
 

Nová cesta pro HR? Firmy oslovují studenty již při studiu! 
 

V Česku právě vzniká nový projekt, který má za cíl usnadnit propojení mezi studenty a 

firmami. Kreativní tým projektu momentálně finišuje jedinečný portál pro vysokoškolské 

studenty a firmy – vlastně – sponzory, kteří jim usnadní jejich studentský život a začnou 

s nimi budovat vztah, ještě než nastoupí do pracovního procesu. 

 

Tiskelnik.cz spojuje firmy se studenty a to nenásilně a bez závazků. „Chceme podporovat 

studenty při studiu a našli jsme cestu, jak to udělat výhodně pro obě strany,“ říká Štěpánka 

Jenešová, HR manažerka projektu s mnoha lety praxe z firem jako Wistron, Lufthansa aj. 

„K vysokoškolským studentům se v dnešní době internetu a sociálních sítí dostaneme snadno 

a nabídneme jim tisk „zadara“, což studenti podle dotazníků, které jsme rozeslali a nechali je 

vyplnit, velice vítají.“ 

 

Jak to celé funguje? 
Student pošle skripta, do nich se vloží odpovídající banner, skripta se vytisknou a posílají 

studentovi přes Zásilkovnu. Celý proces trvá 2-3 dny. Hlavní výhodou portálu Tiskelník je 

správné zacílení a příležitost dostat se před oči vybraným vysokoškolským studentům. 

Personalisté mohou touto cestou přilákat studenty na stáž už během studia a budovat 

pozitivní vztah k firmě. Nejde však jen o sdělení firem jako budoucích zaměstnavatelů, 

Tiskelník dává možnost cílené reklamy významným značkám a na druhou stranu studentům 

zpříjemnění jejich život nějakým slevovým kuponem nebo novými informacemi o 

sportovních zařízeních, tipech pro cestování, stravování a třeba i módě. Je to dostupná cesta 

ke studentům a v porovnání s ostatními médii, na kterých lze inzerovat, je toto médium levné 

a úspěšné. 

 

Chemik, ajťák nebo stavař. Projekt myslí na všechny 
Úžasný potenciál má Tiskelník v cílené reklamě. Další možnost pro rozvíjení tohoto nového 

komunikačního média se ukáže časem dle zájmu obou stran.  

Studentů se ptáme na obor i ročník jejich studia, abychom jim mohli ve skriptech zobrazit 

nabídky co nejzajímavější právě pro ně. Díky tomu si může firma vybrat, zda osloví studenta 

IT, stavaře nebo chemika, právníka či učitele cizích jazyků.  Sponzor si nadefinuje například 

v Jihomoravském kraji studenty stavební fakulty obor statika, studující druhým rokem na VUT 

a pocházející z jižních Čech. Těm pošle zprávu s logem a VŠ student/ka po dobu přípravy na 

zkoušku čtením studijních materiálů zaregistruje, a to opakovaně, svého sponzora. „Přitom 

se student k ničemu nezavazuje, jak tomu bývá u stipendijních dohod. Kromě toho jsem stále 

personální manažerkou a velkým nadšencem pro hledání nových řešení,“ dodává Jenešová. 

 

http://www.tiskelnik.cz/


Přesah do HR 
Součástí týmu projektu Tiskelník je i Štěpánka Jenešová, která má 15 let zkušeností na pozici 

HR manažerky ve firmách Lufthansa, Wistron, Metaldyne a Winning a patří k HR osobnostem 

ČR. Je aktivním účastníkem People Management Fóra a mnoha dalších sdružení pro 

personalisty. Ústřední rolí v jejím profesním životě byla a je komunikace s lidmi, jejich vhodné 

oslovení a také spolupráce se školami na všech úrovních. Podařilo se jí sestavit týmy lidí jak 

ve výrobním prostředí, tak i ve službách a též ve strojírenství. Paní Jenešová se nespokojí se 

s ověřenými recepty na úspěch v personalistice, ale stále hledá jiné cesty, jak získat a udržet 

kvalitní zaměstnance. Mnoho zaměstnavatelů na ni vzpomíná jako na kreativní a odvážnou 

personalistku, která umí rozhýbat a nadchnout lidi pro dobrou myšlenku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


