dopomoct k zlepšení postavení na trhu 

personálních agentur, také ke zvýšení povědomí o Jobs Contact, získání nových klientů 

z řad studentů a absolventů a tím i zvýšení trţeb. 

3.1 Stanovení rozpočtu na marketing 

Po konzultaci s vedením Jobs Contact jsem byla vyrozuměna, ţe firma je ochotná 

uvolnit ze svého rozpočtu 1.632.000 Kč na marketingové aktivity. Musím ovšem počítat 

s tím, ţe firma má největší marketingové náklady na pracovní portály, kde inzeruje 

pozice a pracuje s databázemi uchazečů. Tyto náklady jsou ročně méně neţ 1.500.000 

Kč. Na letošní marketing si firma uvolnila 12 % z obratu, a protoţe dle odhadů by měl 

být letos vyšší obrat, také díky tomu, ţe se firma postupně zvětšuje, mám na marketing 

po odečtu těchto hlavních nákladů na portály k dispozici ještě 190.000 Kč. Je to částka 

na rok, coţ pro mě znamená, ţe budu plánovat návrhy pro marketingový mix od června 

roku 2017 po květen 2018.  

3.2 Strategie marketingové komunikace 

3.2.1 Personalistika 

Tuto kapitolu záměrně uvádím na začátek, abych zodpověděla dotaz, „Kdo to všechno 

bude vykonávat?“. Ač se to můţe zdát být jako téma nesouvisející s mojí prací, je to 

nezbytný krok ke zvládnutí všech návrhů a potaţmo celého marketingu firmy. Pro 

rostoucí počet zakázek a fluktuaci zaměstnanců jsou přetíţeny také asistentky, které 

mají na starosti administrativu a nemohly by se tudíţ naplno věnovat marketingu.  

Je tedy potřeba do firmy najmout dalšího zaměstnance na pozici marketingového 

referenta. Nejlépe by se mělo jednat o studenta marketingu nebo někoho, kdo se 

o marketing zajímá a má s ním třeba nějaké zkušenosti. Forma spolupráce by byla na 
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dohodu o pracovní činnosti, u které se při výdělku do 2.500 Kč měsíčně neodvádí 

zdravotní ani sociální pojištění, coţ je výhodné pro obě strany. (49) Mzda by byla okolo 

100 Kč za hodinu. Při potřebné pomoci by mu byli k ruce asistentky, o kterých jsem jiţ 

hovořila.  

Pro sníţení administrativy, kterou musejí vykonávat konzultanti a které stále jen 

přibývá, navrhuji vyuţít nástroj, který jiţ dlouhou dobu vyuţívají konkurenční firmy 

a je osvědčený, jen v JCC se zatím nezavedl. Tímto nástrojem je spolupráce se studenty, 

kteří mají zájem o praxi v personalistice. Jednalo by se spolupráci formou placené stáţe 

(nebo praxe, kterou někteří studenti mají jako povinnou a mohou tak zde vyuţít tuto 

moţnost). Formálně by opět šlo o dohodu o pracovní činnosti, tentokrát ale se mzdou 

okolo 80 Kč za hodinu a nastaveným motivačním programem, který vysvětlím dále.  

Kaţdý takový stáţista by byl přidělen k jednomu konzultantovi, který by měl za úkol jej 

zaškolit na práci, kterou by měl vykonávat a na práci s naší databází a pracovními 

portály. Úkolem stáţisty by mělo být ulehčit práci konzultanta při vyhledávání 

vhodných kandidátů na pozice, které má aktuálně na starosti. Proto bude také potřeba, 

aby se orientoval v poptávkách (takto jsou nazývané jednotlivé pozice konzultantů) 

svého konzultanta, kterých můţe být i 15 a více. Bude stačit, kdyţ bude znát základní 

poţadavky na kandidáta a zaměření firmy. Jakmile si udělá přehled, měl by vyhledávat 

zajímavé kandidáty, jak v naší interní databázi, tak i v dalších databázích, které nám 

poskytují pracovní portály. Mezi čtyři hlavní patří databáze jobs.cz, profesia.cz, 

dobraprace.cz a jobdnes.cz. Konzultant uţ by s těmito kandidáty dál pracoval tak, jak je 

zvyklý.  

Motivační program, o kterém jsem se zmiňovala výše, by znamenalo, ţe stáţista by 

dostal za kaţdého jeho vyhledaného kandidáta, který nastoupí na jakoukoliv pozici 

z poptávek svého konzultanta 500 Kč. Mělo by ho to motivovat v tom, hledat opravdu 

relevantní kandidáty.  

Pokud by se takový stáţista osvědčil a práce v personální agentuře by ho zaujala, mohl 

by to být pro firmu také dobrý zdroj nových zaměstnanců. Pro něj by začátky nebyly tak 

těţké, jako pro většinu úplně nově příchozích. Jak se říká „věděl by, do čeho jde“ 
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a rychleji by mu šel proces přizpůsobení se dané práci a najetí do konzultantských 

kolejí.  

3.2.2 Direct marketing 

Velmi zajímavým a levným nástrojem, kterým se zde chci hlavně zabývat je pravidelný 

měsíční newsletter cílený na studenty technických oborů. Respektive těchto newsletterů 

by bylo více a kaţdý by byl zaměřený na jiný obor. Jeden na elektrotechniku, druhý na 

strojírenství a třetí na informační technologie.  

Identifikace agenta 

Primární odpovědnost za celou aplikaci tohoto návrhu změny by měla mít paní 

jednatelka, která má ve firmě na starosti realizaci. Jako agent zavedení newsletteru bude 

však zvolena skupina zaměstnanců, která se na změně bude podílet a budou tedy jako 

celek tvořit realizátora celého procesu. Hlavním koordinátorem a tím, kdo bude mít na 

starosti finální vzhled newsletterů, bude právě marketingový referent. Dále bude 

potřeba tvořit články a zjišťovat aktuality v daných oborech. To bude zastřešovat jedna 

z kolegyň, která pracuje v obchodním týmu a studuje češtinu a psaní článků jí velmi 

baví. Navíc potřebuje ještě něco přidruţit ke své práci, aby ji měla pestřejší. Pokud bude 

potřeba více článků nebo nějakého odborníka z oboru, je zde moţnost vyuţít externí 

copywrightery, kteří se zabývají psaním článků. 

Jelikoţ bude nutné, aby marketingový referent pracoval v novém systému, který firma 

pronajme speciálně pro tento účel, je potřeba, aby byl patřičně zaškolen na jeho uţívání. 

Dále je potřeba, aby byli agenti informováni o obsahu jednotlivých vydání a průběhu 

tvorby newsletterů, aby mohli počítat s danými termíny apod. 

Technologie 

Ve skutečnosti se vlastně jedná o pravidelné měsíční hromadné emaily, které budou 

zasílány elektronickou formou, a místo klasického Outlooku bude potřeba být vybaven 

sofistikovanějším systémem. Na trhu existuje několik platforem, jejichţ sluţbou je 

zasílání hromadných emailů. Například emailkampane.cz (50), který nabízí 14 dní 

uţívání zdarma, v čemţ je zahrnuto moţnost odeslání aţ 15 000 emailů. Další moţností 

je SmartEmailing (51), který nabízí zdarma uţívání jejich sluţby aţ do nasbírání 200 

kontaktů. Tuto platformu jiţ JCC vyuţívá jako jeden z velmi úspěšných obchodních 



81 

 

nástrojů, kdy hromadně a pravidelně rozesílá na firmy, hledající zaměstnance, emaily 

nazvané CV Express. Z toho důvodu doporučuji pouze rozšířit potřebnou kapacitu 

kontaktů a pouţívat tuto platformu nadále. Navíc je jiţ na toto prostředí ve firmě 

zaškolen jeden pracovník, který by mohl zaškolit dalšího člověka, který bude mít 

newsletter na starosti a bude jej kaţdý měsíc tvořit a rozesílat.  

Platforma SmartEmailing nabízí spoustu zajímavý funkcí, které se jistě vyuţijí. První je 

vytvoření webového formuláře, díky němuţ bude firma sbírat kontakty na odběratele 

přímo na stránkách JCC.  

Ačkoliv platforma nabízí několik jiţ zpracovaných emailových šablon, které lze jen 

trochu poupravit a pouţívat k rozesílání hromadných emailů, pro JCC bude vhodnější si 

vytvořit vlastní šablonu, dle firemní identity a grafiky, kterou jiţ pouţívá. Výhoda všech 

šablon je jejich responzivní design, to znamená, ţe se bude newsletter správně 

zobrazovat nejen na počítači, ale i na tabletách a telefonech, které jsou mezi studenty 

dnes hojně vyuţívané.  

Díky automatizaci, které platforma nabízí je moţné si newsletter předpřipravit a zaslat 

jej v okamţiku, kdy to bude nejvhodnější, ale pracovník zrovna nebude v práci 

například. Navíc se v systému dá nastavit rozesílání emailů na odběratele v čas, kdy 

daný příjemce emaily otevírá nejčastěji, aby se tím zvýšila pravděpodobnost přečtení 

newsletteru.  

Platforma poskytuje samozřejmě i statistiky, kde je moţné u všech odeslaných 

newsletterů sledovat jejich úspěšnost. Statistiky jsou vţdy navázané na odeslanou 

kampaň, v našem případě newsletter a seznam kontaktů. V praxi to znamená, ţe pokud 

budeme mít tři druhy newsletterů a tři různé seznamy kontaktů, budeme mít v kaţdé 

měsíci tři různé statistiky, které se dají mezi sebou i porovnávat. Dá se díky ni zjistit, 

kolik lidí si newsletter otevřelo, prokliklo se dále na nějaký z odkazů, se odhlásilo nebo 

vrátilo email (například z důvodu špatně zadaného emailu). Dají se sledovat i statistiky 

jednotlivých odkazů, výkon webových formulářů, včetně údaje, ze kterého zdroje 

kontakt přišel.  
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Sbírání kontaktů 

Důleţité proto, abychom mohli newslettery vůbec zasílat, je mít sesbíranou nějakou 

databázi kontaktů. Jednak nám můţe být k dispozici jiţ existující firemní databáze, kde 

si můţeme vyfiltrovat studenty technických oborů a čerstvé absolventy a ty si 

exportovat do seznamu SmartEmailingu. Ač se to můţe zdát být jako zbytečný krok, 

není tomu tak. I kdyţ máme v databázi celkem okolo 40.000 kandidátů, mezi něţ patří 

i studenti a čerstvý absolventi, mohou někteří z nich být pro nás pasivními kontakty, se 

kterými se nepracuje a tyto pasivní kontakty se díky newsletteru mohou stát aktivními 

a znovu firmu oslovit na základě jejich aktuálních potřeb. 

Dalším zdrojem, který můţeme vyuţít je webový formulář, který nabízí platforma 

SmartEmailingu. Jelikoţ nejlepšího konverzního poměru dle jejich statistik dosahují 

pop-up (vyskakovací) formuláře, vyuţijeme ke sběru kontaktů právě tento. Na obrázku 

vidíme navrţený vzhled vyskakovacího formuláře, který je laděný ve firemních 

barvách. Zobrazí se návštěvníkům našich stránek po 5 sekundách od jejich příchodu na 

stránky. Vybízí všechny studenty či absolventy, kteří se nacházejí na našich stránkách 

k přihlášení pro odběr newsletteru, který bude zaměřený na techniku, trh práce a bude 

Obrázek 15: Webový formulář vytvořený ve SmartEmailingu (Zdroj: (52)) 



83 

 

vţdy obsahovat nějakou soutěţ o zajímavé ceny. Ve formuláři jsou pro jednoduchost 

jen dvě kolonky, a to s emailovou adresou a oborem studia, abychom věděli, do jakého 

oboru odběratele zařadit.  

Všechny technické parametry stejně jako vzhled se dají nastavit v platformě 

SmartEmailignu a na konci dostaneme výstup ve formě JavaScript kódu nebo HTML 

kódu. Ten se potom předá vývojáři, který se stará o firemní stránky a on webový 

formulář nahraje. 

Poslední moţností, jak si rozšiřovat databázi kontaktů je pomocí dotazníků sbíraných na 

pracovních veletrzích. Jak je zmíněno výše, v minulém a letošním roce se firma 

účastnila pracovního veletrhu PerFEKT na fakultě elektrotechniky na VUT a zde se 

dělal průzkum (viz Příloha 1) mezi studenty, který je také součástí analytické části této 

práce. Letošní průzkum byl orientovaný více na téma brigád a praxí studentů 

a z časového hlediska zde není zapracován. Nicméně v těchto dotaznících jsou 

sesbírávány právě kontakty na studenty v podobě jejich emailů a zároveň byl dotazník 

vţdy doplněn otázkou, zda by měli zájem o zasílání newsletterů a jaká témata by je 

zajímala. Tímto způsobem jsme do dnešního dne získali zhruba 300 kontaktů a na 

kaţdém dalším veletrhu by se takto dalo pokračovat a rozšiřovat databázi. 

Výborným nástrojem, kterého bude vyuţito při třídění kontaktů sesbíraných právě díky 

webovému formuláři a také z dotazníků exportovaných do databáze z excelovské 

tabulky, je segmentace. Jelikoţ chceme newslettery rozdělit do tří kategorií, je potřeba 

také kontakty rozdělit, dle oboru jejich studia na strojírenství, elektrotechniku a IT.  

Šablona 

Spolu s kolegou, který se dobře orientuje v informačních technologiích, jsme vytvořili 

unifikovanou šablonu, která bude stále stejná a bude se měnit jen její obsah případně 

barvy a pozadí boxů, které šablona obsahuje. Vytvořili jsme ji tak, aby korespondovala 

s firemní grafikou. 
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Spolu s kolegou, který se dobře orientuje v informačních technologiích, jsme vytvořili 

unifikovanou šablonu, která bude stále stejná a bude se měnit jen její obsah případně 

barvy a pozadí boxů, které šablona obsahuje. Vytvořili jsme ji tak, aby korespondovala 

s firemní grafikou.  

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku níţe vidíme, jak vypadá prostředí SmartEmailingu a zároveň jak vypadá 

šablona ve skutečnosti. V horní tmavě hnědé liště vlevo je název firmy, tedy Jobs 

Contact, který v sobě skrývá odkaz na firemní webové stránky, takţe po kliknutí na 

název firmy je čtenář přesměrován. Na pravé straně hnědé lišty je název newsletteru, 

v tomto případě FEKTbook, coţ bude rozebráno v další kapitole. Čtyři části pod horní 

lištou představují samotné tělo newsletteru. Ve třech obdélnících budou vţdy vepsané 

stručná a poutavá hesla, která budou informovat, o čem se čtenář můţe dozvědět 

v odkaze. V pravém rohu kaţdého obdélníku bude napsané něco ve smyslu „Pro více 

info čtěte zde…“. Tyto slogany se mohou měnit. Vpravo od kaţdého obdélníku bude 

vţdy umístěn obrázek související s tematikou článku. Pod obrázkem jsou čtverce 

zbarvené do firemních barev, pro případ, ţe by se obrázek v některém prohlíţeči 

nezobrazil správně. Navíc zde v takovém případě bude umístěn alternativní text.  

Obrázek 16: Ukázka zdrojového kódu šablony (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Do spodního pravého a levého obdélníku se mohou umisťovat buď soutěţ s obrázkem 

výhry, nebo opět poutavé heslo na článek a obrázek. Spodní tmavě hnědá lišta obsahuje 

informace o firmě na levé straně a kontaktní údaje s odkazem na firemní facebookové 

stránky na pravé straně. Díky statistikám potom půjde sledovat, kolik lidí se prokliklo 

na facebookové stránky. 

Obrázek 17: Šablona pro newsletter (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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U první rozesílky newsletterů je vhodné si otestovat více variant, která je pro odběratele 

zajímavější. Já jsem například připravila dvě varianty, kde v prvním obdélníku šablony 

je v jednom případě článek a ve druhém případě soutěţ, která by studenty mohla o něco 

Obrázek 19: Responzivní design newsletteru v mobilu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 18: Návrhy dvou různých variant newsletterů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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více zaujmout a přinutit je podívat se i dále. Vyhodnocení je moţné potom udělat na 

základě otevíratelnosti a prokliků.  

Co se týká responzivního designu, o kterém jsem mluvila výše, tak na obrázku výše se 

můţeme podívat, jak se newsletter zobrazuje v mobilní telefonu. Mezi jednotlivými 

obdelníky jsou sice větší mezery, ale jinak se vše zobrazuje, tak jak má.  

Obsahová stránka 

Názvy newsletterů by podle oboru mohli být FEKTbook, FSIbook a FITbook. První 

slova jsou vţdy pouţita z fakult, které mohou odběratelé studovat a zároveň se slovem 

book má vytvářet asociaci na sociální sít Facebook.  

Dále se musí stanovit, jakou budou mít newslettery struktura a na co budou kaţdý měsíc 

zaměřené. Řekněme, ţe šablona je pomyslně rozdělená na čtyři části. V dvou částech by 

mohli být vţdy články, ve třetí by mohla být inzerce nějaké pozice pro absolventy, 

případně moţnost částečného úvazku pro studenty, které se nám tu také občas objeví 

a v poslední části by byla vţdy soutěţ.  

Články budou mít jednotný vzhled, takţe budou opět vkládány do navrţené šablony (viz 

Příloha 2). Jeden ze článků by měl být zaměřený na obor, na který je newsletter cílený 

a nějaké novinky z této oblasti nebo pozvánky na zajímavé akce a podobné. Druhý ze 

článků by mohl být obecnějšího charakteru a mohl by být zaměřený spíše na čtenáře, 

kteří jsou zároveň studenty. Zde by tedy mohli být články týkající se hledání práce nebo 

nějaké reportáţe ze zajímavých akcí jako je strojírenský veletrh nebo nějakých seminářů 

či workshopů. Pro tuto část by bylo zajímavé, kdyby se začalo spolupracovat 

s Ceitecem (53) coţ je středoevropský technologický institut sdruţující šest 

nejvýznamnějších brněnských univerzit. Působí jako centrum věd zahrnujících 

i moderní technologie a jeho cílem je mimo jiné vybudování střediska vědy 

a vzdělanosti se špičkovým vybavením. Ve spolupráci s tímto institutem by se jistě 

dobře vymýšleli témata zajímavých článků. 

Články mohou být také závislé na aktuální sezóně a na jaře mohou být články zaměřené 

na hledání práce a doporučení při hledání. V létě by téma článků mohlo být odlehčené 

a zabývat se různými festivaly a brigádami a jak si je hledat. Na podzim by stále mohli 
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pokračovat brigády, protoţe studenti nastupují po prázdninách do škol a budou si hledat 

brigády i přes rok a pro ty, kteří se naopak naplno věnují škole, tak budou potřebovat 

odpočinek, proto můţe být v newsletteru i jeden článek zaměřený na volnočasové 

aktivity a dobré bary pro studenty v Brně či doporučení na efektivní učení. V zimě, kdy 

jsou za dveřmi Vánoce, můţe být článek věnovaný vánočním dárkům a poté plesové 

sezóně a jaké plesy nevynechat. Mezi články by měli být občas zařazeny i rozhovory 

s mladými lidmi, kteří s firmou spolupracovali a právě díky ní si našli své zaměstnání 

a jsou zde spokojení. Udělat si tak reklamu a pouţít k tomu kladné reference. Pro 

zajímavost by mohli být občas napsány také rozhovory s nějakými známými lidmi 

z daných oborů.   

A nakonec by měla být vţdy soutěţ o zajímavé ceny jako technické hračky, 

powerbanku, vstupenky do kina, vstupenky na festivaly, vstupenky na veletrhy, 

poukazy na občerstvení do brněnských restaurací, lístky na skupinové aktivity, lístky na 

sportovní aktivity apod. Soutěţní otázky a úkoly by vţdy mohly být orientovány na to, 

co se člověk můţe dozvědět v daném newsletteru, aby stačilo si přečíst jeden ze článků 

a znát odpověď na otázku. Nebo by soutěţní otázka mohla čtenáře zavést na firemní 

stránky, kde by měl hledat konkrétní informaci. Například kolik máme rámcově 

inzerovaných pozic nebo jak dlouho jiţ firma existuje apod. Správná odpověď by byla 

jedna z moţností a, b, c, d. 

Jednotlivé články se potom budou vkládat na uloţiště, které má firma zakoupené na síti 

a do šablony se pod nápis „Pro více info čtěte zde“ vloţí odkaz na tento článek. Musí se 

přitom postupovat obezřetně a dávat pozor na názvy a formáty článků, aby se při 

vkládání odkazu neudělala chyba a vše bylo vloţeno správně. Na tomto místě by se 

mohlo nejvíce chybovat. 

Články by psala kolegyně Anna, která zde pracuje jako obchodní zástupce a zároveň 

ještě studuje češtinu a psaní článků ji baví a ráda se tomu věnuje i ve volném čase. Proto 

se tohoto jejího potenciálu vyuţije a bude za kaţdý napsaný článek placená. V případě, 

ţe by nestíhala psát nebo pro ni byl článek moc sloţitý, můţe se firma obrátit na 

externího copywrightera třeba prostřednictvím stránky easytask.cz. (54) Zde je moţné si 

jednoduše zadat poptávku po určitém článku. Vybere se kategorie Psaní a překlady, 

podkategorie Copywriting, název poptávky, stanoví se cíl poptávky, jaký je vstup a jak 
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by měl vypadat výstup, urči se termín a způsob realizace a nakonec zadám přibliţný 

rozpočet na poptávku. Tímto způsobem zde vloţím poptávku a čekám, aţ se mi někdo 

ozve. Zadání poptávky a uţívání easytask je zdarma a účtuje se aţ provize za 

zprostředkování, coţ je v kategorii Business 15 % z celkové ceny.  

Nabízená služba pro firmy 

Newsletteru by se dalo vyuţít i jako sluţby pro klienty Jobs Contact jako forma 

propagace. Tato sluţba by byla vhodná zvláště pro menší klienty, kteří nejsou tolik 

známí právě kvůli jejich velikosti, ale na kvalitě jim to neubírá, právě naopak. Firmám 

by se nabídlo místo v kaţdém newsletteru, kde by mohli publikovat zajímavosti z jejich 

oboru podnikání, samozřejmě by to muselo zapadat do oboru, na který je newsletter 

cílený. Takţe jedna firma by mohla být ze strojírenství, jedna z elektrotechniky a další 

z informačních technologií.  

Pokud by se takovýchto firem našlo více, které by mělo o takovouto formu propagace 

zájem, mohli by se do šablony přidat další pole. Prozatím by se ovšem počítalo s jedním 

společníkem pro kaţdý obor. Firma by vţdy dodala buďto článek nebo námět na článek, 

který by chtěli publikovat. Případně by se mohl udělat rozhovor s některým ze 

zaměstnanců firmy o náplni jeho práce a o tom, co ho na jeho práci baví a proč je ve 

firmě spokojený.  

Ověření dosažených výsledků 

To, zda jsou newslettery efektivní, či ne se dá částečně sledovat hned. Samozřejmě 

takové výsledky, aby tito studenti dokázali firmě vydělávat, jsou zatím špatně 

předvídatelné a i v době zavedení tohoto návrhu se ukáţí aţ třeba za pár let, kdy se 

z těchto studentů stanou absolventi a při hledání práce se obrátí na JCC. Nicméně 

aktuální výsledky se dají sledovat pomocí statistik, které poskytuje platforma 

SmartEmailling. Nejdůleţitější z těchto statistik je sledovat otevřenost emailů, 

otevřenost článků a odhlašování kontaktů. Dle paní jednatelky Hanákové, 

z marketingové teorie vychází, ţe pokud počet přečtených emailů přesahuje 10 % je to 

úspěch. To, co můţeme sledovat a evidovat si sami je reakce na emaily, jako například 

odpovědi na soutěţní otázky nebo reakce na zajímavé inzeráty.   
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Časový harmonogram zavedení newsletterů pomocí metody PERT 

V této části rozloţím celý proces zavedení newsletterů na jednotlivé části, které na sebe 

postupně navazují a přiřadím jim časové jednotky, tedy jejich doby trvání. Jelikoţ dobu 

trvání nedokáţi přesně určit, vyuţiji pro výpočet kritické cesty metodu PERT, protoţe 

právě ta pracuje s pravděpodobností.  

Výsledkem této analýzy je určení kritické cesty s nejdelší dobou trvání.  

I J Činnost 

Optimistický 

odhad doby 

trvání (a) 

Nejpravděpo

dobnější 

odhad doby 

trvání (m) 

Pesimistický 

odhad trvání 

(b) 

Očekávané 

trvání 

činnosti (te) 

A C 

Zajištění 

SmartMaillingu 1 3 10 4 

A B Sběr kontaktů 18 24 40 26 

C D 

Školení uţivatelů 

Smartmaillingu 12 16 24 17 

D E 

Vytvoření šablony a 

vzhledu 10 19 24 18 

E F 

Hrubé rozvrţení 

obsahové náplně na 

rok 2 5 9 5 

B J 

Export kontaktů a 

jejich setřídění 0,5 1 2 1 

F H Vymyšlení soutěţe 0,5 1,5 2 1,5 

F G 

Vymyšlení a sepsání 

článků 8 12 16 12 

H I 

Seskupení všeho do 

šablony 10 15 24 16 

I J 

Schválení celkového 

vzhledu 0,5 2 6 2 

J K Odeslání 0,25 0,5 2 0,5 

K L 

Sledování výsledků 

a statistik 18 24 35 25 
Tabulka 21: Časová analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 20: Hranově definovaný síťový graf projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kritická cesta jde přes uzly:    A-C-D-E-F-H-I-J-K-L 
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44      44

J

74      74I
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K
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Střední doba zavedení newsletteru je: 4+17+18+5+12+16+2+0,5+25 = 99,5 

hodiny 

3.2.3 Podpora prodeje 

Účast na veletrhu 

Vzhledem k tomu, ţe 38 % dotazovaných studentů uvedlo, ţe si budou hledat práci na 

pracovních veletrzích, bylo by určitě dobré se zamyslet nad účastí na dalších veletrzích 

zaměřených na strojírenství a IT nebo případně obecnější.  

Například veletrh JobChallenge nebo iKariéra jsou zajímavé v tom, ţe jsou sice 

obecného charakteru a prezentují se zde pracovní nabídky ze všech různých oborů, 

a proto zde najdete jak absolventy techniky, tak i humanitních oborů, nicméně se 

odlišuje tím, ţe účastníci i vystavovatelé si předem zvolí, jaký obor je zajímá, popřípadě 

jaký je jejich obor zaměření a tak jednodušeji naleznou to, co hledají a jsou označeni 

buďto náramky nebo nálepkami. Tak se jednodušeji setká nabídka s poptávkou. Obou 

veletrhů se ročně zúčastní okolo 4 000 studentů. (55) Coţ je podstatný rozdíl od 

veletrhu PerFEKT, kterého se letos zúčastnilo okolo 250 studentů a to byla niţší účast 

neţ loni, kdy zde mohlo být okolo 350 účastníků, coţ je stále jen zlomek toho, co na 

iKariéře a JobChallenge. 

Veletrh iKariéra je lákavý pro studenty techniky i díky svému místu konání, které je 

kaţdoročně na fakultě podnikatelské. Ta se nachází blízko fakulty elektrotechniky 

a strojírenské fakulty. Ovšem kdyţ jsem zjišťovala dostupnost a cenu iKariéry 

u studentské organizace IAESTE, která jej kaţdoročně pořádá, bylo mi sděleno, ţe od 

letošního ročníku se jej nemohou zúčastnit personální agentury. Tudíţ nám nezbývá nic 

jiného se veletrhu účastnit jen jako návštěvníci a hledat zde své potenciální klienty, coţ 

děláme kaţdý rok.   

Zůstává nám tedy jen JobChallenge, který se do loňského roku kaţdoročně odehrával ve 

Faith gallery vedle Vaňkovky a pořádá ho kariérní centrum Masarykovy univerzity, 

Poradenské centrum VUT a Poradenské centrum Mendelovy univerzity. (56) Od 

letošního 11. ročníku se veletrh přesouvá na Brněnské veletrţní výstaviště do pavilonu 

A1 a bude se konat 22. listopadu, coţ se dá ještě časově zvládnout naplánovat. (57) 
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Nabízí se ještě jedna moţnost, a tou je pro strojaře zaměřený veletrh nazvaný Den 

firem, který se kaţdoročně pořádá na strojírenské fakultě VUT. Účast na tomto veletrhu 

je okolo 1 000 studentů, coţ je na oborově zaměřený veletrh hodně. (58) 

Ať uţ se v konečném výsledku firma rozhodne pro JobChallenge či Den firem, měla by 

příprava probíhat zhruba stejně, i program na veletrhu bude podobný. Je potřeba udělat 

stánek atraktivní, ideálně i interaktivní a zajímavý pro studenty, tedy aby zde mohli 

nějak soutěţit a dovědět se třeba něco nového či pro ně přínosného.  

Za agenturu by se veletrhu zúčastnili dva konzultanti, kteří by se neustále pohybovali 

u stánku a bavili se se studenty. Konzultovali by se studenty jejich moţnosti na trhu 

práce dle přesnější specifikace oborového zaměření, probírali by s nimi jejich 

ţivotopisy, pokud by jej s sebou studenti měli a zároveň by jim doporučili nějaké pozice 

od nás, pokud by to bylo moţné. Také by sbírali kontakty na studenty a rozdávali své 

vizitky, aby se na ně mohli později obrátit. Nakonec by s nimi vyplnili dotazník, který 

bude slosovatelný a soutěţ se bude vyhlašovat dvakrát za ten den. Jelikoţ veletrh 

probíhá od 9 do 17 hodin, bude nejlepší soutěţ vyhlašovat jednou ve 12 a podruhé 

v 15 hodin. Dotazníky by mohli být zaměřené například na: očekávání ohledně nového 

zaměstnání (mzda, benefity, obor, náplň práce); postupu při hledání zaměstnání; brigád, 

které dělají a jak si je shánějí; názoru na personální agentury; povědomí o určitých 

brněnských firmách; zájem o novinky ze svého oboru; aktivity ve volném čase a zájmy 

apod. Tyto dotazníky by byli dobrou zpětnou vazbou pro agenturu a mohli by slouţit 

právě k zlepšování jejich sluţeb a konkrétně i k tvorbě newsletteru uváděného výše.   

Soutěţ by měla studenty motivovat k vyplnění dotazníků, a proto by zde měli být 

zajímavé ceny. Mohlo by se jednat o vstupenky na letní festivaly jako Majáles, 

Rainbowrun, GoPro kameru nebo tablet.  
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Na loňském a letošním veletrhu na sobě měli konzultanti pouze své bílé košile nebo 

halenky a černé kalhoty respektive sukně. Na další veletrh, kterého se agentura zúčastní, 

by se mohli pořídit jednotné reklamní košile pro muţe a trička pro ţeny. Muţi by na 

sobě mohli mít oblečenou bílou košili s logem Jobs Contact a s typickým vzorem firmy, 

tedy střípky, které představují rozloţené písmena JC. Pokud by vedení chtělo něco 

decentnějšího, mohli by mít na sobě konzultanti bílé košile a k tomu vázanky 

s potiskem střípků. 

Konzultantkám a asistentkám by se nechali udělat sportovnější tílka bez ramínek, na 

kterých by byl stejný potisk, jako na pánských košilích, ale ve vodorovném směru přes 

Obrázek 22: Návrh košile pro konzultanty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obrázek 22: Návrh kravaty pro konzultanty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 24: Návrh tílka pro 

konzultantky/asistentky (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Obrázek 24: Návrh trička pro 

konzultantky/asistentky (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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prsa. Pokud by vedení nesouhlasilo se sportovním vzhledem triček, mohli by se pořídit 

trička s krátkým rukávem, které působí elegantnějším dojmem. Na nich by mohl být 

stejný potisk jako v předešlém návrhu, či jiný v barveném provedení za pouţití barev 

agentury. Šírka pruhu se střípky by se mohla přizpůsobit dle potřeb.   

Asistentky budou dvě a naopak budou chodit po veletrhu mezi studenty a vyplňovat 

s nimi dotazníky. Za ty jim nabídnou vţdy nějaké reklamní dárky v tašce s firemním 

logem a slosování v soutěţi. Jejich úkolem bude být milé, reprezentativní a usměvavé 

a v případě dotazů buďto poradit nebo studenta odkázat na konzultanty na stánku. Tam 

by je samozřejmě měla posílat všechny, s informací, ţe zde mohou dostat cenné rady 

ohledně hledání zaměstnání. Moţná by bylo zajímavé to udělat tak, ţe studenti by si 

mohli vyzvednout dárky za vyplnění dotazníků aţ na stánku, aby je to motivovalo 

navštívit stánek. Asistentky by byly z řad zaměstnanců, které agentura má na dohodu 

a zajišťuji ve firmě administrativu. 

Prezentační místo agentury by se skládalo z 3 roll-up bannerů, které firma jiţ vlastní 

a má je vystavené ve firmě a které by stáli v pozadí. Dále by se zapůjčili dva stolky 

a ţidličky (59) nebo by se investovalo do jednoho nového reklamního stolku, který by 

firma mohla vyuţít i na další veletrhy. (60) U stolků by právě stáli či seděli konzultanti 

a bylo by zde mimo jiné místo pro konzultaci ţivotopisů studentů. Na stolcích by také 

Obrázek 25: Návrh firemní igelitové tašky (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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leţeli tiskoviny, které by prezentovali agenturu Jobs Contact a její sluţby a klienty, kteří 

by chtěli prezentovat svoji společnost skrze firmu, jak bylo zmíněno výše u newsletteru. 

K prezentaci by se zapůjčil projektor s plátnem, kde by stále probíhala prezentace 

o firmě a byla by doplněná aktuálně otevřenými pozicemi pro absolventy z daného 

oboru, případně by zde byli technické kvízy a hádanky nebo krátké zajímavosti. (viz 

Příloha 4) (61) Reklamní předměty, o kterých jsem hovořila, by se vzali ze zásob, které 

agentura má a jednalo by se o firemní bloky s propiskami, blok s lepícími papírky, 

reflexní pásky na ruku, sportovní láhev na vodu, létající talíř, klíčenka, fleshky, 

nafukovací pláţový balon a bonbony, vše opatřeno logem Jobs Contact.  

Spolupráce s univerzitami 

V dotazníkovém šetření jsem zjistila, ţe 30 % studentů si bude hledat práci z inzerátů 

vystavený ve škole. Ačkoliv firma dnes jiţ pravidelně kaţdých 14 dní rozváţí inzeráty 

po školách a nabízí jim různé absolventské pozice, dalo by se k tomuto způsobu přidat 

další podnět působící na podvědomí studentů. Pokud se dnes procházíte různými 

fakultami, vidíte zde umístěné různé roll-up bannery a na stálo vyvěšené laminované 

plakáty na zdech od konkrétních firem jako jsou Honeywell, ABB, Siemens a další, 

kteří si také tímto způsobem hledají nadějné a talentované zaměstnance přímo u zdroje.  

Navrhuji tedy vystavit na Fakulty strojírenství a informačních technologií na VUT 

v Brně a na Fakultu informatiky na Masarykově univerzitě roll-up bannery s výzvou, 

aby se při hledání práce studenti obrátili na agenturu Jobs Contact. Studenti budou 

kolem banneru denně procházet a podvědomě budou mít naši značku a firmu stále na 

očích a při dobrém hesle nebo výzvě, která na banneru bude uvedena, si jej vybaví, aţ 

budou pomýšlet na hledání zaměstnání a mohou se na agenturu obrátit.  

3.2.4 Internet 

Na otázku v dotazníku, jak by si hledali práci na internetu, odpovědělo 37 % pracujících 

a 57 % studentů, ţe pomocí klíčových slov zadaných na seznam.cz nebo google.cz a 18 

% pracujících a 43 % studentů by vyzkoušelo i sociální sítě. 

PPC reklama 

Z toho důvodu bych určitě doporučila agentuře vyuţít PPC systém Sklik od seznam.cz, 

který je levnější a pro začátečníky jednodušší neţ Adwords od google.cz. Výhodou je 
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také to, ţe se platí pouze tehdy, kdyţ uţivatel klikne na inzerát, nikoliv kdyţ se mu 

pouze zobrazí. Je třeba udělat si ale dobrý průzkum na to, jaké klíčová slova si zvolit 

a stanovit si vhodný rozpočet. Reklama funguje na principu aukce, takţe pokud 

nabídneme maximální cenu 9 Kč za proklik a aktuální nabídka konkurence bude pouze 

3,20 Kč, za proklik zaplatím pouze niţší částku, nikdy však více neţ 9 Kč. Vhodná 

klíčová slova si najdeme pomocí „Statistik hledanosti“, které nalezneme na stránkách 

Seznamu ve spodní části stránky. Nástroj „Návrh klíčových slov“ přímo v Sklik nám 

pomůţe stanovit si rozpočet díky průměrné ceně a velikosti konkurence pro dané 

klíčové slovo. (62 a 63)  

Pro klíčová slova „práce ve strojírenství“ je průměrná cena 1,10 Kč a pro „práce v it“ je 

průměrná cena 9,84 Kč. Proto navrhuji denní rozpočet 10 Kč a 25 Kč za proklik. Díky 

nástroje „Plánovač klíčových slov“ z Google Adwords by měsíční rozpočet 1.050 Kč 

měl dopovídat asi 120 proklikům měsíčně. (64) Je potřeba se ale kampani více věnovat 

a optimalizovat ji. Ke spuštění je potřeba totiţ zpracovat pro kaţdý produkt, v našem 

případě řekněme kaţdou divizi, reklamní se stavu s několika klíčovými slovy a pro 

kaţdou sestavu připravit několik, například tři různé reklamní texty. A potom stačí jen 

sledovat, který text je nejefektivnější a za který jen platíme peníze.  

Facebook 

Za analytické části práce víme, ţe i Jobs Contact má zaloţené facebookové stránky, 

avšak nikdo na nich aktivně nepracuje a neaktualizuje je. Jak uţ bylo řečeno, na 

Obrázek 26: Struktura kampaně na Sklik (Zdroj: (62)) 
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Facebooku se dnes pohybuje okolo 4,5 milionu lidí z České republiky a kaţdý rok jejich 

počet stoupá. 

Doporučila bych po vzoru konkurenčních firem oţivit facebookové stránky 

a vystavovat zde mimo jiné aktuální pozice v nějakém předem daném unifikovaném 

vzhledu, který bude opět laděný do firemní grafiky, takţe bude obsahovat střípky, které 

se zde jiţ objevili a můţe být vytvořen ze čtverců a obdélníky, ale vţdy by měl být 

uprostřed nějaký hezký obrázek související s danou pozicí. Všichni lidé jsou v dnešní 

době hodně ovlivňováni vizuální povahou věci a fotky mají na lidi velký vliv. Je 

důleţité nezapomínat na to, ţe lidé na Facebooku hledají hlavně odpočinek a je proto 

potřeba nebombardovat je nabídkami práce, ale střídmě avšak pravidelně je sem vkládat 

a připomínat. 

Je třeba do komunikace vloţit hru, proto doporučuji, aby se marketingová referentka 

věnovala vytváření soutěţí, kvízů a poutala na firmu hravou formou pozornost a tyto 

aktivity sdílela i v různých skupinách a lákala tím lidi na facebookové stránky JCC, aby 

jí dali lajk a následně i na firemní web.  

Výhodou Facebooku je také, ţe se zde mohou sdílet pestré články z různých zdrojů, 

aniţ bychom je sami tvořili. Proto je potřeba mít přehled a sám se na internetu 

pohybovat a zajímat o dění na trhu práce i techniky. Samozřejmě zde mohou být sdílené 

i články vlastní tvorby z nově vytvořeného Blogu na webových stránkách.  

Za zmínku a zkoušku stojí i placená propagace firmy, kde jde přesně nastavit na jakou 

skupinu cílit a oslovit s určitým poţadavkem, například, aby dali lajk těmto stránkám, 

nebo navštívili webové stránky a zaslali nám ţivotopis.  

Odkaz na facebookové stránky by byl propagován i v newsletteru, jak jsem uvedla výše 

a navrhuji přidat i odkaz na Facebook firmy na webové stránky. 

Webové stránky 

Vzhled webových stránek firmy se nezměnil od dob, co byly vytvořeny. Některé prvky 

zde jsou velmi neefektivní, jako například tlačítko „Hledej“ nebo „Reagovat na pozici“, 

které naprosto zapadnou v grafice a nejsou umístěny, tak aby je uţivatel intuitivně 

našel. Jsou mu spíše opticky skryty, i kdyţ neúmyslně. Není to jen můj postřeh, ale také 
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postřeh uchazečů, kteří nám poskytují zpětnou vazbu. Bylo by tedy potřeba stránky 

znovu otestovat na nezávislých uţivatelích a napravit jejich nedostatky.  

Mé doporučení do budoucna je určitě přidat na webové stránky další část „Blog“. Zde 

by byly opět publikovány články od kolegyně nebo od externích copywrighterů. Články 

by se tentokrát týkali aktuálního dění na trhu práce, trendů, vývoji nezaměstnanosti 

v jednotlivých krajích a oborech, tipy jak se připravit na pohovor, jak si říct o vyšší 

mzdu apod. Jelikoţ je agentura zaměřená na technické obory, mohli by se občas objevit 

i články ze světa techniky ohledně nejnovějších vynálezů a objevů či doporučení na 

různé akce. 

Jedna z důleţitých věcí, která mi na webových stránkách firmy chybí je reference 

kandidátů případně i firem, se kterými spolupracujeme. Ačkoliv se mnoho kandidátů 

několikrát nabízelo, ţe nám rádi napíší reference a doporučení a věřím, ţe by tak učinili 

i naši spokojení klienti, firma toho doposud nevyuţila a je to určitě škoda. Navrhuji tedy 

přidat na webové stránky ještě jednu část, kde by byly reference a kde by se potenciální 

uchazeči o zaměstnání mohli dočíst od ostatních kandidátů, jak firma funguje a ţe je na 

ni spoleh.  

Pro přiblíţení se lidem, aby věděli, ţe jednají s profesionály, na které se mohou 

kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, by bylo dobré na webových stránkách představit 

celý realizační tým a způsob jeho práce a zaměření kaţdého konzultanta.  

3.2.5 Reklama 

Inzeráty v MHD 

Pokud by firma zvaţovala nějakou tištěnou reklamu, doporučovala bych vyuţít 

tištěných inzerátů v tramvajích a autobusech. Denně je totiţ Městskou hromadnou 

dopravou v Brně přepraveno přes 332 500 osob. Nejvhodnější by bylo umístit reklamu 

do tramvají číslo 1, 6 a 12 a autobusu číslo 53. Jsou to totiţ spoje, které budou nejvíce 

vyuţívat studenti FSI, FEKT a FIT VUT a FI MU. Tyto inzeráty by se umístili 

v linkách pro začátek ve dvou vlnách a to v měsíci dubnu, kdy je před koncem roku 

a studenti se budou zamýšlet nad hledáním práce a potom v listopadu, kdy nastane 
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druhá vlna, a někteří budou dokončovat státnice v lednu nebo zjistí, ţe školu nezvládají, 

proto se opět budou poohlíţet po zaměstnání.  

Inzeráty velikosti A4 by byly umístěné v uvedených dopravních prostředcích a to 10krát 

denně v kaţdém z nich v časovém intervalu od 7 do 16 hodin vţdy na celý měsíc, 

z důvodu úspory a větší efektivity. Návrh tištěného inzerátu velikosti A4 lze shlédnout 

v příloze. (viz Příloha 3) (74) 

Linkbuilding 

Další formou reklamy, kterou jsme konzultovali s vedením je linkbuilding 

prostřednictvím blogů, kde by byli sdílené zkušenosti s personálními agenturami. Blogy 

jsou totiţ v dnešní době hodně oblíbené a čtené a lidé, kteří je čtou, hodně dají na 

názory blogerek/blogerů. K tomuto účelu se dá vyuţít portál PlaCla. (65)  

3.2.6 Public relations 

Sponzoring 

V této oblasti by se firma mohla angaţovat celkem nenákladnou formou pomoci 

organizaci, která by naši pomoc ocenila. Nedávno jsem komunikovala s vedoucí centra 

Maltézské pomoci v Brně slečnou Markétou Studenou, která se o nás dověděla 

z nějakého inzerátu na internetu. (66) Oslovila mě s prosbou, zda bychom jim pomohli 

hledat zaměstnance. Zjistila jsem tedy o této organizaci více informací. Organizace 

zajišťuje pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postiţením. Tato 

organizace hledá zaměstnance hlavně na pozice osobních asistentek nejvíce pro seniory. 

Po zamyšlení jsem došla k názoru, ţe klasická spolupráce s agenturou Jobs Contact 

a její sluţby by pro ně nebyli vhodné.  

Napadla mě ovšem moţnost této organizaci poskytnout bezplatně sluţbu personálního 

marketingu neboli inzerce. Jelikoţ Maltézská pomoc hledá zaměstnance i na dohody 

a brigády nebo zkrácené úvazky my máme více moţností, kde inzerovat. Existují totiţ 

portály zaměřené na brigády a ty jsou levné nebo dokonce bezplatné, ale vzhledem 

k naší orientaci na hlavní pracovní poměr, jsou pro nás většinou nepotřebným zdrojem. 

Ovšem v tomto případě by tomu bylo naopak a mohlo by se tím dosáhnout i vyšší 

reakce od uchazečů.  
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Díky tomu, ţe naši konzultanti jsou zvyklý denně psát inzeráty, můţeme firmě 

nabídnout sestavení inzerátu a jeho vystavení po dobu jednoho měsíce na asi 

15 pracovních portálech. Těmto portálům odvádíme roční paušální částky za vyuţívání 

jejich sluţeb, takţe nezáleţí, kolik inzerátů u nich máme vystavených, proto by nás ve 

finále tato forma sponzoringu nestála téměř nic.  

Zároveň bychom tím mohli začít zajímavou spolupráci a organizace by nás mohla 

evidovat na jejich stránkách jako sponzora a i my si můţeme na stránkách či v různých 

prezentacích uvést, ţe sponzorujeme Maltézskou pomoc.  

3.2.7 Další návrhy 

Dalším návrhem je rozšíření firemního portfolia sluţeb o brigády a poloviční úvazky, 

které jsou zajímavé především pro studenty. S tím samozřejmě ale souvisí více práce 

pro firmu. Musela by být tvořena databáze studentů, kde by bylo uvedeno, jaký obor ho 

zajímá, kolik by si chtěl vydělávat, jaký je jeho rozvrh a které dny by mohl pracovat. Na 

tuto činnost by musel být vyčleněn konzultant, který by vedl správu brigád a moţná měl 

k sobě ještě jednu asistentku kvůli administrativě. Komunikaci s firmami, které by tuto 

sluţbu vyuţili, by zastřešoval buď tento konzultant, nebo obchodníci, kteří by to 

nabízeli v rámci svých obchodních aktivit.  

Pro zaměstnance i firmu by bylo zajímavé zavedení inovačních dnů nebo půl dnů 

(dopoledne či odpoledne), kde by byla moţnost pro zaměstnance vyjádřit své nápady na 

zlepšení firemních procesů nebo nástrojů, kterých by se dalo vyuţít v marketingu.  

Tyto dny by mohli jednou za měsíc nebo i s menší frekvencí například v pátek a byli by 

řízené jedním „moderátorem“ případně by mohli být i bloky, kde by mohli skupinky 

volně diskutovat na nějaké téma. V podstatě by se jednalo o brainstorming 

s občerstvením, coţ by pro konzultanty mohlo představovat příjemný oddych a mohlo 

by se dojít k zajímavým nápadům, které by se dali pouţít v praxi.  

Na tento návrh mě přivedli jednatelky, které původně tyto dny ve firmě zamýšleli, ale 

zatím stále nebyly realizovány. Také mě k tomu přivedl jeden z kolegů z divize 

informačních technologií, který nedávno navrhoval, ţe by mohla být na našich 

webových stránkách spuštěna jednoduchá on-line hra, zaměřená právě na studenty. 
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S tím by se dalo dobře pracovat a tuto hru například rozesílat i mezi odběratele 

newsletterů.  

3.3 Časový harmonogram návrhů 

V této části jsem se zabývala tím, jaká by byla časová posloupnost navrhnutých řešení, 

jelikoţ kaţdé řešení bude implementováno v různém časovém období. V tabulce je  

Tabulka 22: Časový harmonogram navrhnutých řešení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

oranţovou barvou vyznačena doba přípravy, nákupu, výroby či realizace návrhu. Zelená 

barva značí dobu uţívání návrhu po celý měsíc a modře jsou vyznačena období, kdy 

budou návrhy vyuţívána pouze několik dní v měsíci.  

 

Návrh 
Rok 2017 Rok 2018 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Zaměstnání marketingového referenta 
                        

Zaměstnání stáţisty (researchera) 
                        

Newsletter 
                        

Účast na veletrhu JobChallenge 
                        

Roll-up bannery na univerzitách 
                        

Sklik 
                        

Zlepšení Facebooku a pravidelná správa 
                        

Optimalizace webových stránek 
                        

Přidání Blogu na webové stránky 
                        

Inzeráty v MHD 
                        

Linkbuilding 
                        

Inzerce pro Maltézskou pomoc 
                        

Zavedení "Inovativních dní" pro zaměstnance 
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V první řadě bude muset být najatý nov pracovník do marketingu, aby mohli být 

všechny návrhy realizovány. Proto by se v měsíci červnu začal hledat a od července by 

jiţ působil ve firmě. Stáţista, který bude působit jako pomoc konzultanta by se začal 

hledat aţ od listopadu, aby se výdaje firmy rozmělnili do většího časového období. 

Příprava newsletteru by probíhala aţ od srpna případně července, ale není potřeba jej 

začít rozesílat dříve neţ v září, kvůli tomu, ţe studenti se o své emaily a vše co se týká 

práce nebo školy nezačnou zajímat dříve, neţ jim začne školní docházka. Newslettery 

by měli být zasílány jedno měsíčně. Je to optimální doba na to, aby to nikoho 

neotravovalo a neodhlašovali se následně z odběrů, ale zároveň vhodná doba na to, aby 

byla firma často připomínaná. 

Na veletrh by bylo dobré se připravovat jiţ dva měsíce předem, pokud se budou 

realizovat také potisky triček a košilí, protoţe zadání do tiskárny a jejich doby dodání 

někdy trvají i přes 30 dní. Navíc, aby firma vyuţila výhodnější ceny, bude se muset 

registrovat jiţ během června.  

Spolupráce s univerzitami a vystavení roll-up bannerů ve vestibulech fakult mohou začít 

opět v září, kdy to má smysl a studenti se vracejí do škol, ovšem zadání tisku roll-up 

bannerů můţe proběhnout jiţ v srpnu. 

PPC reklama Sklik by se připravovala a nastavovala jiţ od června a zpočátku by ji měli 

na starosti asistentky a později by se do toho procesu přidal i marketingový referent 

a dál by tuto reklamu optimalizoval. Ta by jinak probíhala kaţdý měsíc.  

Na správě facebookových stránek by se začalo pracovat jiţ od června, protoţe příprava 

by byla zdarma a placená propagace by se mohla přidat aţ na podzim, kdy uţ by byla 

stránka nějak zaběhlá. Facebook by se měl aktualizovat kaţdý týden minimálně jednou, 

případně i vícekrát. S optimalizací webových stránek by se mohlo začít pracovat přes 

prázdniny a malé úpravy, které by se zde udělaly, by jiţ přetrvaly na stálo do 

případného vylepšení. Blog by byl jiţ časově i cenově náročnější, proto navrhuji na něm 

začít pracovat aţ koncem roku od října do prosince a spustit jej na začátku nového roku.  

Jak jsem uvedla výše, inzeráty v MHD by se uvedly ve dvou vlnách a to v dubnu, kdy si 

studenti budou začínat hledat zaměstnání a v listopadu, kdy nastane druhá vlna. 
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Linkbuilding by se zezačátku jen vyzkoušel a to ve třech etapách v září, prosinci 

a květnu. 

Inzerce pro Maltézskou pomoc se můţe udělat hned, jak jej schválí vedení. Inovativní 

dny pro zaměstnance by mohli být realizovaný například první pátek, kaţdý druhý 

měsíc od srpna a v lednu by se opět začínalo.  

3.4 Kontrola 

Pokud budou zavedeny některé návrhy, měla by probíhat ve firmě také kontrola, kterou 

by měla na starosti vzhledem k velikosti firmy jednatelka. Ta by měla sledovat plnění 

marketingových aktivit, a zda probíhá jejich zavádění dle schváleného časového plánu 

a také, zda jsou reálné náklady přibliţně stejné s odhadovanými. Pokud by došlo 

k výraznému vychýlení, je potřeba včas zareagovat.  

Zpočátku by mělo určitě docházet také ke kontrole nových zaměstnanců, zda vše 

provádí, tak jak by měli, protoţe právě na nich leţí největší riziko selhání v důsledku 

neznalosti. Proto se zpočátku musí hlídat kaţdý jejich krok, hlavně pokud se jedná 

o důleţité kroky. Musí být řádně zaškoleni na všechny softwary, se kterými budou 

pracovat a také na všechny procesy, které ve firmě probíhají. Marketingové referenta by 

si kontrolovala sama jednatelka, případně asistentka, která firmu jiţ dobře zná, a stáţisty 

by měli na starosti jednotlivý konzultanti, se kterými by pracovali. 

Co se týká zasílaného newsletteru, zde by kontrola dosaţených výsledků probíhala 

pomocí statistik přímo v platformě SmarEmailingu a také by se k tomuto účelu dalo 

vyuţít nástroje Google Analytics. Jak jiţ jsem zmiňovala výše, za úspěšný direct 

emailing se dá povaţovat, pokud počet přečtených emailů přesahuje 10 %. Dále se 

budou sledovat reakce na soutěţe nebo odpovědi na pracovní inzeráty 

a prokliknutelnost na webové a facebookové stránky firmy. Tyto statistiky mohou být 

navíc sledovány pomocí zmiňovaného Google Analytics. 

Spokojenost příjemců newsletterů se dají kontrolovat také pomocí dotazníků, který se 

jednou za čas, například za půl roku, rozešle v jednom vydání. Motivace k vyplnění 

dotazníku můţe být nějaká malá cena nebo konzultace ţivotopisu. Dále by mohl být 

dotazník pouţitý k zjištění povědomí o personální agentuře a spokojenosti zákazníků se 
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sluţbami. Dotazník ohledně povědomí o personální agentuře by se mohl realizovat na 

internetu či nějakém pracovním veletrhu a dotazník na spokojenost by mohl být opět 

rozeslán na náhodně vybrané emaily z naší interní databáze, kde jsou všichni naši 

dosavadní klienti. První dotazník bych realizovala na pracovním veletrhu JobChallenge 

v listopadu 2017 a zaslání elektronických dotazníků bych udělala ve stejném období 

a potom znovu v dubnu 2018, aby se tyto výsledky mohly posléze porovnat. 

Sledování návštěvnosti webových stránek, počet a typ návštěv a dobu strávenou na 

stránkách by se sledovaly pomocí nástroje Google Analytics, který má firma jiţ 

zavedený. Tato kontrola by identifikovala případný vzestup návštěv a tedy i úspěšné 

zvýšení povědomí o agentuře.  

Hlavním úkolem bude kontrola financí, coţ bude provádět sama jednatelka. Je potřeba 

kontrolovat v určitých časových intervalech například měsíčně a potom také meziročně 

vývoj trţeb a to porovnat s výsledky z minulých let. Tím také hlídat, zda dochází 

k nárůstu a zda navrhované změny vedou ke stanoveným cílům.  

3.5 Rizika realizace návrhů – metoda RIPRAN 

Pomocí metody RIPRAN si určím rizika, která by mohla být při zavedení a realizaci 

návrhů nebezpečná a pomocí návrhů na zmírnění či dokonce odstranění rizik se firma 

můţe pokusit jim předejít. Pro hodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika a hodnoty 

dopadu rizika jsem zvolila kvalitativní hodnocení, které uvádím níţe v tabulkách. 

Pravděpodobnost - slovní vyjádření 

0 % - 20 % Velmi nízká pravděpodobnost - VNP 

21 % - 40 % Nízká pravděpodobnost - NP 

41 % - 60 % Střední pravděpodobnost - SP 

61 % - 80 % Vysoká pravděpodobnost - VP 

81 % - 100 % 

Velmi vysoká pravděpodobnost - 

VVP 
Tabulka 23: Pravděpodobnost rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Dopad na projekt - slovní vyjádření 

1 Velmi malý dopad na projekt - VMD 

2 Malý dopad na projekt - MD 

3 Střední dopad na projekt - SD 

4 Velký dopad na projekt - VD 

5 Velmi velký dopad na projekt - VVD 
Tabulka 24: Dopad na projekt (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dále jsem si v tabulce uvedené níţe určila třídy hodnot rizika od velmi vysoké hodnoty 

rizika po velmi nízkou hodnotu rizika. Akceptována by měla být pouze rizika s nízkou 

a velmi nízkou hodnotou. Ostatní kritická rizika, by měla být odstraněna nebo sníţena. 

Třídy hodnoty rizika: 

Velmi vysoká hodnota rizika - VVHR 

Vysoká hodnota rizika - VHR 

Střední hodnota rizika - SHR 

Nízká hodnota rizika - NHR 

Velmi nízká hodnota rizika - VNHR 
Tabulka 25: Třídy hodnoty rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka pro přiřazení třídy hodnoty rizika: 

  VVD VD SD MD VMD 

VVP VVHR VVHR VHR VHR SHR 

VP VVHR VVHR VHR SHR NHR 

SP VHR VHR SHR NHR NHR 

NP VHR SHR NHR VNHR VNHR 

VNP SHR NHR NHR VNHR VNHR 
Tabulka 26: Přiřazení třídy hodnoty rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V prvním a druhém kroku jsem si identifikovala a kvantifikovala rizika následujícím 

způsobem. Celkově jsem našla 11 hrozeb a vţdy k nim jeden nebo dva scénáře, které 

mohou mít negativní vliv na realizaci návrhů. Ty jsem ohodnotila jejich 

pravděpodobností výskytu a dopadu na projekt (návrhy) dle uvedené stupnice. Z těchto 

hodnocení jsem vynásobením pravděpodobnosti a dopadu na projekt vypočítala hodnotu 

rizika.  
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Identifikace rizika Kvantifikace rizika 

Číslo 

rizik

a 

Hrozba Scénář 
Pravděpo

dobnost  

Dopad 

na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

Třída 

hodnoty 

rizika 

1 
Špatně zaškolený 

zaměstnanec 

Odeslání newsletteru na 

špatnou skupinu lidí 0,75 4 3,00 VVHR 

Odeslání nesprávného 

nebo testovacího 

newsletteru 0,60 5 3,00 VHR 

2 

Časový nesoulad 

mezi pracovníky 

Nesplněný termín 

odeslání newsletteru 0,30 2 0,60 VNHR 

3 

Nízký počet 

kontaktů v databázi 

Nízká odezva na 

newslettery 0,70 3 2,10 VHR 

4 

Nedostatečný 

průzkum mezi 

studenty 

Nezájem studentů o 

newsletter 
0,45 4 1,80 VHR 

5 

Nízká motivace k 

práci 

Špatné nebo ţádné 

výsledky researchera 0,50 1 0,50 NHR 

6 

Nízká návštěvnost 

veletrhu 

Oslovení malého počtu 

absolventů 0,35 4 1,40 SHR 

7 

Nevhodně zvolená 

klíčová slova 

Nedojde ke zvýšení 

návštěvnosti stránek 0,80 3 2,40 VHR 

8 

Nezajímavý obsah 

Facebooku 

Nízká návštěvnost 

Facebooku 0,75 4 3,00 VVHR 

9 

Malé a nezajímavé 

inzeráty v MHD 

nebo malé mnoţství 

Ţádné reakce na 

inzeráty z MHD 
0,65 2 1,30 SHR 

10 

Nízká propagace a 

neaktualizovaný 

obsah 

Nízká návštěvnost 

Blogu na webovkách 
0,70 3 2,10 VHR 

11 

Špatně zvolený 

bloger/blogerka 

Neoslovení cílových 

zákazníků 0,55 3 1,65 SHR 

Tabulka 27: Identifikace a kvantifikace rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ve třetím kroku jsem navrhla opatření, která mají za úkol sníţit rizika s kritickou 

hodnotu na akceptovatelnou úroveň nebo je úplně odstranit. Opět jsem tyto návrhy 

sestavila do tabulky, kde jde zároveň vidět i novou hodnotu sníţeného rizika, z nichţ 

vidíme, ţe všechna rizika byla sníţena na nízkou nebo velmi nízkou hodnotu.  

Toto zpracování je pouze orientační pro případný reálný postup. Pro detailnější rozpis 

by bylo potřeba ještě doplnit předpokládané náklady opatření, termín jejich realizací 

a zodpovědné osoby za opatření na sníţení rizik.  
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Odezva na riziko 

Číslo 

rizika 
Scénář Návrh opatření 

Nová hodnota 

sníţeného 

rizika 

1 

Odeslání newsletteru na 

špatnou skupinu lidí 

Nastavení zákazů v platformě, 

proškolení a otestování uţivatelů 
NHR 

Odeslání nesprávného nebo 

testovacího newsletteru 

Proškolení uţivatelů platformy a 

řádné značení a kontrola 
NHR 

3 
Nízká odezva na 

newslettery 
Sběr kontaktů na více veletrzích VNHR 

4 
Nezájem studentů o 

newsletter 

Uskutečnist dotazník na zájmy a 

preference studentů 
VNHR 

6 
Oslovení malého počtu 

absolventů 

Ověření propagace veltrhu a 

návštěvností v předešlých let 
VNHR 

7 
Nedojde ke zvýšení 

návštěvnosti stránek 

Optimalizace počátečního 

nastavení a průběţná práce s 

klíčovými slovy 

NHR 

8 
Nízká návštěvnost 

Facebooku 

Mít přehled o konkurenci a 

moţnosti působení na FB 
NHR 

9 
Ţádné reakce na inzeráty z 

MHD 

Pouţít větší formát, zajímavou 

grafiku a otestovat reakce 
VNHR 

10 
Nízká návštěvnost Blogu na 

webovkách 

Zvýšit propagaci webu placenou 

formou, pravidelně přidávat 

články 

VNHR 

11 
Neoslovení cílových 

zákazníků 
Zjistit si čtenáře daného blogera VNHR 

Tabulka 28: Odezva na rizika - návrh opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Díky uvedeným opatřením se podařilo sníţit hodnoty kritických rizik na přijatelné 

úrovně. Pro lepší grafickou orientace lze vyuţít mapu rizik nebo pavučinkový graf, kde 

lze dobře vidět rozdíly před a po zavedení opatření proti rizikům.  

3.6 Ekonomické zhodnocení návrhů 

Náklady 

Na základě časového harmonogramu a vyhledaných údajů jsem si spočítala 

předpokládané náklady na marketing pro mnou navrhované řešení. V tabulce je uveden 

celkový rozpočet na rok, přesněji na druhou polovinu roku 2017 a první polovinu roku 
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2018. Celkové odhadované náklady jsou ve výši 169.350 Kč, coţ znamená, ţe jsem se 

vešla do schváleného budgetu 190.000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Návrh 
Četnost platby 

Cena v Kč 

bez DPH Počet měsíců Výše nákladů za rok 

Zaměstnání 

marketingového referenta měsíční 2500 12 30000 

Zaměstnání stáţisty 

(researchera) měsíční 2500 6 15000 

Newsletter 
měsíční   9 11250 

- Tvorba dvou článků 
měsíční 1000 9 9000 

- SmartEmailling 

(navýšení kapacity) měsíční 250 9 2250 

Účast na veletrhu 

JobChallenge jednorázově     39800 

- Stánek na JobChallenge 
jednorázově 26000   26000 

- Reklamní košile/trička 
jednorázově 1420   1420 

- Tisk reklamních tašek 
jednorázově 3500   3500 

- Cena soutěţního dárku 
jednorázově do 1000   1000 

- Tiskoviny 
jednorázově do 1000   1000 

- Zapůjčení stolečku 
jednorázově 250   250 

- Pořízení přenosného 

promo stolku jednorázově 5700   5700 

- Zapůjčení ţidlí 
jednorázově 180   180 

- Zapůjčení projektoru + 

plátna jednorázově 750   750 

Roll-up bannery na 

univerzitách     10 17400 

- Pořízení roll-up bannerů 
jednorázově 3900   3900 

- Platba za sluţbu fakultám 
měsíční 1500 9 13500 
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Sklik 
měsíční 1050 10 10500 

Zlepšení Facebooku a 

pravidelná správa měsíční 2000 9 18000 

Inzeráty v MHD 
měsíční 3200 2 6400 

Linkbuilding 
jednorázově 3000   3000 

Celkem 
      151350 

Tabulka 29: Odhad výše nákladů marketingových aktivit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Do uvedené tabulky jsem vypsala pouze ty aktivity, které personální agentuře vytváří 

náklady. Ostatní návrhy jsem do tabulky nezahrnovala.  

U platformy SmartEmailing, kterou bude potřeba vyuţívat pro rozesílání newsletterů, 

navrhuji pouze navýšení kapacity kontaktů, protoţe aktuálně ji firma vyuţívá 

k obchodním aktivitám a platí zde za kapacitu 2 000 kontaktů. Platforma se můţe 

nadále vyuţívat bez navyšování, a jakmile by to nebylo dostačující, navrhuji navýšení 

na 3 000 kontaktů, coţ firmu bude stát o 250 Kč měsíčně více, s čímţ kalkuluji 

v tabulce. Tudíţ beru v potaz horší scénář. (51) Cena jednoho článku pro newsletter je 

stanovena ve výši 500 Kč a vzhledem k tomu, ţe newslettery budou tři a v kaţdém jsou 

dva články, je celková cena 3.000 Kč měsíčně. Je to cena jak pro kolegyni Annu, tak 

pro externího copywrightera, který si udělal nacenění na 400 Kč na hodinu a dle jeho 

odhadu můţe nad třemi články strávit 3 hodiny, coţ představuje ještě niţší částku neţ 

v případě vyuţit kolegyně. Raději opět počítám s horší variantou.   

Ohledně účasti na pracovním veletrhu přichází v potaz JobChallenge a Den firem, 

protoţe iKariéra od letošního roku nepovoluje účast personálním agenturám. V návrhu 

jsem počítala s JobChallenge, jehoţ cena je do 16. 6. 2017 zvýhodněná a to za 

26.000 Kč. V ceně je zahrnuta i stánek s cateringem. Jedná se o základní stánek 

o rozměrech 3x2 metrů v křídle A, coţ je ovšem strategické místo, protoţe se nachází 

přímo u vchodu. (67) Reklamní košile pro konzultanty by stály 430 Kč pro jednoho 

a trička pro konzultantky a asistentky by byli za 280 Kč za jedno. Celkem by to tedy 

bylo 2x430 Kč a 2x280 Kč, coţ je 1.420 Kč. (68) Cena za tisk 500 ks reklamních 

igelitových tašek je 3.500 Kč (69) a s tiskovinami a propagačními letáky se dostaneme 
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do 1.000 Kč za 400 ks na kvalitnější 200g papír. (70) Cena soutěţního předmětu by se 

měla vlézt do 1.000 Kč, ať uţ se bude jednat o cokoliv z uvedeného. Dále se bude 

zapůjčovat jeden stolek s potahem, který firma vyuţívala jiţ při veletrhu PerFEKT 

a byli jsme s ním spokojeni. (71) Cena za jeden stolek na den je 250 Kč a k tomu dvě 

vyšší ţidle za 90 Kč za kus na den. (72) Pořízení jednoho přenosného promo stolku 

s potiskem vyje firmu celkem na 5.700 Kč. (60) Celkem tedy 430 Kč za den. Zapůjčení 

projektoru spolu s plátnem je za 750 Kč na den. (61) 

Pokud se firma rozhodne pro spolupráci s technickými fakultami a bude zde vystavovat 

roll-up bannery vyjde ji pořízení nových bannerů na 1.300 Kč za jeden, celkem tedy na 

3.900 Kč. (73) Firma sice na stránkách uvádí vyšší ceny, JCC od ní však odebírá 

reklamní předměty delší dobu, proto má zajištěnou niţší cenu. Potom ještě bude muset 

uhradit fakultě cenu za propagaci, coţ je asi 500 Kč za měsíc. 

Tištěné inzeráty v tramvajích by firmu vyšli na 80 Kč za A4 na měsíc, coţ je jen o 20 

Kč více neţ při inzerci na 14 dní. Firma vyuţije čtyři různé dopravní linky desetkrát za 

den, coţ představuje 3.200 Kč za měsíc. (74) 

U Facebooku, Skliku a Linkbuildingu se jedná o paušální částky, ze kterých se 

v podstatě strhávají ceny za sluţby. U Linkbuildingu navrhuji kredit 3.000 Kč, protoţe 

průměrná cena článku je 670 Kč a zatím by firmě stačilo realizovat 3-4 články. (65) 

V tabulce chybí náklady za následující aktivity: 

 Inzerce pro Maltézskou pomoc – jelikoţ za portály na kterých by firma pro 

Maltézskou pomoc inzeroval, se platí paušální částky a denně na nich firma 

inzeruje desítky pozic, bylo by obtíţné spočítat celkový náklad na tuto inzerci, 

ale ve výsledku by se jednalo o velice nízkou částku, protoţe čím více se zde 

inzeruje, tím je to pro firmu levnější.  

 Optimalizace webových stránek – tento návrh stejně jako následující bod je pro 

mě těţké vyčíslit. Zde by se totiţ muselo spolupracovat s externím vývojářem, 

který aktuálně pracuje na firemním informačním systému a se kterým je potřeba 

se spojit a detailně popsat, co se o něm ţádá. Pokud by tento bod byl moc 

nákladný, můţe se odloţit na další rok, kdy bude k dispozici více financí.   

 Přidání Blogu na webové stránky – viz předchozí bod.  

http://www.papiratisk.cz/
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 Zavedení „Inovativních dní“ pro zaměstnance – jelikoţ ve firmě máme 

zavedený benefit ve formě občerstvení není potřeba k těmto dnům další náklady 

a mohlo by to tedy být pro agenturu jen přínosné.  

Přínosy 

Těmito návrhy by mohlo ve firmě vzniknout marketingové oddělení, které fakticky 

zatím neexistuje. Prozatím by jej představoval nový zaměstnance, který by měl na 

starost zavedení navrhovaných marketingových aktivit.  

Většina z nich je zaměřená na studenty a absolventy technických oborů, protoţe to je 

pole působnosti personální agentury Jobs Contact a tito kandidáti pro ni představují 

budoucí zdroj příjmů.  

Zavedení newsletteru by mělo zvýšit povědomí o firmě mezi těmito cílovými skupinami 

a díky němu by si měla agentura s nimi udrţovat pravidelný kontakt. Navíc se 

newsletteru dá vyuţít i po obchodní stránce a můţe se prodat sluţba propagace 

i menším firmám, které s námi jiţ třeba spolupracují. Firmě by z této aktivity tedy mohli 

plynout zisky a sníţili by se tím i náklady.  

Účastí na veletrhu se opět zvýší povědomí o agentuře a pomůţe to navázat nové 

kontakty s kandidáty, pro které je hledání práce zcela aktuální. Firma tím můţe získat 

díky dotazníkům cenné informace od studentů a také zpětnou vazbu. Opět se zde dá 

vyuţít moţnosti propagace menších zákazníků. 

Díky PPC reklamě se můţe zvýšit návštěvnost firemních webových stránek a také 

konverze, coţ v našem případě představuje více zasílaných CV, které jsou na dnešním 

trhu tak ceněné, právě díky klesající nezaměstnanosti. To stejné platí pro celkovou 

optimalizaci webu, čímţ se zjednoduší proces zaslání CV, které se stane více intuitivní.  

Celkový přínos, který by všechny tyto změny měli přinést, a věřím, ţe by přinesly, je 

finanční. Díky zavedením návrhů dojde ke zvýšení povědomí o personální agentuře a to 

přiláká nové zákazníky z řad studentů, čímţ dojde k navýšení trţeb Jobs Contact. 

Agentura má z jednoho nového zákazníka, který zároveň nastoupí do firmy, ve které je 

prezentován v průměru 80.000 Kč. Můj optimální odhad, kolik by mohli návrhy přivést 

takových kandidátů je 18, reálný odhad je 15 a pesimistický je 12 kandidátů za rok. 



112 

 

Celkově by tedy díky návrhům při reálném odhadu mohli trţby vzrůst o 8,8 %, coţ je 

v absolutní částce 1.200.000 Kč. 

3.7 Shrnutí návrhové části 

Na základě výsledků z analytické části jsem navrhla řešení pro zlepšení povědomí 

o personální agentuře Jobs Contact a zvýšení jejich trţeb. Po konzultaci s vedením jsem 

dostala stanovený rozpočet, který se mi povedlo při navrhování řešení dodrţet. 

Stanovená částky nebyla překročena, tudíţ jsou návrhy reálné a proveditelné. 

V návrhové části jsem se věnovala zlepšení marketingové komunikace cílené na 

kandidáty a konkrétněji na studenty a absolventy technických oborů. Po navrţení řešení 

jsem sestavila časový harmonogram zavedení nových aktivit a odhadované náklady pro 

rok 2017 a 2018.  
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ZÁVĚR 

Předmětem této diplomové práce bylo nastavení marketingové komunikace personální 

agentury Jobs Contact cílené na kandidáty. Jak jsem zmínila jiţ na začátku, marketing je 

pro firmu v tomto oboru klíčový a proto bylo potřeba navrhnout určitá opatření a 

zavedení změn, aby byla firma dobře fungující, konkurenceschopná a prosperující 

společnost. 

První část práce se zabývala teoretickým východiskům z oblasti marketingového a 

komunikačního mixu a analýz prostředí a dotazníkového šetření.  

Druhá část se zabývá analýzou a poskytuje informace o dané společnosti a jejím 

současném stavu. Situační analýza zahrnuje PEST analýzu, Porterův model pěti sil, 

analýzu 7S faktorů, marketingový mix a komunikaci a dotazníkové šetření. Všechny 

zjištěné informace jsou shrnuty prostřednictvím SWOT analýzy a díky ní byly 

identifikovány silné a slabé stránky společnosti spolu s jejími příleţitostmi a hrozbami. 

Ty byly vyhodnoceny pomocí SWOT matice a bylo zjištěno, ţe by se firma měla 

zaměřit na ofenzivní strategii se zaměřením na zlepšení slabých stránek firmy pomocí 

výhod z příleţitostí. 

V poslední kapitole jsem dle provedených analýz pokračovala v navrhnutí konkrétních 

nástrojů marketingové komunikace s přihlédnutím ke stanovenému rozpočtu, který je 

firma ochotna na tyto účely uvolnit. Snaţila jsem se tedy navrhnout taková řešení, která 

by pro firmu nebyla příliš nákladná, ale přitom efektivní. Zároveň jsem v této části 

navrhla časový harmonogram navrţených změn a případnou kontrolu jejich plnění. Pro 

řízení rizik jsem vyuţila metodu RIPRAN a jsou zde uvedeny i přínosy a náklady pro 

agenturu.  

Navrhnutá řešení by mohla vést u firmy ze zlepšení marketingové komunikace cílené na 

absolventy a tím k odstranění nejslabších stránek agentury. Zavedením daných návrhů 

by mohlo dojít k posílení postavení agentury na trhu a zvýšení trţeb.  

Jako osobní přínos pro mě povaţuji to, ţe jsem dokázala vyuţít získané teoretické 

poznatky během studia a aplikovat je v praxi, kdy jsem navrhla řešení, která jsou pro 

firmu zajímavá, jak jsem zjistila po konzultaci s vedením.   
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