
Modré, bílé, zlaté a růžové 
límečky. Víte, jaké jsou  
mezi nimi rozdíly?

ZLATÉ LÍMEČKY

Co očekávají od práce: 

Vysokou mzdu a kariérní růst vnímají jako 
samozřejmost. Chtějí se neustále zlepšovat 
a posouvat dál. Oceňují progresivní firemní 
kulturu. Práce jim musí dávat smysl  
a potřebují vidět její výsledky.

Víte, kdo jsou a jak se odlišují?

Úzce zaměření specialisté s vysokou 
kvalifikací. Firma na jejich znalostech 
a schopnostech bývá závislá a s jejich 
odchodem se snižuje její  
akceschopnost. 

výkonní ředitelé a vrcholový  
management

IT specialisté, softwaroví inženýři, 
programátoři, UX designeři, markeťáci

chirurgové, právní experti,  
akademici a výzkumníci

Nejčastější pozice:

Práci si  
nehledám,  
ale vybírám. 

BÍLÉ LÍMEČKY

Co očekávají od práce: 

Chtějí být platným členem týmu a pracovat 
mezi lidmi, kteří jsou pro ně rovnocenní 
partneři. Zajímá je finanční ohodnocení  
a bonusový systém. Obvykle se často  
starají o děti nebo starší rodiče, a tak 
nechtějí, aby jim práce přetékala do  
volného času. 

Kde si hledají práci:

· nejčastěji na portálu Jobs.cz

· administrativní pozice často  
 i na Prace.cz

· sociální sítě, osobní kontakty  
 v jiných firmách

Víte, kdo jsou a jak se odlišují? 

Pestrá směs profesí od administrativních 
pracovníků až po manažery, kteří 
nejčastěji působí v kancelářském 
prostředí. Jejich práce zpravidla  
vyžaduje určité vzdělání či zkušenosti. 

administrativní pracovníci

Nejčastější pozice:

střední a vyšší management

technici, specialisté, obchodníci

právníci, auditoři, účetní 

Kde si hledají práci:

·  na portálu Jobs.cz (zde tvoří 12 % 
návštěv a reakcí) či Atmoskop.cz

·  IT specialisté využívají portály 
Techloop.io či Jobs.cz

·  firmy je oslovují napřímo, často  
už během studia na vysoké  
škole

Hledám v práci  
to, co budu  
dělat ráda. 



MODRÉ LÍMEČKY

Co očekávají od práce: 

Určující je pro ně mzda a zajímá je,  
jak si mohou naplánovat směny, 
jak je to s prací o víkendech nebo  
nočními. Během pohovorů se detailně  
ptají na typ provozu, přesčasy a míru  
fyzické námahy. 

Kde si hledají práci:

·  nejčastěji na portálech Prace.cz  
a v aplikaci Práce za rohem

· zprostředkovaně přes Úřad práce ČR

·  osobní kontakty, sociální sítě, vývěsky  
v místě výkonu, letáky

Víte, kdo jsou a jak se odlišují? 

Manuálně pracující lidé. Obvykle pracují 
ve směnném provozu a základem jejich 
mzdy je počet odpracovaných hodin.

dělníci, řidiči, skladníci  
a pracovníci úklidu

automechanici, elektrikáři,  
instalatéři, kuchaři, zedníci

prodavači a pracovníci  
ve službách

Nejčastější pozice:

Hledám místo,  
kde se ke mně 
budou chovat  
lidsky a férově. 

RŮŽOVÉ LÍMEČKY

Co očekávají od práce: 

Kromě mzdy je zajímá především slušné  
a férové pracovní prostředí, kde se budou 
cítit dobře. Pokud takové najdou, klidně  
v něm setrvají i po delší dobu. Dle 
charakteru pozice je zajímá i směnný 
provoz.

Kde si hledají práci:

·  nejčastěji na portálech Prace.cz  
a v aplikaci Práce za rohem

· zprostředkovaně přes Úřad práce ČR

·  osobní kontakty, sociální sítě, vývěsky  
v místě výkonu, letáky

Víte, kdo jsou a jak se odlišují? 

Tradičně šlo o povolání pro pracující 
ženy z nižších a středních vrstev. Dnes 
se název používá přeneseně a typicky 
pro nevedoucí pozice ve službách, 
školství nebo sociálních pracích. 

učitelé, výchovní poradci, sociální 
pracovníci, zdravotní sestry

servírky a číšníci, asistenti,  
knihovníci

kadeřnice a holiči, chůvy, 
zahradníci

Nejčastější pozice:Získáte si 
mě férovými 
podmínkami, 
dobrou mzdou 
a slušným 
zacházením.


