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Cílem je

 digitalizace a automatizace rutinních úkonů

 získání více času pro práci s větší přidanou hodnotou

 zvyšování efektivity

 možnost pracovat s přesnými daty

Některé příklady využití digitalizace a automatizace ve Skupině ČEZ

 nastavení workflow personálních dokumentů

 vzdělávání zaměstnanců formou e-learningu

 moduly Management Self Service a Employee Self Service

 digitalizace čerpání benefitů (cafeterie)

 evidenční listy důchodového zabezpečení, prohlášení a roční zúčtování daně z příjmů
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DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE 
PERSONALISTIKY JE PROCES, KTERÝ NELZE 
ZASTAVIT



DIGITALIZACE PRONIKÁ TAKÉ DO NÁBORU 
ZAMĚSTNANCŮ A HR MARKETINGU
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 Automatické zasílání odpovědí všem uchazečům namísto ručního posílání

 Online dotazníky ve fázi předvýběru

 Videopohovory

 Práce daty, např. vyhodnocování počtu návštěvníků kariérních stránek, počet zájemců 
o pozici, účinnost jednotlivých zdrojů kandidátů

 Využití virtuální reality v rámci propagace employer brandu na různých akcích



Toto jsou základní předpoklady digitalizace náborového procesu s cílem

 budování značky zaměstnavatele

 oslovování i pasivních kandidátů

 nalezení těch nejvhodnějších budoucích zaměstnanců

FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY –
SOCIÁLNÍ SÍTĚ A MOBILNÍ DATA
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ČÍM JSME SI PROŠLI
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SOCIÁLNÍ 
SÍTĚ

Práce v ČEZu

ČEZ 

aktivní vyhledávání kandidátů

SkupinaCEZ

cez_group



ČÍM JSME SI PROŠLI
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GAMIFICATION

Svět ČEZ

Elektrika je cool

Elektrika je cool brigáda

Vím proč



ČÍM JSME SI PROŠLI
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VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ

Videodotazníky

Automatizace odpovědí

Personální diagnostika

Práce s daty



CHATOVACÍ NÁSTROJE

7

Máte už na vašich 
kariérních stránkách 

nebo profilech na 
sociálních sítích 
nasazen nějaký 

chatovací nástroj?



„DOBRÝ DEN, JMENUJI SE ČEZBOT!“
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NARODIL JSEM SE MINULÝ 

TÝDEN PO DEVÍTI MĚSÍCÍCH 

(SKORO JAKO ČLOVĚK )    

A SEZNÁMIT SE MŮŽEME NA 

KARIÉRNÍCH STRÁNKÁCH 

WWW.KDEJINDE.CZ



ČEHO JSME CHTĚLI DOSÁHNOUT

 Být mezi lídry na pracovním trhu, kteří v rámci 
náborového procesu využívají možnost být    
v kontaktu s kandidáty 24/7

 Ukázat, že konzervativní energetická  firma 
může být také inovativní

 Být blíže kandidátům a nabídnout jim něco 
navíc
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K ČEZBOTOVI JSME MUSELI DOZRÁT
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1/2018 3/2019



CHATBOT TEREZA & VÍTEK 
- NAPROGRAMOVANÝ SCÉNÁŘ 

 Omezení předdefinovaným okruhem otázek

 Vždy jasná a srozumitelná odpověď

 Spojeno s reklamní kampaní

 Naše řešení bez propojení na ATS 

 Příprava a implementace v rozmezí dvou   
měsíců

 Finanční náklady v řádech desítek tisíc korun
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PODPORA NÁBORU NA STUDENTSKOU LETNÍ UNIVERZITU



LIVE CHAT
- ŽIVÁ KOMUNIKACE SE ZÁJEMCI
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 Otevřenost jakékoliv otázce

 Ne vždy máme (můžeme mít) odpověď

 Řešení nepokrývá 24/7, umožňuje zanechat 
dotaz v režimu offline

 Rychlé technické řešení 

 Minimální finanční náklady

 Řešení bez propojení na ATS

 Jedná se o osobní komunikaci – přístup 
komunikátorů může ovlivnit výsledek

JAK SE KRYJÍ NAŠE PŘEDSTAVY O TOM, CO CHTĚJÍ VĚDĚT, S PŘEDSTAVAMI 
KANDIDÁTŮ



 Otevřený systém, ale odpovědi má jenom na 
vybrané otázky

 Vyžaduje precizně vypracované odpovědi

 QaA zvyšuje úspěšnost odpovědí

 Propojení na ATS (Teamio)

 Uživatelský redakční systém zlepšuje úspěšnost

 Finančně v řádu vyšších stovek tisíců korun

 Něco navíc – výběr podle dojezdové vzdálenosti 
a upozorňování na nové nabídky dle zvolených 
parametrů

NECHCEME VYŘEŠIT VŠE, ALE CHCEME POMOCI PŘI HLEDÁNÍ MÍSTA               
A NABÍDNOUT NĚCO NAVÍC

ČEZBOT
- AI (UMĚLÁ INTELIGENCE)
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ČEZBOT



„JAK JSEM SE NARODIL? “

14



„SNAD SE MI ČASTO NEBUDOU SYPAT „0“ A „1!“
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Rizika

 nezná odpověď na všechny otázky

 otázky psané bez diakritiky

 otázky psané v hovorové formě

 rozlišování malých a velkých písmen v názvech

 čeština je pro něj „španělská vesnice“



BUDOUCNOST?
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„DRŽTE MI PALCE, PROSÍM!“
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Kde jinde to dokážete 


