DIGITÁLNÍ
HRDINA
Průvodce digitálním světem pro HR profesionály,
kteří chtějí držet krok s dobou.

Matěj Matolín

ÚVOD
Sociální sítě, digitální marketing, employer branding, big data,
responsivní design, SEO... to jsou pojmy z digitálního světa,
před kterými dnes není úniku. Komunikace se za posledních
pár let obrovsky posunula. Máme nové sítě, technologie, nové
profese, nové firmy. Změn je tolik a jsou tak rychlé, že není
lehké s nimi držet krok.
Ale máme jinou možnost? Orientace v digitálním světě dá HR
profesionálům nejen konkurenční výhodou, ale brzy se stane
nutností.
Moderním HR technologiím a trendům se věnuji na blogu
lovec-hlav.cz. Pozitivní reakce, které dostávám, mě utvrdily v
tom, že propojování digitálního světa a HR je velmi aktuální
téma. Nechci, aby HR mělo pověst oboru, který je ve využívání
technologií o dekádu pozadu.
Proto jsem sepsal praktickou příručku, která vám pomůže
orientovat se v základních pojmech a principech současného
digitálu. Neudělá z vás experta, ale věřím, že Vás navede
správným směrem. Bude krokem na Vaší cestě stát se
Digitálním HRdinou.
Stejně jako se svět digitálu neustále mění, i tato příručka se
bude aktualizovat a doplňovat. Proto budu rád, když mi
napíšete svůj názor a tipy co by v dalším vydání nemělo
chybět, co vyhodit a co naopak více rozvinout.

Matěj Matolín

O autorovi:
Začínal jsem v Public Relations a později se přesunul do
HR. Pracoval jsem v mezinárodních firmách v ČR i
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A/B TESTOVÁNÍ
Předtím než rozešlete novoroční přání, zeptáte se kolegů,
jestli se jim víc líbí varianta s koťátky nebo se štěňátky. Vidíte,
právě jste provedli A/B testování.
Před každou kampaní, inzerátem nebo e-mailingem je dobré
připravit více verzí a otestovat je na vzorku cílové skupiny.
Například na Facebooku připravíte dvě verze (ale klidně více)
reklamního příspěvku. Necháte kampaň běžet jeden den,
vyhodnotíte, na který příspěvek návštěvníci více klikají a ten
necháte běžet. Druhý ukončíte.
S A/B testováním přijdete do styku, pokud plánujete větší
náborovou kampaň podpořenou inzercí. Bude třeba vytvořit
více verzí oslovení a vizuálů a ty pustit na malý vzorek cílové
skupiny. Pokud se vám o kampaň stará agentura, musí být
schopná sledovat, jak si vedou a na základě toho kampaň
upravovat.
Další využití A/B testování je v případě, že máte seznam
zájemců, kterým posíláte e-mailem zpravodaj nebo nějakou
nabídku. Nejprve se rozešlou dvě verze na menší skupinku a
ten e-mail, který se více otvírá, pak pošlete na zbytek
seznamu. K tomu slouží různé nástroje jako například
SideKick, Mailchip apod. Ty umožňují dosledovat, jaké
procento příjemců si zprávu otevřelo.
A/B testování použijete i pokud oslovujete kandidáty přes
LinkedIn. Vytvoříte si více verzí oslovení a můžete sledovat,
na kterou lidé lépe reagují.

AGREGÁTORY
Jedná se o aplikace, které vyzobávají inzeráty z pracovních
serverů a kariérních stránek a slučují je do jedné velké
databáze, kterou mohou kandidáti prohledávat.
Některé agregátory se zaměřují pouze na určitý segment trhu,
jiné sbírají všechno. V posledních pár letech mají agregátory
větší podíl na trhu než samotné portály, na kterých tak trochu
parazitují. Největším agregátorem je Indeed.com, který
funguje i v české verzi.
Nicméně dosah agregátorů je v České republice omezený,
protože největší český pracovní portál jobs.cz neumožňuje
agregátorům indexovat svůj obsah.
Přehled největších agregátorů je zde.

APPLICANT TRACKING SYSTEM (ATS)
Aplikace pro správu kandidátů a jejich řízení v průběhu
náborového procesu. Zpravidla poskytuje tyto hlavní služby:


vystavení inzerátu



tvorba odpovědního dotazníku



sběr odpovědí a tvorba databáze kandidátů



řízení náborového procesu, tj. změny stavu kandidátů



hromadná korespondence




spolupráce v rámci náborového týmu
analytika

Kvalitní ATS umožňuje výrazně zefektivnit celý náborový
proces.
ATS systémy mohou být součástí kompletního personálního
systému (například SAP, Oracle), nebo mohou být dodávány
jako samostatné aplikace (Taleo).
Druhou možností jsou ATS služby jako součást pracovního
portálu. To je například G2 od LMC. Problém takového řešení
je ten, že pak v ATS systému máte pouze kandidáty z daného
portálu.
Před pár lety to možná nebyl takový problém. Dnes ale
kandidáty vyhledáváme na LinkedIn, můžou se hlásit přes
Facebook, portály, mohou reagovat na e-mailovou kampaň,
hlásí se z kariérních stránek apod. Abychom je mohli
efektivně řídit, je třeba je všechny dostat do jednoho systému
a ne je mít rozházené ve všech možných koutech.
V současnosti vzniká ohromné množství cloudových ATS
aplikací. Některé jako například Recruitee jsou velmi
intuitivní, uživatelsky přívětivé, mají mobilní aplikaci a
celkově se s nimi pracuje velmi dobře. Pokud ale používáte
jobs.cz, je před nasazením ATS systému třeba vyřešit, jak
bude probíhat přenos kandidátů z jobs.cz do vašeho ATSka.
Detailní článek o ATS systémech na blogu Lovec Hlav.

BIG DATA
Vezměte si, kolik za den navštívíte webových stránek, co na
těch stránkách děláte, na co klikáte, co si kupujete, co
vyhledáváte. Na co se díváte na Facebooku, jaké články
lajkujete, co sdílíte, kdo jsou vaši přátelé, co ti přátelé dělají,
co dělají přátelé přátel. O všem existují někde záznamy, data.
Ale nejde jenom o data z webu. Například pokladní v
supermarketu. Scannováním zboží generuje data o tom,
jakou rychlostí zboží markuje, víme, kolikrát za směnu udělala
chybu a musela položku stornovat, kolikrát za směnu musela
volat vedoucí apod. Řidič kamionu s instalovaným GPS
každou minutu odesílá data o své poloze, rychlosti, aktivitě.
Průchod vrátnicí vytvořil datový záznam, přihlášení do
systému v počítači, vytočení telefonu… Svým chováním v
digitálním světě generujeme obrovské množství dat.
A proč jsou to big data a ne jenom data? Protože jich je
opravdu hodně. Je jich tolik, že se nedají běžnými způsoby
spravovat a analyzovat.

Pro představu: množství dat,
které lidstvo vytvořilo za dobu
svojí existence až do roku 2003,
nyní vytvoříme za pouhé dva dny.

Obrovské možnosti skýtá analyzování těchto dat a hledání
souvislostí, které umožňují odhadovat budoucí vývoj (viz.
Data mining).

Využívání Big data je poměrně pokročilé v průmyslu a IT, pak
si našlo cestu do marketingu a nyní začíná ťukat na dveře HR,
kde se prosazuje v těchto oblastech:
Vyhledávání uchazečů - Schopnost identifikovat vhodné
kandidáty na základě jejich chování na sociálních sítích.
Pěkný příklad z praxe o zapojení analýzy Twitteru a geolokace
v tomto článku.
Výběr - není daleko doba, kdy ze všech aktivit člověka na síti
bude možné sestavit jeho profil. Jaké píše příspěvky, co tvoří,
co hledá, s kým se přátelí, jak reaguje. Na základě toho
budeme schopni určit vhodnost kandidáta pro určitý typ
práce nebo firemní kulturu.
Retence - je možné analyzovat, jakou má souvislost určité
chování zaměstnance (snížení výkonu, zvýšení nemocnosti,
pozdní příchody, časté telefonování) s pravděpodobností, že
do 3 měsíců z firmy odejde.

BOOLEAN SEARCH
Pokud chceme vyhledávání na LinkedIn opravdu dobře zacílit
a chceme získat pouze relevantní výsledky, budeme muset
použít logické operátory. Tři hlavní jsou AND, OR a NOT.
Řekněme, že chci najít personalistu. Ten ale může mít různé
názvy pozice. Může se nazývat: personalista nebo HR
generalista nebo HR specialista nebo business partner. V
takovém případě spojím klíčová slova operátorem OR. Tím
dostanu výpis lidí, u kterých je alespoň jedna podmínka
splněna.
Můžu ale chtít, aby to byl personalista, který pracoval pro
Škoda Auto. Pak napíšu personalista AND Škoda Auto. To
znamená, že musejí být splněny obě podmínky zároveň.
NOT použijeme v případě, kdy chceme, aby jedna podmínka
byla splněna, ale druhá ne. Nechci personalistu, který už
pracuje jako manager a proto dotaz bude personalista NOT
manager.
Výše uvedené příklady jsou orientační. V praxi musíme často
používat složitější dotazy, kdy se podmínky různě řetězí,
slučují do závorek apod. Logické operátory se dají používat
ve vyhledávání v Google (viz. X-ray search) anebo přímo ve
vyhledávacích oknech LinkedIn.
A proč se to vlastně jmenuje tak divně? Tyto principy
definoval britský matematik George Boole v polovině 19.
století.
Využívání Boolean search pro vyhledávání na LinkedIn se
věnuje

perfektní

kniha

Josefa

Kadlece:

People

As

Merchandise a nebo Glen Cathey a jeho blog Boolean Black
Belt.

CLOUD
Mít uložená data, fotky, filmy v jednom zařízení přestalo být
praktické ve chvíli, kdy člověk začal používat více zařízení
jako počítač, tablet, mobil…
S rozvojem vysokorychlostního internetu, mobilních dat a wifi
není problém být neustále připojený a přenos dat je buď
zadarmo, nebo za pár korun. Stejně tak se extrémně zlevnily
technologie pro ukládání dat.
Místo toho, abyste měli data uložená ve svém zařízení, si tak
můžete od poskytovatele půjčit část jeho kapacity a tam si
data uložit. Je vám celkem jedno, kde fyzicky jsou. Díky
internetu k nim pak máte přístup odkudkoliv. Jsou kdesi v
mracích, v cloudu. I když fyzicky jsou spíše v podzemí.
K datům máte přístup prostřednictvím webového prohlížeče
nebo mobilní aplikace. Nejznámější cloudová úložiště jsou
Dropbox, iCloud, Microsoft Onedrive či Goodle Drive.
Pokud pracujete s Microsoft Office, můžete si zdarma zřídit
účet pro Onedrive. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu
Microsoftu, spolupracuje velmi dobře s běžnými formáty MS
Office. Můžete si ho instalovat jako jednoduchou ikonku ve
vašem Windows průzkumníku a používat ho jako jakýkoliv
jiný adresář ve vašem počítači. Na souborech pak můžete
pracovat odkudkoliv a nemusíte si je mezi prací a domovem
posílat e-mailem nebo přenášet na USB.
Cloud se neomezuje pouze na ukládání dat, ale na cloudu běží
aplikace i komplexní systémy (viz. SaaS).
Určitým problémem (i když řešitelným) v oblasti HR může být
ukládání osobních dat v cloudu ve vztahu k zákonu č. 101 o
ochraně osobních údajů.

CONTENT MARKETING
Na každého z nás se dnes a denně valí záplava nabídek, sloganů,
zaručeně největších slev, letáků, videí, blikátek, plakátů. Lidé se
proti tomu už stali do jisté míry imunní a ostražití. Možná se sem
tam někdo chytí, ale pro dlouhodobý business je třeba budovat
vztah se zákazníkem, získat si jeho pozornost, vytvořit důvěrný
vztah. A zde přichází ke slovu content marketing, nebo-li obsahový
marketing. Bez kvalitního content marketingu je těžké prorazit.

Základem je nabízet potencionálním zákazníkům kvalitní a
hodnotný obsah. Prodáváte sekačky? Možná si myslíte, že
stačí udělat šmrncovní web, naházet na něj slogany o
nejlepších sekačkách na trhu a každý návštěvník si sedne na
zadek. Omyl. To možná fungovalo přes deseti lety.
Efektivnější způsob je začít psát články o péči o trávník.
Protože to je ve finále cíl, který zájemce o sekačku sleduje.
Budete přinášet kvalitní materiál, rady a tipy, návody.
Návštěvník má důvod na stránce zůstat, začíst se a možná
se i vrátit. Postupně vzniká pouto důvěry. Zákazník vás zná,
ví, kdo jste, oceňuje, že z něj jenom netaháte peníze, ale
nabízíte protihodnotu. Začne vás vnímat jako experta v dané
oblasti. Možná nepotřebuje sekačku teď hned, ale až se mu
za půl roku porouchá ta stávající, koupí si novou u vás.
Vidíme, kolik značek nyní dodává zdarma nějakou hodnotu:
Mattoni má na stránkách pěknou sekci o pitném režimu a
proč je voda důležitá pro naše zdraví, Pivovar Bernard
rozesílá lifestylový časopis, Vodafone má web a časopis
čilichili a najdeme tisíce dalších příkladů. Svůj blog má skoro
každý e-shop.

Obsahový marketing má své obrovské
využití v personálním marketingu.
Namyšlená hesla, firemní slogany,
rozesmátí lidé… tak často vypadají
kariérní weby a nikdo na to už není
zvědavý.
Budoucnost

je

v

autentické

komunikaci,

pravdivých

informacích o firmě, reálných lidech, budování dlouhodobého
vztahu s kandidáty.
Podívejme se na pár příkladů: CoCuMa je nový projekt, který
se snaží představit pravdivou firemní kulturu, ŠkodaAuto
nabízí na svých kariérních stránkách přes 400 učebnic, ebooků a učebních skript ke stažení, STRV pořádá besedy ze
zajímavými lidmi ze Sillicon Valley, KPMG má svůj blog
Zpodpalubí a skvělou mobilní aplikaci Test2Job.
Pokud chcete opravdu oslovit kandidáty, přestaňte se
schovávat za nicneříkající hesla a začněte s obsahovým
marketingem. Inspirace je všude kolem Vás.

CUSTOM AUDIENCE
Jedna z perfektních vlastností Facebooku je možnost cílení
příspěvků a placených kampaní na přesně vymezenou skupinu lidí.
Tou skupinou můžou být vaši fanoušci, nebo může být definována
podle filtrů, které Facebook nabízí. Anebo si skupinu můžete
vytvořit sami, a to je custom audience, česky bychom řekli „vlastní
publikum“.

Pokud máte databázi e-mailů, můžete tento seznam nahrát
na Facebook. Ten jej spáruje s e-maily, které tam mají uloženy
jeho uživatelé, a přiřadí k nim facebookové profily. Tuto
skupinu si uložíte a pak ji můžete dále oslovovat a posílat
speciální příspěvky jenom jí.
Custom audience má zajímavé využití v klasickém marketingu, ale
použít se dá samozřejmě i v náboru. Na kariérních veletrzích
můžete sbírat e-maily, máte e-maily od vašich uchazečů o
zaměstnání, máte e-maily lidí, kteří se třeba na vašich stránkách
přihlásili k odběru novinek nebo upozornění na nové pracovní
pozice.

E-maily si přenesete do Facebooku, propojíte s profily a pak s
kandidáty můžete dál pracovat: posílat jim například
informace o otevřených pozicích, zajímavosti o dění ve firmě
apod.
Samozřejmě je třeba si rozmyslet, kdy má smysl se na ně
obracet na Facebooku, a kdy jim poslat normální e-mail.
Druhou možností vytváření vlastního publika je pomocí
remarketingu.
Více informací o custom audience zde. Výborným zdrojem o
facebookové reklamě je web newsfeed.cz

CUSTOMIZACE
Koupíte si standardizovaný produkt, například auto. Ale
protože nevyhovuje přesně vašim potřebám, trochu si ho
vyladíte na míru: dokoupíte si masážní potahy na sedačky,
namontujete vlastní autorádio, přestříkáte nárazníky na
růžovo, dáte ostřejší brzdy a polepíte kapotu logem vaší
firmy.
Stejně tak při koupi softwaru můžete provést individuální
úpravy. Pokud přidáte pouze logo firmy a nastavíte firemní
barvy, mluvíme o "brandingu", nebo "obrandování". Česky
bychom asi řekli "označkování". Pokud se jedná o změny
parametrů a fungování softwaru, říkáme tomu customizace.
Ke customizaci přistoupíme, pokud například personální
systém nepodporuje firemní procesy přesně tak, jak u vás ve
firmě

fungují.

Customizace

může

vyžadovat

práci

programátora a testování a to samozřejmě stojí peníze.
Obecně platí, že pokud to jen trochu jde, je lepší přizpůsobit
procesy softwaru než naopak.

Pokud vybíráte složitější software, je třeba vytvořit opravdu
detailní zadávací dokumentaci, která popisuje, jak přesně má
systém fungovat a ověřit u dodavatele, zda budou procesy
pokryté standardním fungováním softwaru anebo bude třeba
výraznější customizace a kolik bude stát.

Účtování víceprací je oblíbeným
způsobem, jak ze zákazníků
vytáhnout další peníze.

DATA MINING
Obrovské množství dat, které každou sekundu vzniká (viz. Big
data), skýtá ohromnou informační příležitost. Problémem ale je, jak
tato data zpracovávat. Je jich jednak obrovské množství, nejsou
strukturovaná a nachází se v různých systémech.
Zpracováním se myslí nacházení souvislostí a vztahů a na jejich
základě předpovídat budoucí vývoj. Tomu se říká prediktivní
analýza. Data mining, nebo-li dolování dat, je o vytěžování dat a
jejich spojování do smysluplných vzorců.
Prediktivní analýza už má dávno své místo například v
bankovnictví. Podle parametrů klienta (povolání, příjem, historie
plateb) je možné s určitou pravděpodobností předpovědět, zda
bude splácet půjčku nebo ne.
Jaké jsou možnosti data miningu v HR? Na jedné straně lidé o sobě
zanechávají čím dál více informací na sociálních sítích, na druhé
straně má firma obrovské množství údajů o jejich chování nemocností a docházkou počínaje, přes data z hodnocení,
třistašedesátek, až po businessové výsledky.
Bylo by zajímavé všechna tato data propojit a umět změřit, jak
charakteristiky člověka ovlivňují jeho
spolupráce, kreativitu, vytrvalost apod.

výkon,

schopnost

Legendární je využívání Data miningu ve společnosti Google.
Projekt Oxygen měl za cíl empiricky definovat charakteristiky
kvalitních manažerů. Během jednoho roku tým analytiků
shromáždil desítky tisíc dat ze všech možných firemních
ukazatelů, od výsledků hodnotících pohovorů, přes výzkumy
spokojenosti zaměstnanců, množství oceněných zaměstnanců
apod. a na jejich základě sestavil model ideálního manažera
Googlu.
Více se o projektu Oxygen dočtete v knize Work rules, kterou napsal
současný HR Vicepresident Googlu Laszlo Bock.

EMOJI
Oxfordský slovník vyhlásil slovem roku 2015 toto: 😂 Face
with tears of Joy - smíchy brečící obličej.
Emoji jsou vylepšenou verzi oblíbených smajlíků ;-) Pocházejí
z Japonska a čtou se "emodži". Setkáváme se s nimi hlavně
na sociálních sítích a mobilních telefonech.

Prakticky všechny smartphony a aplikace, jako například
Facebook Messenger, vám už rovnou umožňují vybrat si při
psaní zpráv z celé nabídky Emoji. Každý Emoji má svůj kód,
přes který ho lze propašovat i do linku na webovou stránku či
do předmětu e-mailu.
Úskalí Emoji je, že nejsou standardizované mezi všemi
zařízeními a operačními systémy a proto se může stát, že při
použití méně rozšířeného emoji uvidí druhá strana nic
neříkající čtvereček.
Emoji se dají dobře použít pro zvýraznění textu a vyvolání
pozornosti. Pokud píšete první kontaktní zprávu kandidátovi
z LinkedIn, zkuste mu do předmětu zprávy připsat Emoji.
Vystoupíte z davu. Ale pozor, poměrně často jsou zneužívány
či nadužívány, podobně jako je tomu u hashtagů.

EMPLOYER BRANDING
Značka zaměstnavatele, anglicky employer brand, je pověst
firmy na trhu práce. Je to soubor pocitů a představ, které se
kandidátům vybaví, když slyší název vaší firmy.
Pojem branding se už dlouho používá v marketingu. Jaké
pocity se vám vybaví, když se řekne Red Bull? Asi to bude
energie, adrenalin, volnost, život na plný plyn. Jiné pocity ve
vás vyvolá Kofola a jiné Coca Cola. Stejně tak mají lidé určitou
představu o zaměstnavatelích. Google na vás asi bude
působit jinak, než Komerční Banka nebo České dráhy.
Značka jednoho zaměstnavatele může přitahovat dravé a
kreativní lidi, jiný zaměstnavatel přitahuje kandidáty bažící po
řádu, klidu a jistotách. Pro budování značky zaměstnavatele
se používají klasické marketingové metody. Tvoří jí jazyk,
jakým firma mluví ke kandidátům, jaké kvality akcentuje, na
jaké lidi se obrací, jaké používá vizuály, jak inzeruje apod.
Značku zaměstnavatele je možné ovlivnit marketingem, ale
nemá smysl se vydávat za někoho jiného, než kým firma ve
skutečnosti je. Krátkodobě to může fungovat, ale jak bude
reagovat kandidát, který věřil, že nastoupil do „cool“
neformální inovativní firmy a pak je konfrontován s realitou
zkostnatělého byrokratického molochu? Stejně odejde.
Employer bradning by měl být více o akcentování toho
dobrého a skutečného, co ve firmě je.
Employer branding je dnes hodně módní pojem a kde kdo za
něj vydává kde co. Pokud se rozhodnete pracovat s externím
dodavatelem na tvorbě značky zaměstnavatele, je třeba, aby
se jednalo o promyšlený proces, který se neobejde i bez změn
uvnitř firmy. Přestříkat starou škodovku novým lakem z ní
Mercedes neudělá.
Pro inspiraci se můžete kouknout na stránky české agentury
Brandbakers, která se na employer branding specializuje.

ENGAGEMENT
V HR se Engagement často zmiňuje v souvislosti s motivací
zaměstnanců. Na sociálních sítích, zejména na Facebooku,
označuje zapojení uživatelů. To znamená, že uživatel na
příspěvek kliknul, lajknul, sdílel anebo ho komentoval.
Zapojení uživatelů relevantně ukazuje, jak je příspěvek
zajímavý.
Pokud dáte příspěvek na zeď, zobrazí se určitému počtu
vašich fanoušků. To ale ještě neznamená, že ho vůbec
zaregistrovali. Lidé dost často rolují na Facebooku rychlostí
světla a většinu příspěvků přeskakují. A pokud ho četli, tak
nevíte, jestli je zaujal a vyvolal v nich vůbec nějakou reakci.
Proto

je

důležitý

Engagement.

Sdílení,

lajkování

a

komentování jednak ukazuje, kolik lidí příspěvek zaujal, ale
také pomáhá šířit příspěvek dál. A v neposlední řadě
Engagement určuje, kolik lidí váš příspěvek ve finále uvidí.
Facebook se snaží filtrovat nezajímavý obsah a proto
příspěvky s nízkým zapojením potopí a ukazuje je méně
lidem.

Ale

i

u

kvalitního

obsahu

je

organický

dosah maximálně 10%.
Pro představu se můžeme kouknout na facebookové kariérní
stránky firem ČEZ a Škoda Auto. Ze statistiky je vidět, že
příspěvky Škody mají u fanoušků daleko lepší ohlas, než
aktivity ČEZ.

Kariérní facebookové stránky: ČEZ vs ŠKODA AUTO
ČEZ

ŠKODA AUTO

Lajky

25

805

Sdílení

1

98

Komentáře

0

38

Celkový Engagement

26

941

Škoda má

Počet fanoušků

8.470

87.711

fanoušků

Vyhodnocení příspěvků v listopadu 2015

Engagement
na stránkách
Škody je

10x více

35x větší

FACEBOOK
Lidé mají tendenci Facebook podceňovat. Na první pohled je
místem, kde se sdílejí vtipné hlášky, videa z dovolené a fotky
zvířátek nebo dětí. Při podrobnějším pohledu ale uvidíme
marketingovou superzbraň. Ví toho o nás strašně moc. A to
nejen tím, co o sobě vyplníme do svého profilu, ale zejména
tím, jak se chováme, co lajkujeme, co sdílíme. Díky tomu je
možné komunikaci naprosto přesně zacílit a modelovat na
určitou cílovou skupinu.

Další jedinečností Facebooku (a sociálních sítí obecně) je, že
komunikace s fanoušky je obousměrná. Fanoušci mohou
reagovat na vaše příspěvky, komentovat je a sdílet dále ve
své síti. Díky tomu máte okamžitou zpětnou vazbu na to, jak
efektivně komunikujete.
Takže zapomeňte na to, že Facebook je sítí teenagerů. To už
dávno není. Mnoho zvučných firem používá Facebook nejen
pro propagaci své značky, ale i pro nábor. Mezi nejaktivnější
patří např. Škoda Auto nebo KPMG.
Existují dva typy profilů: soukromé (konkrétní lidé) a stránky
(všechno ostatní: firmy, organizace, spolky). Nás zajímají
stránky, protože to je to, co v případě firemní komunikace
budete používat.
Stránka může mít několik správců, kteří jejím jménem
vydávají příspěvky. Tyto příspěvky se zobrazují fanouškům
stránky, stejně jako se soukromé příspěvky zobrazují vašim
přátelům. I když… tak jednoduché to není.

Když Facebook začínal, příspěvky se ukazovaly všem
fanouškům. Jak ale narůstal počet firem využívajících
Facebook pro svoji komunikaci, začal počet příspěvků
přerůstat únosnou mez. Představte si, že by na každých pět
příspěvků vašich přátel připadalo dvacet příspěvků stránek a
firem. Vaše zeď by připomínala reklamní katalog a odešli
byste jinam.
Facebook proto začal aplikovat různé filtry, kterými počet
příspěvků omezuje (viz. organic reach) a v současné době je
uvidí v průměru 6% fanoušků. Aby je viděli i ostatní, musíte
zaplatit, tj. použít reklamu. Příspěvky podpořené reklamou
poznáte podle malého nápisu "Sponzorováno" v hlavičce
příspěvku.

Reklama samozřejmě není omezena jen na vaše fanoušky.
Jak bylo zmíněno, Facebook nabízí nepřeberné množnosti,
jak filtrovat uživatele a cílit reklamu přesně na cílovou
skupinu, kterou potřebujete.
Téma reklamy na Facebooku by vydalo na samostatnou
knížku, na druhé straně jednoduchou reklamu zvládne každý.
Pro efektivní komunikaci na Facebooku stačí pro začátek ctít
tento princip:
Budovat si systematicky základnu fanoušků, sdílet zajímavý
obsah, který fanoušky zapojí (viz. engagement). Protože ale
Facebook dosah příspěvků omezuje (viz. organic reach) a vy
chcete, aby příspěvek vidělo co nejvíce lidí (viz. imprese), je
třeba to celé mít podpořené reklamou. Aktivity na Facebooku
je třeba pravidelně kontrolovat ve statistikách a komunikaci
a reklamu tomu přizpůsobovat.
Článek o tom, jak za pár minut rozjet náborovou inzerci na
Facebooku

zde.

www.newsfeed.cz

Články

o

fungování

Facebooku:

Content marketing
Sociální sítě
SEO

Zpětné linky

DIGITÁLNÍ

PPC

MARKETING

Remarketing
Analytika

Lead generation

GAMIFIKACE
Nemusíte zrovna trávit hodiny na playstationu, abyste věděli,
že moderní počítačové hry vyžadují postřeh, rychlost,
strategické myšlení, spolupráci, improvizaci a plno dalších
vlastností. Bavíme se o hrách, kde řídíte chod supermarketu,
budujete město i s jeho ekonomikou, spolupracujete s
dalšími hráči apod. Gamifikace je používání herních prvků
mimo prostředí her.

Gamifikaci

je

možné

uplatnit

v

náboru,

kdy

se

prostřednictvím různých výzev a úkolů testují schopnosti
kandidáta. Stejně tak je možné ho úkoly a sběrem bodů
motivovat k rychlejšímu onboardingu. S gamifikací ve firmě
je spojené i zveřejňování výsledků a žebříčků a tím podpora
zdravé soutěživosti. Což popravdě není až tak nová věc.
Zajímavý potenciál může gamifikace mít při sestavování
různých náborových her. Vlastně takové počítačové ácéčko.
Článek o gamifikaci si přečtěte na serveru Tyinternety, který
je mimo jiné výborným zdrojem informací o současném
digitálním marketingu.

GOOGLE ANALYTICS
Jedná se o nejrozšířenější nástroj pro sledování návštěvnosti
a
chování
lidí
na
zpracovávaná data patří:


webových

stránkách.

Mezi

tok uživatelů - jak se na stránkách pohybují, odkud a
kam klikají



zdroj - odkud uživatelé přišli (Seznam, Google, přímý
přístup přes adresní řádek…)



klíčová slova – na základě jakého zadání do
vyhledávače se uživatelé dostali na danou stránku



míra opuštění - kolik procent uživatelů opustilo danou
stránku



čas strávený na stránce



zařízení (PC, tablet, mobil)



země/území/město (odkud se uživatelé připojili)

Dále je možné sledovat akce uživatelů, jako například stažení
souboru, spuštění videa, zaslání životopisu apod.
Důležité je, že Google Analytics je zdarma, je celkem intuitivní,
dělá pěkné grafy a reporty a základní funkce v něm zvládne i
laik. Pokud máte kariérní webovou stránku, nebo děláte
kampaně na sociálních sítích, zřiďte si přístup do Google
Analytics a můžete v reálném čase sledovat návštěvnost a
chování návštěvníků.

HACKATHON
Hackathon je akce, při níž programátoři v týmech intenzivně
pracují na zadaném projektu. Slovo „hackathon" vzniklo
složením slov hack a marathon.
Hackathony zpravidla trvají jeden den až týden, počet
účastníků je několik desítek až stovek. Je to většinou trochu
dobrodružství, plno lidí společně bádá, až se z nich kouří,
odpadnuvší jedinci polehávají na zemi ve spacácích,
ostatním jsou k dispozici kvanta kafe, energy drinků a pizzy.
Původně vznikly jako svého druhu underground, ale za svůj
současný rozmach vděčí firmám, které v nich objevily úžasný
potenciál. Interní hackathon umožňuje dát dohromady lidi z
různých profesí a za dva dny vyřešit věci, které by jinak trvaly
týdny. Například facebookové tlačítko "Like" vzniklo na
jednom takovém hackathonu.
Externí hackathon umožňuje půjčit
si čerstvé mozky a přinést nový
pohled. Takové hackathony jsou
otevřené třeba studentům, nebo
mohou být soutěžní. Účast na
hackathonech

pořádaných

zvučnými firmami jsou prestižní
záležitostí.

Naopak

univerzitní

hackathony

jsou

našlapané

firemními sponzory.
Hackathony

jsou

efektivní

náborový nástroj a v oblasti IT už
zcela vytlačily klasické job fairy. Postupně je začínají
používat firmy z dalších oblastí. Co takhle místo klasického
stánku a letáčků na kariérních dnech, uspořádat pro studenty
hackathon?
Články na téma hackathon na serveru Czechcrunch zde.
Mimo oblast IT se hackathony prosazují například v ČEZ.

HASHTAG
Jedná se o krátký odkaz začínající znakem
„#“. Na Twitteru (ale i jiných soc. sítích) „#“
mění jakékoliv slovo nebo skupinu slov na
hledatelný odkaz. To umožňuje organizovat

#

obsah a sledovat diskuze založené na těchto
klíčových slovech.

Například, pokud byste chtěli napsat o konferenci TED, tak
byste k vašemu příspěvku přidali tag #TEDTalks. Kliknutím na
hashtag uvidíte všechny příspěvky, které obsahují tento
hashtag. Hashtagy se používají pro označování osobností
(#Obama),

událostí

(#KarelForPresident),

(#Euro2016),

konferencí

(#HRTech)

kampaní
anebo

i

obecných témat (#vino).
Hashtagy se masivně začaly používat na Twitteru, ale časem
se začaly používat i na dalších sociálních sítích.
V hashtagu se nesmí používat mezery. Nicméně i tak jde dát
dohromady více slov. Můžete si pohrát s velikostí písmen,
například pokud byste třeba psali o Open Source, tak jako
hashtag použijete #OpenSource.
Je možné používat číslice, nesmíte ale používat čárky, tečky,
otazníky či další speciální znaky. A nedoporučuje se využívat
diakritiku.
Dále si zapamatujte, co na Twitteru (ale i jinde znamená) „@“.
Tímto symbolem jde totiž označit jinou osobu ve vašem
tweetu či příspěvku, aby věděla, že jste jí napsali. Hashtag
takovou funkcí nemá. Není tu žádný seznam zavedených
hashtagů.
Můžete používat jakýkoliv hashtag, který vás napadne.
Samozřejmě by měl dávat smysl. Pokud daný hashtag zatím
neexistuje, jednoduše se vytvoří.

Téměř každá velká společnost má vlastní Twitter účet a
využívá nějaké hashtagy k propagaci určitých událostí nebo
celých kampaní.

V poslední době je poněkud přehashtagováno. Setkáváme se
s nimi na billboardech, v televizi, v kampaních politických
stran apod. V mnoha případech ale nemají žádné praktické
využití a je za nimi jen snaha vypadat moderně a #cool.
Seznamy nejpoužívanějších hashtagů na českém internetu
na serveru Tyinternety.

IMPRESE
Počet, kolikrát se facebookový příspěvek vaší stránky
zobrazil někomu na zdi. Vztah hlavních facebookových
metrik je následující:
příspěvek se zobrazil 1000x (to je imprese - počet zobrazení),
počet lidí, kterým se příspěvek zobrazil je menší, protože
některým se zobrazil vícekrát, takže dosah (reach) je 800. Z
těchto osmi set jej 100 vidělo přirozenou cestou (organic
reach) a k ostatním byl doručen inzercí (paid reach). Z
osmiset lidí, kteří příspěvek vidělo, na něj 10% nějak
reagovalo, tj. kliklo, lajkovalo či komentovalo a to je míra
zapojení (engagement rate).
Pokud spravujete firemní nebo kariérní

facebookovou

stránku, je třeba sledovat všechny tyto metriky. Díky tomu
uvidíte, která témata fanoušky zajímají, která témata vám
přinesou větší přirozený dosah, a která vám přinesou nové
fanoušky. Všechny ukazatele jsou jednoduše k dispozici
v reportech, které Facebook generuje.

KONVERZE
Konverze je přeměna housenky, která vám žere salát, v
krásného motýla, jenž je ozdobou vaší zahrádky. V
marketingu

rozumíme

konverzí

momentem,

kdy

potencionální zákazník provede požadovanou akci, nejčastěji
nákup, registraci nebo zanechání e-mailu. V personálním
marketingu můžeme za konverzi považovat přihlášení se na
volnou pozici.
Vaši stránku mohou navštěvovat tisíce lidí, ale důležité je to,
kolik z nich provede konverzi. Je to metrika, která je extrémně
důležitá a je jí možné sledovat velmi přesně. Spustíte reklamu
na Facebooku a sledujete, kolik vás stála a kolik lidí na ni
kliklo. Tím máte náklady na jeden klik.
Ale kolik lidí pak opravdu provedlo konverzi? Kolik stála jedna
konverze? Kolik vám housenky snědly rozpočtu, a kolik z nich
se stalo motýlem? Pokud inzerujete na více kanálech, můžete
sledovat, jaká je cena konverze a konverzní poměr z
jednotlivých kanálů, kampaní apod.
Zažil jsem situaci, kdy nám agentura udělala reklamní
náborovou kampaň na Facebooku. Protože jsem tomu tehdy
moc nerozuměl, nechal jsem se jednoduše opít grafy o
desetitisících návštěvníků stránek, které reklama přitáhla.
Řekněme, že kampaň stála 25 tisíc a přitáhla 50 tisíc
návštěvníků. Jeden tedy stál 50 halířů. To je přece super, ne?
Bohužel jsme nemonitorovali, kolik z nich
opravdu podalo přihlášku, ale bylo jich
dost málo. Řekněme, že jsme dostali 5
validních životopisů. A pak je cena za
jednu konverzi 5 tisíc a to už tak dobře
nezní.

LANDING PAGE
Řekněme, že organizujete kariérní dny u vás ve firmě. Chcete,
aby přišlo co nejvíc lidí, takže zapojíte nějakou formu
propagace, ať už na Facebooku, LinkedIn, e-mailem a
podobně. Můžete samozřejmě jenom lidem říct, že bude akce
v určitou dobu na určitém místě a doufat, že přijde dost lidí.
Ale to je málo.
Profesionální přístup je jiný. Vytvoříte jednoduchou stránku s
informacemi o pořádané akci a s políčkem pro přihlášení na
akci e-mailem. Registrace e-mailem je dobrá nejenom proto,
že víte, kolik lidí asi přijde, ale hlavně sbíráte e-maily pro další
práci (viz Lead a Custom audience).
Link registrační stránky dáte do všech propagačních
příspěvků. Všichni zájemci proto přistanou na této stránce.
Proto Landing page - přistávací stránka nebo zachytávací
stránka.
Landing page nemusí být součástí vašich webových stránek,
ale může být někde jinde. Je extrémně jednoduchá a většinou
neobsahuje linky na další články ani žádný jiný materiál, který
by mohl návštěvníka rozptylovat. Vy po návštěvníkovi chcete
jediné: registrovat se.
Existují různé aplikace, ve kterých si můžete sami vytvořit
jednoduchou Landing page podle připravených šablon.
Nemusíte k tomu umět žádné programování a je to věc na pár
minut. Stačí jedna fotka, logo a trocha textu.
Pokud chcete jít víc do hloubky, přečtěte si článek na blogu
firmy Clipsan.

LEAD
Lead je trošku načatý potencionální zákazník. Není to každý
návštěvník stránky, ale je to ten, který se zaregistroval k
odběru novinek.
Není to každý návštěvník obchodu s hodinkami, ale je to ten,
který strávil v obchodě nějaký čas jejich okukováním a nechal
na sebe kontakt. Zkrátka je už
trochu nažhavený, jeví o produkt
zájem, v marketingovém trychtýři
už propadl o jeden stupeň níže a je
větší pravděpodobnost, že dojde k
nákupu.
V personálním marketingu je třeba
se zaměřit na získávání leadů
(lead

generation),

potencionálních

kandidátů.

tedy
Je

třeba získávat kontakty na job
fairu, sbírat e-maily zájemců na
kariérních dnech, dát na stránky skripta výměnou za e-mail,
přitahovat fanoušky na sociálních sítích… metody jsou různé,
ale leady zkrátka potřebujete.
Dá se říct, že v oblasti HR je lead generation to samé jako
budování talent poolu, tj. zásobníku potencionálních
kandidátů.

MASS ONLINE OPEN COURSES
(MOOC)
Chcete studovat syntetickou biologii na MIT, umělou
inteligenci na Berkeley či středověkou literaturu na Harvardu?
A chcete to studovat zdarma z vašeho obýváku? Pak zkuste
MOOC.
Někdy kolem roku 2010 přišlo několik prestižních univerzit s
revolučním nápadem: nahrát přednášky svých nejlepších
profesorů a dát je zdarma na internet. Zájem byl obrovský .
Počet přihlášených studentů dosáhl desítek tisíc. Od té doby
se tento nástroj velmi rozšířil.
MOOC už nejsou jen o sledování videa z přednášek. Nabízejí
možnosti online konzultace s vyučujícím, různé interaktivní
formy, testy apod. Některé univerzity šly dokonce tak daleko,
že absolventům MOOC umožňují získat online certifikát o
absolvování nebo nějakou lehčí verzi titulu.
Existuje množství portálů, na které univerzity umisťují své
přednášky. Mezi nejznámější patří Coursera, UdaCity a Edx.
Kandidáti si absolvování MOOC kurzů začali psát do
životopisů a někteří zaměstnavatelé je staví na úroveň
plnohodnotného

vzdělávání.

V

každém

případě

jsou

perfektním způsobem, jak se dostat ke kvalitnímu vzdělání.
Pokud se pustíte do MOOC kurzů,
doporučuji začít pouze jedním kurzem.
Je třeba počítat s tím, že kurzu je třeba
se

opravdu

materiály,

věnovat,

pustit

si

studovat

přednášku

i

několikrát za sebou. Rozhodně si
vezmou několik hodin týdně.
Vyzkoušel jsem pár přednášek s HR tématikou, ale ani jednu
jsem nedokončil. Bylo to na mě moc upovídané. Raději jsem
si udělal statistiku na MIT.

NEWSLETTER
E-mailový zpravodaj je velmi efektivní
způsob,

jak

si

potencionálních
kandidátů.

udržovat

okruh

zákazníků

nebo

Důležitou

aktivitou

internetového marketingu je sběr
kontaktů

a

budování

databáze

potenciálních zákazníků. Jedním ze
způsobů je registrace pro odběr
novinek, informací nebo nových článků.
Pokud už někomu stojí za to dávat vám svůj e-mail, znamená
to, že má o produkt nebo vaší firmu určitý zájem. A ten zájem
nesmí vychladnout. Proto je třeba posílat pravidelné
informace a nabídky formou e-mailového zpravodaje či
letáku.
Samozřejmě je otázka, jak často chce zákazník dostávat emaily, protože příliš komunikace ho začne otravovat.
Jednoznačná odpověď neexistuje, vždy záleží na typu
produktu a služby.
Sběr kontaktů na kandidáty je efektivní i v personálním
marketingu. Budujete si tak základnu pro budoucí nábor.
Určitě je pak vhodné jednou za čas se kandidátům
připomenout formou newsletteru.
Ten může obsahovat rozhovory, novinky z firmy, videa, volné
pozice, tipy k interview apod.

ONBOARDING
Adaptační program, nebo-li onboarding, je jedním z velmi
důležitých HR procesů, ale také jedním z nejvíce přehlížených.
První dojem nováčka, kvalita jeho adaptace a dostupnost
potřebných informací ovlivňují jeho dojem z firmy. Setkal se s
profesionalitou? Cítí, že je ve firmě opravdu vítaný? Vidí, že si někdo
dal práci s jeho adaptací?
Nejde jen o emoce, ale i o praktickou stránku: Může se hned
vrhnout do práce, a nebo ztrácí čas dohledáváním informací? Musí
pořád chodit a někoho se ptát, co má dělat když…? Tématu
onboardingu se detailněji věnuje tento článek.
Naštěstí existuje dost šikovných aplikací, které mohou adaptaci
usnadnit. A vypadají i dobře, takže zanechají slušný wow efekt.
Jednou z nich je aplikace Trello, která původně slouží pro
projektové řízení, ale dá se s ní vyrobit perfektní příručka pro
nováčky.

V Trellu se vytvoří nástěnka, na kterou se umisťují kartičky. Při
kliknutí na kartičku se otevře její detail, kde můžou být popsané
úkoly, informace, přiložené dokumenty k nastudování apod.
Trello se dobře ovládá, má i mobilní aplikaci a je zd arma. Více
informací o tom, jak udělat onboardingový program v Trellu, je
v tomto článku.

ORGANIC REACH
Organický „rýč“ není nástroj bio zemědělců. Tento pojem se
skládá ze slov "Organic" - "přirozený" a používá se jako opak
placeného, a ze slova "reach", která znamená "zásah", tj. kolik
lidí váš obsah vidělo, slyšelo nebo přečetlo.
Pokud dá Jaromír Jágr na Facebook fotku své nové hokejky
a přidá k tomu nějakou vtipnou hlášku, tak jeho 677.445
fanoušků se postará o to, že ji uvidí půlka národa. Zdarma. To
je přirozený zásah. Pokud já budu chtít ukázat svojí hokejku,
tak za prvé mám jenom 700 fanoušků blogu Lovec Hlav na
Facebooku a 900 kontaktů na LinkedIn a za druhé to nebude
nikoho zajímat. Takže bych musel napumpovat opravdu
hodně peněz do reklamy, aby se moje hokejka dostala ke
stejnému množství uživatelů jako ta Jardova.
Aha, takže přirozený dosah je o tom, kolik mám fanoušků?
Ano i ne. Myslíte si, že vždy uvidíte to, co vyvěsí vaši přátelé
anebo stránky, které lajkujete? Ani náhodou.
Facebook informace filtruje a sám rozhoduje, které příspěvky
vám ukáže. Na jedné straně to je rozumné, protože jinak
byste při každém otevření Facebooku museli odrolovat
kilometry všech možných nesmyslů, reklamy a jiného smetí.
A na druhé straně to je business, protože firmy musí platit za
to, aby Facebook milostivě ukázal jejich příspěvky.
Podle čeho Facebook rozhoduje, které příspěvky pustí?
Přesný algoritmus je tajný, ale obecně jde o to, aby příspěvek
byl co nejzajímavější.

Facebook nechce, aby síť umřela
nudou. Pokud sdílíte posty, na
které nikdo nekliká, Facebook
vás začne hodně filtrovat.

Naopak pokud si každý váš post vykoleduje mnoho zhlédnutí,
lajkování a přeposílání, tak si Facebook řekne "Aha, tohle lidi
zajímá" a váš organic reach bude stoupat a příspěvek uvidí
více lidí. Pokud spravujete facebookovou stránku (nikoliv váš
individuální

profil),

tak

ani

s

perfektním

obsahem

nedosáhnete čísel vyšších než 10%. Současný průměr je
kolem 6%. Zbytek si musíte zaplatit reklamou.
Znamená to, že je tedy jedno, kolik máte fanoušků? Určitě ne.
Za prvé 10% z tisíce nebo z deseti tisíc je rozdíl. A za druhé
reklama, kterou pustíte na vaše fanoušky je řádově levnější,
než reklama, kterou byste cílili na cizí lidi.
Organický zásah se nemusí vztahovat jenom na Facebook.
Stejný princip funguje třeba pro vaše webové stránky. Pokud
máte zajímavou značku, obsah, který lidi přitáhne, a ošetřená
místa ve vyhledávačích, najdou si lidi cestu sami. Pokud ne,
musíte platit za reklamu, která je přivede.
Návštěvnost stránek nebo šíření příspěvků si můžete koupit.
Ale efektivnější je zhotovit si poctivý organický „rýč“.

PLUGIN
Používaný český termín je "zásuvný
modul", což zní dost hrůzostrašně.
Lépe zní "vylepšení", nebo "rozšíření".
Jedná se o prográmek, který umí dodat
jinému programu nové funkce nebo
vychytávky. Můžeme si to ukázat na
příkladu prohlížeče Google Chrome, pro
který existují stovky pluginů a některé jsou velmi šikovné pro
nábor:
LinkedIn Advanced Recruiter - Díky tomuto pluginu si můžete
přímo do LinkedIn profilu člověka psát poznámky a plugin
dále zaznamenává, kdy jste si profil naposledy otevřeli.
Prophet - Když si v LinkedIn otevřete profil člověka, Prophet
vám vyhledá jeho pracovní a soukromé e-maily a profily na
sociálních sítích.
SideKick - Umožňuje vám posílat e-maily a sleduje u nich,
jestli byly otevřeny. To je dobré, když váš top kandidát
nereaguje. Víte, zda si e-mail přečetl (a vaše nabídka ho
nezajímá) a nebo zda e-mail leží v nepoužívané e-mailové
schránce a je třeba zkusit jiný způsob oslovení.
Rapportive - pokud používáte Gmail, umí vám na základě emailové adresy vyhledat odpovídající LinkedIn profil. To je
dobré pro ověření, že máte správnou e-mailovou adresu.
Evernote Web Clipper - perfektní plugin pro uživatele aplikace
Evernote. Můžete si stáhnout LinkedIn profily v pěkném
strukturovaném formátu.
Detailnější článek o těchto vylepšeních z blogu Lovec Hlav je
zde.

PAY PER CLICK (PPC)
Jedná se o reklamu, kdy neplatíte za zobrazení, ale za klik.
Pouze pokud někdo na váš inzerovaný odkaz klikne, nasypete
Googlu korunky do kasičky. Jinak ne.
Nejvíc se tato reklama používá právě na Googlu. Lidé se k
vám dostanou buď tak, že vaše stránka vypadne přirozeně při
hledání (viz. SEO) anebo si zaplatíte reklamu.

Je celkem zajímavé, jak tato reklama funguje. Nejprve si
vyberete klíčová slova, na která se má reklama zobrazovat.
Máte web o pěstování bylinek. Budete chtít, aby se reklama
zobrazovala lidem, kteří hledali "pěstování bylinek", "bylinky",
"pěstování bazalky", "jak pěstovat petržel" apod.
Výběr vhodných klíčových slov, která návštěvníci vašich
stránek používají, je velmi důležitý. Slova nesmí být příliš
obecná (pak na ně klikají i lidé, kteří hledají něco jiného, ale vy
za jejich kliky musíte platit), nesmí být příliš specifická,
protože pak je využívá málo lidí, musí být relevantní k vašemu

obsahu. No zkrátka je toho hodně. Proto vznikla profese
PéPéCéčkař.
Máte klíčová slova a přichází do hry aukce. Asi by vás
nenadchlo, pokud byste při hledání v Googlu byli zaplavení
reklamními odkazy. Google je rozumný a prostor pro reklamu
omezuje. A pokud je zájemců více, dá ji tomu, kdo zaplatí
nejvíc. Jak to v praxi funguje: zacílíte reklamu na nějaká
klíčová slova. Pokud je jenom pár inzerentů, kteří cílí na stejná
slova, reklama je levná. Pokud je ale o slovo velký zájem, cena
letí raketově nahoru. To je případ slov jako "hypotéka",
"pojištění" apod.
PPC reklama není v personální inzerci příliš rozšířená. Nejvíc
jí používají pracovní portály, zaměstnavatelů jsem na PPC
viděl naprosté minimum. Možná to je příležitost…

QR KÓD
Rozsypaný čaj ve čtverečku je obdobou čárového kódu. Jeho
struktura mu ale umožňuje nést daleko více informací. Je
rozšířený v průmyslu, ale běžný uživatel se s ním dostane
nejvíce do styku v reklamě.
Existuje jednoduchý způsob, jak adresu webové stránky
přenést do QR kódu. Uživatel si může QR kód vyfotit mobilním
telefonem a dotyčná webová stránka se mu automaticky
otevře. Díky tomu je možné propojit tištěnou reklamu s
webovou stránkou, používá se na palubních vstupenkách,
může být na vizitce a dá se použít i pro placení.
Vytvoření

QR

kódu

stránce: http://goqr.me/

si

můžete

vyzkoušet

na

této

REFERRAL
Doporučení zaměstnanců je jedním z nejspolehlivějších
náborových kanálů. Mnoho aplikací se snaží nalézt řešení,
které umožní zapojit zaměstnance do náborového procesu a
vytěžit jejich síť kontaktů. Existují spolehlivé způsoby, jak
dosledovat, od koho doporučený zaměstnanec přišel a
odměnit ho.
Některé firmy v Čechách, například AirBank, používají
brněnský start-up Jobote. Personalista vloží do systému
inzerát, nastaví mu odměnu a rozešle zaměstnancům link na
inzerát. Ti jej pak dále sdílí s kamarády, se svými kontakty na
sociálních sítích apod. Zpětně je

pak možné určit

zaměstnance, přes kterého doporučení šlo, a ten získá
vypsanou odměnu.

REMARKETING
Přemýšlíte o nákupu foťáku a zajdete na web prodejce. Ještě
nejste ready, jen si to chcete trošku prohlédnout a promyslet.
Ale najednou se vám foťáky začnou zjevovat podezřele často.
Tu článek o foťácích na Facebooku, támhle odkazy na Googlu
a nakonec uvidíte reklamu na foťáky i na stránce o krmení pro
kočky. Tomuhle kouzlu se říká remarketing.
Na své stránky umístíte takzvaný pixel. Je to neviditelný kód,
který umožňuje si návštěvníka zapamatovat pro další
zpracování. Je to takový špión co sedí na pomyslné vrátnici
vašeho webu a zapíše si každého, kdo prošel dovnitř a kudy
odešel ven. Seznam návštěvníků vám předá.
Když potom ti samí lidé přijdou na Facebook, vy jim můžete
připravit reklamu na míru. Těm, co šli na stránku o foťáku,
připravíte výhodnou nabídku na foťák. Těm, co si dali foťák do
košíku, ale opustili web na stránce s objednáním dopravy,
pošlete úžasnou časově omezenou nabídku na slevu na
dopravu. A těm, co web opustili se zakoupeným foťákem, už
další nabízet nebudete, ale nabídnete jim třeba paměťovou
kartu nebo jiné příslušenství k jejich novému foťáku.

Návštěvník

jde na vaši

zanechá zde

odejde na jinou

kde vidí vaši

stránku

stopy

stránku

reklamu

Možnosti remarketingu jsou obrovské.

Umožňuje cílit

reklamu na relevantní uživatele a připravit jim sdělení přesně
na míru. Pracovat se s ním dá i v HR. Umožní vám připomínat
se návštěvníkům vašich kariérních stránek.

RESPONSIVNÍ DESIGN
Je to schopnost webové stránky zobrazit se pěkně a
přehledně na jiných zařízeních, než je stolní počítač. Na
mobilu si zobrazíte prakticky každou stránku, ale některé se
zobrazují trochu divně. Písmenka jsou malá, musíte ji různě
přesouvat, menu pořádně nefunguje.
Naproti tomu stránka s responsivním designem pozná, na
jakém zařízení je zobrazována a tomu se přizpůsobí. Vypadá
pěkně na mobilu i tabletu a dobře se ovládá.

V dnešní době je už nadpoloviční přístup na internet z mobilů
a tabletů a proto je responsivní design absolutní nutnost. A
nejde jen o komfort uživatelů. Stránky, které nejsou
přizpůsobené pro mobilní zařízení, mají horší umístění ve
vyhledávačích jako je Google.
Pokud si chcete jednoduše ověřit, jak vypadá vaše kariérní
stránka

na

mobilních

zařízení,

zkuste

stránku: http://www.responsinator.com/

Jaká

zařízení

používají
uživatelé v ČR

pro přístup na
internet

34% pouze počítač
57% mobil i počítač
9% pouze mobil

tuto

SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS)
Dříve si uživatel koupil program a instaloval si ho na svůj
počítač nebo na firemní server. Díky obrovskému zrychlení
internetu se začalo prosazovat řešení, kdy software zůstává
u svého výrobce a uživatel ho používá přes internetový
prohlížeč. Není majitelem softwaru, ale využívá pouze jeho
služby. Jedná se o určitou formu outsourcingu.
Toto řešení je k dispozici prakticky pro všechny typy aplikací.
V HR se takto provozují ATSka, e-learningy, ale i kompletní
personální

systémy,

jako

například

WorkDay

nebo

GreenHouse.
Výhody SaaS:
Není třeba nic instalovat, řešit technické záležitosti a
dohadovat se s IT oddělením. Službu využíváte přes
standardní internetový prohlížeč.

Možnost obejít se bez

ajťáků osobně považuji za to úplně nejlepší, co SaaS nabízí.
Není třeba vysoká jednorázová investice na nákup softwaru,
ale platí se formou měsíční platby za službu. Samozřejmě je
třeba si spočítat, aby člověk za dva roky placení neprodělal
kalhoty.
Platba se dost často odvíjí od počtu uživatelů nebo od míry
využívání služby (např. kolik pozic měsíčně se inzeruje, kolik
lidí ve firmě má přístup apod.). Díky tomu cena odpovídá
skutečnému využití
Nevýhody:
S využíváním SaaS souvisí, že data jsou uložena na serveru
provozovatele. U citlivějších dat je třeba si prostudovat
smluvní podmínky a dobře to promyslet. Je zde také riziko
krachu nebo ukončení poskytované služby, ale to by u
zavedených provozovatelů neměl být problém.

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
(SEO)
Pokud chcete, aby vaše stránky byly vidět a návštěvníci si k
nim našli cestu, musí být v Googlu na předních místech. To
znamená, že když máte web o pěstování bylinek, chcete, aby
po zadání slov "pěstování bylinek" nebo "jak hnojit bylinky",
vypadla vaše stránka na prvním místě. Nebo alespoň na první
stránce. Když něco hledáte v Googlu, většinou kliknete na
odkazy, které jsou hned nahoře. Málokdo listuje dalšími
stránkami. Rozdíl v návštěvnosti mezi prvním a třicátým
místem je obrovský.
Google chce, abyste vždy našli kvalitní stránky, které opravdu
odpovídají tomu, co hledáte. Proto má vlastní logiku a
algoritmy, jak stránky posuzuje. SEO - Optimalizace pro
vyhledávače

- je

o tom

přizpůsobit

stránky

logice

vyhledávačů a dostat je na lepší místa ve výsledcích hledání.
Ta logika není vlastně překvapivá. Představte si dobrý web na
téma "Pěstování bylinek". Bude tam hodně textu, fotek, videí.
Slovo "bylinky" se na něm bude hojně vyskytovat, bude v
názvech článků, bude v nadpisech, bude v URL adrese. Texty
jsou dobře organizované, mají odkazy na další stránky o
bylinkách. Stránka je pravidelně aktualizovaná a přibývají
nové články. Na webu nejsou duplicitní texty nebo nefunkční
odkazy.
Google si také všímá, kolik vede na stránky zpětných odkazů,
kolik návštěvníků ho okamžitě opustilo, protože pak tam
nenašli, co hledali.
Těch kritérií je spousta a SEO je celá věda o tom, jak stránky
vyladit tak, aby se Googlu líbily.
Pokud máte kariérní stránky, zkuste si v Googlu zadat třeba
"volná místa firma XY" a uvidíte, jak si stojíte. Můžou vás
kandidáti dobře najít?

SOURCING
Obecně znamená sourcing vyhledávání zdrojů a používá se
ve více oborech. Postupně se tento termín usídlil i v náboru.
Rozumí se jím vyhledání

a primární navázání kontaktu s

pasivním kandidátem s cílem udělat z něj aktivního kandidáta
s předat ho do výběrového procesu.
Dokud se kandidáti sháněli tak, že se vyvěsil inzerát na
pracovní portál a čekalo se, kdo se přihlásí, nebylo třeba
mluvit o sourcingu jako samostatné disciplíně. Ale moderním
trendem je oslovovat pasivní uchazeče, tedy ty, kteří práci
aktivně nehledají.
A proč vlastně oslovovat pasivní uchazeče? Je prokázáno, že
aktivních kandidátů je pouze cca 15%. Tudíž se všechny firmy
perou o stejnou omezenou množinu kandidátů. Dalších cca
60% zaměstnanců je plus mínus spokojených kde jsou, ale
zajímavé nabídce se nebrání. A právě pokud se na ně zaměří
nábor, je daleko větší šance získat opravdu kvalitní
kandidáty. V některých oborech, jako třeba IT, aktivní
kandidáti už ani nejsou.
Pasivní kandidáti na pracovní portály nechodí a proto je třeba
je vyhledávat a oslovovat jinými metodami, nejčastěji na
sociálních sítích.
Kdo pracuje s LinkedIn ví, že to není úplně hračka. Vyžaduje
to specifické dovednosti,

jako znalost vyhledávacích

algoritmů, znalost různých sociálních sítí a komunit, vědět, ve
kterých firmách kandidáty hledat, jak s nimi navázat kontakt,
jak je zaujmout.

60%

To je procento pasivních
kandidátů, které můžete oslovit
jen přes aktivní sourcing.

URL TAGY
Možná jste si někdy všimli, že v e-mailu nebo na webové
stránce je jednoduchý odkaz na webovou stránku (lovechlav.cz). Kliknete na něj, stránka se vám otevře, ale okénko
internetového vyhledávače je plné různých znaků a vypadá
třeba takto:
lovec-hlav.cz/?utm_source=e-book&utm_medium=link&utm_content=url%20tag&utm_campaign=digitalnihrdina

Vlevo je skutečná adresa, na kterou jsme chtěli jít a za
znakem "?" se nacházejí značky, které používá Google
Analytics - nástroj pro sledování návštěvnosti stránek. Slouží
pro zjišťování, odkud na stránku návštěvníci přišli.
To je důležité, pokud vám běží kampaň na různých kanálech
a vy chcete dosledovat, jak jsou jednotlivé kanály efektivní. A
nemusí jít nutně o placenou kampaň. Můžete třeba
organizovat nějaký event pro studenty, informaci rozšíříte na
Facebooku, LinkedInu, Twitteru a e-mailem a chcete vidět, jak
co zabírá.
Vytvořit URL tagy je jednoduché. Na této stránce zadáte
webovou adresu stránky a poté svoje značky, které jsou
automaticky přidány do URL adresy. Takto vytvořené URL
adresy vložíte na určená místa (článek na Facebooku, do emailové zprávy) a návštěvnost pak můžete dobře dosledovat
v Google Analytics.

UX – User Experience
Zážitek, který člověk získá při využívání nějaké služby,
nejčastěji

webové

aplikace,

e-shopu

nebo

něčeho

podobného. Není to jenom design, písmo, obrázky a vzhled
stránky. Je to o tom, jak se aplikace ovládá, jak je intuitivní,
jak dobře vám e-shop nabízí zboží a akce. Jsou to chytlavé a
čtivé texty, rozložení funkčních prvků apod. Prostě celkový
dojem z využívání služby.
V oblasti HR se můžeme bavit o UX personálního systému,
může být UX kariérních stránek nebo UX nějakých aplikací. V
souvislosti

s náborem

se

používá pojem

Candidate

Experience, jakožto celkový dojem kandidáta z náborového
procesu.
Pokud si připravujete prezentaci o vylepšení náborového
procesu a žádáte větší budget, tak tohle spojení tam musí
zaznít minimálně desetkrát. V americké firmě bych doporučil
obraty jako "We are focused on creating a great candidate

experience ". Povoleny jsou různé variace superlativů.
Existuje mnoho nástrojů, jak UX sledovat. Jsou aplikace,
které umožňují sledovat, kam přesně návštěvníci stránky
jezdili myší, na co klikali, kolik jich proces z nějakého důvodu
nedokončilo a v kterém kroku.
Dále se dělají testy, ověřování, focusky apod. Stejně tak
můžeme použít i starý dobrý dotazník. Pokud chcete zjistit,
jak jsou kandidáti spokojeni s vaším náborovým procesem,
pošlete jim krátký dotazníček. Vytvořit jej můžete v Google
Forms, sofistikovanější aplikace jsou SurveyGizmo nebo
SurveyMonkey.

VIRÁL
Slovo virální, ať již ve spojení s marketingem, fotkami, články
či videem, pochází ze slova „virus“. A to proto, že se jako virus
šíří internetem. Jde o materiál, který je natolik zajímavý (nebo
ujetý), že jej uživatelé začnou masově sdílet a spustí se
samovolná lavina šíření.
Opravdu virální obsah má zhlédnutí v řádech milionů. Aby se
obsah stal virálním, musí být kreativa vtipná, se sexuálním
podtextem, šokující, s originální myšlenkou nebo roztomilá
(zvířátka, miminka atp.).
Většina virálů na internetu je nekomerčních, ale firmy se snaží
produkovat obsah, který se kolikrát jako reklama netváří, ale
má potenciál stát se virálním. Pokud se to povede, je to jako
výhra ve sportce, protože materiál se masově šíří zdarma.
I v personálním marketingu můžeme najít virální šampiony,
například spot The Candidate od Heinekenu. Dočtete se o
něm v článku "Pohovor jako reality show".

Zajímavou návštěvnost měla i náborová kampaň pojišťovny
Generali. Více informací v tomto článku.
Další informace o virálech najdete zde. Na Streamu je celkem
zábavný pořad Virály týdne.

WORDPRESS
Nejrozšířenějším nástrojem pro tvorbu webových stránek je
Wordpress. Má dvě obrovské výhody: je open-source, to
znamená, že je zdarma a je extrémně intuitivní, přehledný a
nemusíte umět žádný programovací jazyk.
K dispozici je obrovské množství šablon (některé zdarma, jiné
placené), nejrůznější doplňky a vylepšení. Ve Wordpressu je
možné vytvořit jak jednoduchý blog (ten trvá opravdu jen
chvilku), tak i poměrně sofistikované webové stránky s řadou
funkcí, jako e-shop, pracovní portál, online magazín apod.

Spustit vlastní webovou stránku je díky Wordpressu velmi
jednoduché. Stačí si zaregistrovat webovou doménu, zajistit
webohosting
a
nainstalovat
wordpress.
Udělání
jednoduchého webu není o nic složitější než udělat
prezentaci v powerpointu. To se může hodit, pokud máte
jednorázovou akci (např. kariérní dny) a chcete pro ni vytvořit
stránku, nebo pokud chcete spustit kariérní blog.
Díky tomu, že Wordpress je open-source, existuje plno
bezplatných učebních materiálů, prezentací a výukových
videí. Opravdu, vytvořit vlastní web zvládne každý. Není třeba
za všechno hned platit dodavatelům.
Zajímavé weby o Wordpressu: wplama, musilda. Dobrá
výuková videa v češtině jsou zde.

X-RAY SEARCH
Zní to poněkud tajemně, asi něco s laserem…, ale ve
skutečnosti se jedná o normální vyhledávání v Googlu. Tento
termín se nejčastěji používá v souvislosti se sítí LinkedIn.
Pokud něco hledáte na LinkedIn, máte dvě možnosti: buď
hledané dotazy zadávat přímo do vyhledávacího okna
LinkedIn, anebo se k požadovaným informacím dostat
zadními vrátky přes Google. Obsah LinkedInu je totiž
prohledávatelný internetovými vyhledávači.
Jaké to má výhody? LinkedIn omezuje výsledky vyhledávání,
aby tlačil lidi do zakoupení placených profilů. Díky X-ray
search můžete toto omezení do jisté míry obejít.
Pokud použijete Google, je třeba do vyhledávacího okna
zadat pár příkazů, které Googlu napoví, že chcete hledat na
LinkedIn. Pokud se těmito příkazy nechcete zdržovat, můžete
použít nějakou z aplikací, která to udělá za Vás. Například
RecruitEm.
Více o aplikacích pro X-ray search na blogu Lovec-hlav.cz

ZPĚTNÝ ODKAZ
Když vyhledáváte v Googlu, nalezené stránky se vám seřadí
podle relevance, tj. podle toho, jak si Google myslí, že
odpovídají hledanému klíčovému slovu. Nejde jenom o to,
kolikrát je na nich hledané slovo obsažené, ale jde o kvalitu a
relevanci informací (viz. SEO). Jedním z parametrů je to, kolik
jiných stránek na dotyčnou stránku odkazuje (zpětný odkaz backlink). Je to trošku podobné, jako ve vědě. Nejde o to, kolik
prací vědec napsal, ale kolikrát je citovaný. Protože tím, že se
na jeho práci ostatní vědci odkazují lze dovodit, že je opravdu
kvalitní a relevantní.
Proto Google vyhodnocuje, kolik dalších webů se na cílovou
stránku odkazuje.

Nemusíte čekat, až backlinky na váš web přirozeně vzniknou,
ale můžete tomu pomoct. Této aktivitě se říká linkbuilding a
někteří lidé se živí jako linkbuildeři.
Jde o to navazovat partnerství s dalšími weby, vyměňovat si
vzájemně odkazy, nabízet k publikaci články, které obsahují
linky na cílový web apod. Existují i další méně seriózní
metody, jako obrážet diskusní fóra a vnucovat do nich
komentáře s odkazy na stránku, nebo odkazy umisťovat do
bannerů a patiček stránek.
Nejlepším zdrojem informací o linkbuildingu a zpětných
odkazech je Brian Dean a jeho blog Backlinko.

Chci znát Váš názor:
Budu rád, když mi řeknete, jak se Vám
průvodce líbil, co by chtělo změnit a co se dá
vylepšit: matolin.matej@gmail.com

Čtěte blog:
Pravidelně píšu články do svého blogu Lovec
Hlav. Určitě ho prozkoumejte.
Blog má facebookovou stránku. Když mi dáte
jeden malý „lajk“, tak to bude úžasné.
Krátké aktuality dávám na Twitter.

Buďme kamarádi:
Rád se s Vámi spojím na síti. Pošlete mi
pozvánku na LinkedIn.

Rád pomůžu:
Mám svojí práci HR manažera, ale baví mě
pomáhat se zajímavými projekty. Pokud
chcete s něčím poradit, tak mi napište a
uvidíme.

Matěj Matolín

