
Data, která  
vám přitáhnou 
kandidáty
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Jak říkal Tomáš Baťa: „Každá lidská činnost se 
nakonec musí projevit v číslech.“ Ta čísla pro vás 
máme. E-book, který se chystáte číst, vám ukáže, 
která data o trhu práce pro vás získáváme, jak to 
děláme a jak se vám můžou hodit.

Váš tým LMC
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1. Jak jsou na tom firmy 
a zaměstnanci?
Protože máme k dispozici data z největších pracovních portálů v Česku, 
o trhu práce toho víme hodně. Třeba i to, jak krize způsobená pandemií 
zamávala s pracovními místy, firmami i samotnými zaměstnanci. A jelikož 
si chceme ukázat, jak ulovit lidi na dobrý inzerát založený na datech, je 
potřeba rozumět celkové situaci, v níž své lidi (a data) budete hledat. Co 
jsme zjistili?

#covid  #vyzkum  #ajtaci

A. KRIZE ZAMÁVALA S MENŠÍMI FIRMAMI

Obsáhlý průzkum, který provedlo LMC ve spolupráci s agenturami 
Simply5 a G82 mezi zástupci 1132 tuzemských firem, ukázal, že třetina 
firem tvrdí, že byly zasaženy zásadně, a třetina naopak málo nebo 
vůbec. Z menších firem do deseti zaměstnanců byla tvrdě zasažena až 
polovina.

Dopady krize na firmu:

Celkem 16 % firem už muselo řešit finanční problémy a další skoro pětina 
je brzy očekává. Nejvíc se do budoucna obávají snížené domácí poptávky, 
druhotné platební neschopnosti a nedostatku provozní hotovosti.

Zaměstnavatelé často zavedli možnost práce na dálku. Polovina z nich 
doporučila home office všem zaměstnancům, 14 % ho zavedlo plošně 
povinně. 

34 % 
vážné, zásadní 33 % 

malé, žádné

https://najdetelidi.lmc.eu/
https://magazin.lmc.eu/datova-snidane-pomoc-potrebuji-hlavne-mensi-ceske-firmy


4

Mrkněte se na video a stáhněte si  
pdf s průzkumem TADY

„Práce na dálku fungovala už předtím, 
ale teď’ se tento dlouhodobý trend výrazně 

akceleroval.“

Tomáš Ervín Dombrovský, datový analytik LMC

28 % 
dotázaných 
zaměstnavatelů 
tvrdí, že už 
někoho propustili 12 % 

uzavřelo během 
nouzového stavu  
provoz úplně 

https://magazin.lmc.eu/datova-snidane-pomoc-potrebuji-hlavne-mensi-ceske-firmy
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B. KDO SE BOJÍ O PRÁCI?

Zmíněný průzkum také ukázal, že opatření v souvislosti s šířením 
koronaviru měla častěji negativní dopad na ženy. O něco častěji 
práci ztratily úplně, více také čerpaly ošetřovné, protože byly s dětmi 
či s nemocnými příbuznými doma, mnohdy neměly přidělenou práci  
a/nebo nepracovaly z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. 

 
Změny v práci ženy vs. muži (údaje získané během koronarize):Změny v práci ženy vs. muži:

18,5 % 25,1 % 

12 %

7,9 %

3,3 %

20,9 %

18,9 %

6,2 %

13,5 %

12,2 %

26,2 %

10,7 %

7,7 %

3,5 %2,5 %

6,3 %
ZVÝŠIL SE MI POČET 

ZAKÁZEK / OBJEM PRÁCE 

PRACUJI V ZÁSADĚ BEZE ZMĚNY

PRACUJI Z DOMOVA

SNÍŽIL SE MI POČET 
ZAKÁZEK / OBJEM PRÁCE

NEMÁM PŘIDĚLENOU PRÁCI / 
MÁM NAŘÍZENÉ PŘEKÁŽKY V PRÁCI

NEMÁM ŽÁDNÉ ZAKÁZKY / 
DOSTAL/A JSEM VÝPOVĚĎ

OŠETŘUJI BLÍZKÉHO 
NEBO MÁM SÁM KARANTÉNU

ZTRATIL/A JSEM PŮVODNÍ
 PRÁCI, ALE UŽ PRACUJI JINDE

2,2 %2,4 %

MÁM DOBROVOLNOU 
NEBO NAŘÍZENOU DOVOLENOU

Kdo odpovídal: 2346 žen (57 % ze všech ekonomicky aktivních respondentů) 
a 1767 mužů (43 % ze všech ekonomicky aktivních respondentů)
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Hůř jsou na tom také lidé s nižším vzděláním a s již dříve nižšími 
příjmy. Daleko častěji přicházeli o místo. Ztráty práce se více obávají 
například lidé ve vyšším produktivním věku. Mladší ročníky cítí větší 
jistotu.

C. ODPOVĚDI NA INZERÁTY STOUPAJÍ 
O DESÍTKY PROCENT

Polovina firem říká, že stávající stavy 
zaměstnanců, tedy i tam, kde se během 
nouzového stavu už propouštělo, do konce 
roku udrží. Dalších 27 % předpokládá, že ještě 
budou propouštět, a 23 % naopak plánuje 
zaměstnance do konce roku spíše nabírat. 

Jisté je z našich čísel jedno – počet nabízených 
pozic na Jobs.cz, Prace.cz a Práce za rohem 
klesl o desítky procent. Zároveň na portálech 
vzrostl počet lidí, kteří práci hledají, o více než 
třetinu.

„Nejhorší propad byl v dubnu, meziročně asi o 60 %,  
ke konci nouzového stavu došlo k oživení a během 
prázdnin už byl pokles nabízených pozic jen o 35 %.  

Ale pořád to znamená, že je skoro o polovinu 
nabízených míst méně než před rokem.“

Tomáš Ervín Dombrovský, datový analytik LMC

Pusťte, přečtěte a stáhněte 
si další data v ČLÁNKU

Detaily a podklady 
s daty seženete ZDE

https://magazin.lmc.eu/datova-snidane-pocet-odpovedi-na-inzeraty-stoupa-o-desitky-procent
https://magazin.lmc.eu/datova-snidane-koronakrize-doted-tvrdeji-dopadla-na-zeny
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D. ZLATÉ LÍMEČKY JSOU TU

Pokud hledáte kandidáty na specializované pozice, po nichž ještě 
nedávno nebylo ani slechu, teď je vaše příležitost. Přibylo totiž i zlatých 
límečků, které se rozhlížejí po novém místě. 

A pokud bychom se měli podívat na čísla za červen minulého 
a letošního roku, vyšší zájem profíků je markantní. Na Jobs.cz přibylo 
oproti loňsku:

O 16 % více kandidátů na specializované inženýrské pozice, o 36 % více 
zájemců o práci v designerských profesích a v oblasti IT přibylo kandidátů 
dokonce o 41 %.

Kdo jsou zlaté límečky? Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci 
s velkou přidanou hodnotou pro firmu, která na jejich 

znalostech a osobních schopnostech bývá závislá. Jsou to třeba 
programátoři nebo UX designéři. Seznamte se s nimi.

Na Jobs.cz činí zlaté límečky celých 12 % návštěv 
a odpovědí. Jen za tři měsíce (únor–duben 2020) 

odpovědělo na nabídky pozice v IT 12 644 unikátních 
uživatelů, u designérských pozic šlo o 2989. Celkový 
počet zhlédnutí inzerátů IT profesí byl 1,17 milionu 

a u designérských 143 300. 

16 %

36 %

41 %

https://magazin.lmc.eu/zajem-it-profiku-o-novou-praci-narostl-o-desitky-procent-co-dalsi-pozice
https://magazin.lmc.eu/zajem-it-profiku-o-novou-praci-narostl-o-desitky-procent-co-dalsi-pozice
https://magazin.lmc.eu/tohle-jsou-zlate-limecky-seznamte-se-se-zamestnanci-ktere-chce-kazdy
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2. Jak z inzerce vytěžit maximum?
Aby vaše pracovní nabídka padla na úrodnou půdu, měla by splňovat 
několik věcí - měli byste ji umět správně zařadit na portál, kde bude 
mít největší ohlas, měla by obsahovat relevantní informace, a pokud 
je navíc ještě zvýrazníte, na každém prstu se vám usadí spousta 
kandidátů. Jak na to?

#portaly #inzerce    #budtevidet

A. KAM SVŮJ INZERÁT VYSTAVIT?

Pokud hledáte nové kolegy, můžete využít naše pracovní portály Jobs.cz, 
Prace.cz, Atmoskop.cz a aplikaci Práce za rohem.

Jenže co z nich si vybrat, aby vaše hledání bylo co nejefektivnější?

–  Obecně platí, že pozice s vyšším platovým ohodnocením, lidi 
s vysokoškolským vzděláním, manažery s praxí a zkušené 
specialisty, najdete na Jobs.cz.

–  Ideální pro hledání uchazečů běžných profesí, např. manuálních a jde-li 
o střední a nižší pozice, je Prace.cz. (Najdete ale i pár výjimek, které 
potvrzují pravidlo. Třeba takový řidič. Tahle profese je totiž velmi často 
vyhledávaná na obou portálech, a proto ji můžete vystavit na obou 
místech.)

–  Vhodné místo pro kvalifikované lidi, kteří hledají kulturní fit, najdete 
na Atmoskop.cz. Jde o největší portál s počtem hodnocení 
zaměstnavatelů v ČR, jejž měsíčně navštíví 38 % lidí, které na jiných 
našich portálech nenajdete.

–  Co se Práce za rohem týče, ta je velmi specifická, protože její hlavní 
výhodou je možnost pracovat blízko domova. Z dat víme, že mezi 
nejhledanější pozice zde patří administrativa, prodej a obchod, 
doprava a cestovní ruch. 

http://www.jobs.cz
http://www.prace.cz
https://www.atmoskop.cz/
http://www.pracezarohem.cz
http://www.jobs.cz
http://www.prace.cz
https://magazin.lmc.eu/nejhledanejsi-pozice-v-dubnu-ridic
https://www.atmoskop.cz/
http://www.pracezarohem.cz
https://magazin.lmc.eu/clanky/cesti-zamestnanci-jsou-unikatni-cas-dojizdeni-pro-ne-muze-byt-dulezitejsi-nez-penize/
http://www.jobs.cz
http://www.prace.cz
http://www.pracezarohem.cz
https://www.atmoskop.cz/
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B. JAK ZÍSKAT RELEVANTNĚJŠÍ UCHAZEČE

Máme pro vás pár tipů, jak nelovit ve špatných vodách. Získáte tak jen ty 
kousky, které ve svém rybníce skutečně chcete:

–  Při vytváření inzerátu poctivě vyplňte jednotlivé sekce, jako je obor, 
profese a lokalita. Uchazeči totiž podle daných kritérií vyhledávají.

–  Když inzerát zadáváte, např. políčko profese není povinné, ale přesto 
ho doporučujeme vyplnit, a to co nejpřesněji. Můžete se zeptat kolegy, 
který už podobnou pozici inzeroval, aby vám poradil se zařazením do 
oboru či profese. 

–  Pokud byste mezi nabízenými možnostmi svou pozici nenašli, 
nemusíte se bát, protože prohledáváme inzeráty na portálech i podle 
klíčových slov. Ta jsou ale až třetí v pořadí za obory a profesemi.

Víte, jak napsat ten správný inzerát? 
STÁHNĚTE SI NÁŠ E-BOOK

Lokalita je důležitější, než si myslíte. Z našeho průzkumu 
vyplynulo, že 65 % lidí by obětovalo dokonce až 10–15 % platu 

výměnou za práci blíže domovu. Uvádějte proto přesnou 
adresu místa výkonu práce. Na Jobs.cz vyhledává podle 

konkrétní lokality až 38 % uchazečů, a na Prace.cz dokonce 88,6 %.

https://magazin.lmc.eu/e-book-ke-stazeni-9-tipu-pro-psani-inzeratu-na-ktere-je-radost-odpovidat
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C. JAK NABÍZENOU POZICI ZVÝRAZNIT?

Můžeme zajistit, aby byla vaše vystavená pozice na Jobs.cz dobře viditelná 
pro uchazeče. Kromě toho, že je potřeba ji mít správně vystavenou 
v Teamiu, můžete využít i dalších nástrojů, které vám Teamio nabízí – 
automatickou aktualizaci inzerátu nebo jeho zvýraznění. Nejdřív si ale 
shrneme základní pojmy. 

Chcete o inzerátech, balíčcích a jejich cenách 
vědět víc? MRKNĚTE NA NAŠE STRÁNKY

Light inzerát = Jednoduchý inzerát bez automatické aktualizace. 
To znamená, že čerstvě vystavený inzerát se zařadí jako nový 

na první stránku na vybraném portálu a postupně padá dolů na 
další stránky a „předbíhají“ ho nově vystavené inzeráty (řadíme 

je podle času). Takový inzerát si můžete koupit buď jednorázově, 
nebo ho takto zadat u služby Kreditní předplatné Premium.

Standardní inzerát = Každý týden ho automaticky aktualizujeme, 
takže když ho vystavíme v pondělí, každé pondělí (než vyprší 
třicetidenní lhůta pro vystavení) se dostane zpátky na první 
stránku na portálech a tudíž i na oči všech uchazečů. Takový 

inzerát můžete zakoupit jednorázově, využít výhodných balíčků 
inzerátů STANDARD a KOMBI nebo si automatickou aktualizaci 

nastavit při vystavování inzerátu v rámci služby Kreditní 
předplatné Premium.

https://www.teamio.com/cz/
https://www.teamio.com/cz/
https://najdetelidi.lmc.eu/
https://www.teamio.com/cz/inzerce/
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Své inzeráty můžete zvýraznit (topovat) službami Jobstip na  Jobs.cz 
a Supermax na Prace.cz. Váš inzerát se pak první tři dny umisťuje 
přednostně před ostatní inzeráty v závislosti na vyhledávaném oboru, 
profesi, lokalitě nebo klíčovém slově. 

U Práce za rohem máte díky Zvýraznění tuhle možnost taky – zvýrazněný 
inzerát „přišpendlíme“ v aplikaci nahoru v daném intervalu 
vzdálenosti nebo čase (a zůstane tam celých 14 dní). 

Po těchto možnostech sáhněte v případě, kdy hodně kandidátů hledá 
stejnou či podobnou pozici.

Věděli jste, že zhruba 90 % uchazečů prochází inzeráty 
maximálně na prvních třech stránkách? Jakákoliv forma 
aktualizace nebo zvýraznění se vám tedy určitě vyplatí.
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3. Máme data. 
A nebojíme se je 
použít
S čísly to umíme. Snažíme se sbírat veškerá možná 
data, ke kterým máme přístup, poté je analyzovat 
a dávat vám je v různých podobách k dispozici, abychom 
vám ulehčili a zefektivnili nábor. Co všechno můžeme 
nabídnout, abyste si vystavili inzerát, který vám zaručí dostatek 
relevantních kandidátů? A jaká data vám můžeme předat tak, 
abyste měli přehled o tom, jak vám inzerce funguje a jaký výkon 
můžete na jednotlivých pozicích očekávat?

#naskok  #konkurence #vychytavky

A. HR Statistics

Slouží pro kompletní a přehledné vyhodnocování náboru klienta

Tenhle náš vychytaný nástroj vám třeba dodá hodnocení náborových 
kanálů, změří efektivitu náboru na jednotlivé pozice v různých regionech, 
úspěšnost inzerce, poskytne vám rychle data v přehledné formě pro 
manažery, zjistíte, jak efektivně alokovat náklady do náboru a spoustu 
dalšího.

B. Benchmarking 

Tenhle nástroj vám porovná vybrané náborové ukazatele s vaší reálnou 
konkurencí a nabízí možnost filtrování podle oborů, profesí, krajů 
a období. Zjistíte, na které oblasti (profese, regiony,…) se máte zaměřit, 
aby byl váš nábor úspěšný a finančně optimalizovaný. Benchmarking 
za vás porovná průměrný počet zobrazení, reakcí, konverzní poměr, 
procenta zpracovaných kandidátů, dobu od prvního kontaktu i dobu na 
obsazení pozice.

https://www.lmc.eu/cs/hrmarketing
https://www.lmc.eu/cs/hrmarketing
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C. HR Mzdové mapy 

Nabízí srovnání nabízených mezd klienta s reálnou konkurencí. Ověříte si, 
jestli nabízíte u svých pozic konkurenceschopnou mzdu, získáte srovnání 
s vaší konkurencí, zjistíte aktuální nabízené mzdy na Jobs.cz a Prace.cz od 
přímých zaměstnavatelů atd.

D. Teamio 

Řekne vám, kolik jste měli za určité období kandidátů, 
zobrazení inzerátu, pohovorů, z jakých zdrojů se 
k vám uchazeči hlásí apod.Tak si jednoduše 
vyhodnotíte, jak vám nábor funguje.

Zaujaly vás tyhle tři služby? 
Mrkněte se SEM.

https://www.lmc.eu/cs/hrmarketing
https://www.teamio.com/cz/
https://www.teamio.com/cz/
https://www.lmc.eu/cs/hrmarketing
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4. Kandidáty máte. Co teď s nimi?
Jak jste se dozvěděli, odpovědi na inzeráty stoupají o desítky procent 
a vy z toho můžete těžit. Ale má to pro HR oddělení nebo teamleadery 
i svoje mouchy. Někdo se musí tou závějí CVček probrat a předvybrat 
ty nejlepší kandidáty. A právě na to máme v Teamiu 5 super 
pomocníků.

#preselekce #pomocnici    #vyberzhroznu

A. VIDEOPOHOVORY

Nově k seznámení s kandidáty můžete využít 
i videopohovory. A přizvat třeba i zapojené manažery, 
kteří si tuhle novinku hodně oblíbili. Online pohovory 
fungují přímo v Teamiu bez stahování a jsou v češtině. 
Přílohy a poznámky při nich máte stále při ruce a můžete 
s uchazečem dokonce sdílet pracovní plochu. 

–  Přes Teamio proběhlo přes 2500 videopohovorů.
–  Dodnes je využilo 75 firem.
–  Celkově narůstá podíl videopohovorů vůči onsite (osobním) 

pohovorům.
–  Díky Teamiu proběhlo 242 nástupů, kdy byl alespoň jednou využit 

videopohovor.

B. ŠTÍTKY

V Teamiu můžete k jednotlivým kandidátům jednoduše 
přiřazovat štítky s vlastními poznámkami a následně je podle 
nich třídit. Ať už jsou to třeba znalosti jazyků, programovací 
jazyky, nebo pobočky, na kterých mohou podle bydliště 
pracovat. 

C. DOTAZNÍKY

Sestavte si dotazníky z vlastních otázek a zeptejte se 
kandidátů, na co potřebujete. Ve vyšší verzi za vás dokonce 
udělají předvýběr a vytřídí uchazeče, kteří nesplňují ty 
požadavky, přes něž podle vás nejede vlak. 

https://teamio.com/cz/co-dokaze/video-pohovory
https://teamio.com/cz/co-dokaze/video-pohovory
https://www.teamio.com/cz/blog/lekce-5-stitky
https://www.teamio.com/cz/co-dokaze/dotazniky
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Co ještě jsme se dozvěděli od lidí 
z praxe? PŘEČTĚTE SI TO

„Při zpracování životopisů začněte třídit podle těch 
kritérií, která jsou u dané pozice nezbytná.“

„Na základě telefonického rozhovoru jsem schopná 
kandidáta porovnat s výběrovými kritérii, která jsme si 
předem nastavili s jeho potenciálním šéfem a u nichž 

vím, kde můžu slevit.“

„Kvalitní kandidát má většinou dobře napsané CV, je 
vidět, že si s ním dal práci, reflektuje aktuální trendy 
v psaní životopisů, je stručný, jasný, sděluje zásadní 

informace, ne omáčku.“

https://magazin.lmc.eu/pocty-uchazecu-rostou-pouzijte-5-figlu-jak-z-nich-odfiltrovat-ty-nejlepsi
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Závěr 
Snad vám náš e-book přijde vhod, až budete chtít 
vytvořit úspěšný inzerát s pomocí dat. A pokud byste 
s čímkoli potřebovali pomoci, ozvěte se nám. Jsme tu 
pro vás i vaše kandidáty.

Vaše LMC

https://www.lmc.eu/kontakty/

