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Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili

Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě použití spolehlivější technologie jsme chtěli 
dosáhnout hlavně dvou cílů:

1) Aby váš inzerát vidělo co nejvíce lidí, kteří odpovídají vašim požadavkům a

2) abyste přes Prace.cz získali co nejvíce relevantních odpovědí, které jsou pro vás opravdu zajímavé.

Proto váš inzerát najdou díky klíčovým slovům přednostně ti, kteří hledají přesně to, o čem píšete (ať už je to 
Excel nebo angličtina). Proto jsme odstranili zbytečné prvky na stránce a inzeráty mají vždy přednost. A proto 
také výsledky stále sledujeme a technologii hledání neustále ladíme. 
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Úvodní stránka
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První hledání
Hledací okno je vizuální prioritou celé úvodní stránky. Hned vedle něj je „Elita“ – seznam největších firem. Vše 
ostatní je až pod těmito prvky.
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Hledání ve více lokalitách

Každá nová lokalita rozšíří výsledky vyhledávání (tzn. 
více lokalit znamená více inzerátů). 

Nyní mohou uživatelé zadat:

• Okresy

• Kraje

• Celá ČR

• Zahraničí

Způsob, jak lidé hledají v lokalitách, intenzivně testujeme a zlepšujeme, takže se bude pravděpodobně ještě měnit. 

Prvním zásadním vylepšením nové technologie je, že uživatelé mohou vyhledávat ve více lokalitách. 
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Tip: Jak zadávat lokalitu

Tip: Pokud v G2/Teamio zadáte přesnou 
adresu pracoviště, zobrazíme váš inzerát v 
okrese i kraji (a samozřejmě i při hledání 
„Celá ČR“).

Pokud ovšem v G2/Teamio zadáte pouze kraj, 
váš inzerát se nezobrazí lidem, kteří hledají 
podle okresu.

Příklad: Pokud zadáte adresu pracoviště 
„Široká ulice 27, Klobouky u Brna“, zobrazí se 
inzerát ve vyhledávání „Jihomoravský kraj“ a 
také okres „Břeclav“. (Klobouky u Brna totiž 
leží v okresu Břeclav.)  

Doporučujeme uvádět přesnou lokalitu pracoviště, ne sídlo firmy.
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Hledání podle oboru nebo profese

Neděláme mezi nimi rozdíl a opět – čím více kritérií uživatel vloží, tím bohatší dostane výsledky. 

Z testování víme, že uživatelé Prace.cz jsou ochotni více měnit profese, proto připravujeme i nápovědu, která 
jim bude doporučovat další obory.

Samozřejmě lze vložit i více profesí nebo oborů.

7



Hledání podle klíčových slov

Lidé používají klíčová slova pro filtrování co nejpřesnějších výsledků, proto čím více klíčových slov zadají, tím 
méně nabídek dostanou. Systém prohledává nejprve titulek a pak i text inzerátu.

Nejčastěji používaná klíčová slova jsou 

• cizí jazyky, 

• názvy známých firem 

• a méně běžné profese.

Novinkou je možnost použít pro hledání klíčová slova. 
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Tip: Nebojte se jít v popisu práce i do konkrétních příkladů (např. požadavek na určitý druh účetnického 
softwaru vám pomůže při hledání podle klíčových slov). Naopak nepište o tom, co nechcete.



Brigáda a typ úvazku

Dokud si nezmění nastavení, hledá uživatel mezi všemi typy úvazku, včetně brigád. To brigádám přinese větší 
viditelnost. 

Brigády už nejsou na samostatném listu, ale vypisují se spolu s nabídkami práce.
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Výsledky hledání
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Jak se řadí výsledky
Supermax je i v nové verzi první ve výpisu nabídek.

Z testování víme, že uživatelé mají 
tendenci přehlížet to, co působí 
příliš jako reklama. Proto jsme 
zachovali první pozici podpořeného 
inzerátu, ale vyhnuli jsme se 
zvýraznění barvou nebo jiným 
„reklamním“ způsobem. Raději 
lidem říkáme, že „tady vás nutně 
potřebují“. 
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Jak se řadí výsledky

Uvnitř časové skupiny se inzeráty řadí 
podle relevance, tedy podle toho, jak 
dobře sedí na kritéria hledání. 
(Největší váhu má titulek, následně 
firma a pak text inzerátu.)

Teprve pokud si uživatel nevybral z 
placených inzerátů, nabídneme mu 
pozice z Úřadu práce.

Nutně vás potřebují
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Co je vidět z vašeho inzerátu ve výsledcích
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Místo výkonu práce je pro naše uživatele velmi důležité, proto je nyní hned v názvu. (Pro vás to znamená, že je 
užitečné uvádět v inzerátu lokalitu pracoviště, ale není třeba ji vkládat do titulku.)

Kromě názvu firmy zobrazujeme i typ úvazku, krátký úryvek z popisu inzerátu a plat, pokud je uveden. 

Tip: Věděli jste, že inzeráty, které mají uvedený plat, mají mnohem větší počet zobrazení?



Zasílání inzerátů na e-mail
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Pokud si chce uživatel nechat zasílat nově zveřejněné nabídky práce na e-mail, stačí mu k tomu nyní už jen 
2krát kliknout. Prostě jen mezi výsledky hledání zadá svůj email a my mu budeme zasílat inzeráty přesně podle 
toho, co předtím hledal. Jednoduché!



Upřesnění hledání
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Filtry: plat a vzdělání

Tyto filtry jsme přidali na základě častých požadavků uživatelů. Určité formální vzdělání požadované v inzerátu 
pro ně často bývá bariérou, minimální plat zas nutností pro ty, kteří živí rodinu. 

Doufáme, že firmy pak budou trávit méně času vyřazováním kandidátů, kteří neodpovídají požadavkům.

Poté, co uživatel provede první hledání, má možnost výsledky ještě více upřesnit pomocí filtrů.
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Tip: Jeden z deseti uživatelů Prace.cz použije filtr platu. Pokud chcete dostat svůj inzerát do výsledků 
jejich vyhledávání a mezi inzeráty, které si nechávají zasílat na svůj email, rozhodně uveďte nabízený 
plat (můžete ho ale skrýt).



Filtr: Pro koho je práce vhodná?

Nabídky pro OZP byly dříve na samostatném listu, nyní jsou zařazeny mezi běžné nabídky, díky filtru jsou ale i 
dál snadno dosažitelné.

Nově jsme zavedli filtr „Vhodné i pro“.
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Tip: Zamyslete se, jestli práce není vhodná i pro seniory, osoby na rodičovské dovolené, OZP či 
osoby bez praxe  (inzerát bude i v užším výpisu při použití filtrů)



Kolik procent uživatelů nyní používá nové vyhledávání?

V červnu 2015 to bylo 1,5 % uživatelů.

Jaká je efektivita nového hledání?

Už nyní se ukazuje, že když uživatel používá nové hledání, je pravděpodobnější, že při své návštěvě odpoví na 
inzerát (ale více si vybírá a proto odpoví na méně z nich). Což znamená, že lidem usnadňujeme cestu k 
odpovědi, ale nenutíme je slepě odpovídat na vše. Což je pro naše klienty dobré. 

Kdy ukončíme provoz staré Prace.cz?

Plánujeme ještě přes léto stránku zlepšovat a zhezčovat a začátkem září přejít přímo na novou Prace.cz.

Další info ke spuštění:



Kontakt
Máte dotazy nebo zpětnou vazbu ohledně nového hledání?

Přímý feedback od vás i klientů rozhodně vítáme! 

Můžete psát Davovi Ruziusovi nebo na email podpora@prace.cz, kde si Váš 
email přečte jak Dave (business owner Prace.cz) tak i pár dalších lidí, které 
to zajímá.
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Prace.cz pro vás vytváří společnost LMC


