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 Petra Drahoňovská    úvod

Jsi učitel nebo kariérový poradce 

a chceš předat nejnovější trendy a tipy pro své studenty či klienty? 

Čti dál a podívej se na různé přístupy a požadavky ze strany  

budoucích zaměstnavatelů tvých studentů či klientů. 

MÁM SE POUŠTĚT DO ČTENÍ?  

JE TO VŮBEC PRO MĚ?

Jsi student, 

který bude mít brzy po škole a budeš hledat  

zaměstnání? 

Čti rozhodně dál, protože tu najdeš tipy a hacky, jak 

na životopis a jak se na pohovoru prezentovat profi.

Jsi člověk, který už má něco za sebou  

(myslím teď hlavně profesně:)  

a zvažuješ změnu práce? 

Možná jsi už dlouho neposílal CVčko. Pak se ti bude  

možná hodit, jak se věci mají dnes. 

Čti určitě dál, možná se pár věcí od doby  

tvého posledního pohovoru proměnilo.

Jsi rodič 

a věnoval ses dlouhou dobu doma hlavně svým  

potomkům? Možná už děti trochu povyrostly a ty  

cítíš, že je čas se zorientovat, co je na trhu práce jinak. 

Čti dál a načerpej novinky, které ti pomohou  

vrátit se zpět do zaměstnání.  

Nemůžeš najít práci 

a přesto na sobě pracuješ? Možná jsi jen  

na některé věci šel špatnou cestou. 

Čti rozhodně dál a inspiruj se, jak změnit strategii.
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    úvod    Petra Drahoňovská

        Recruitment Hacking je sada rozhovorů s různými lidmi, kteří  

ve tvém procesu dostat vysněnou pracovní pozici jakkoliv ovlivňují 

výsledek. Záměrně neříkám, že jde jen o personalisty (lidi z HR tj. human 

resources), protože v malé firmě nebo v neziskovce to může být třeba 

majitel nebo ředitel. Ve větší firmě se třeba setkáš v nějakém kole s tvým 

přímým nadřízeným, což bude specialista např. na programování a ne  

na nábor. Tito všichni lidé ti mohou v rámci tvého přijímacího procesu 

dát „stop“ a nebo „go“. Prostě ti všichni ovlivní, jestli to tvé místo,  

o které se ucházíš, získáš. 

Všem těmto lidem jsem kladla stejné otázky. Co ne/oceňují v CV, co  

ne/oceňují na pohovorech, zda si vás googlí atp. Cílem je, aby sis uvědomil, 

že jen některá pravidla (např. jak mít zpracované CV, jak se připravit  

na pohovor, …) jsou opravdu univerzální, ale velké množství z nich velmi 

(velmi!) závisí na tom, do jakého typu organizace se hlásíš, na jakou pozici, 

kdo s tebou pohovor povede.

        I proto si pozorně přečti, co o sobě ten, koho jsem zpovídala, prozradil. 

Z jakého segmentu trhu práce je, na které pozici. Mrkni se na jeho/její 

LinkedIn. A s touto optikou se pusť teprve do čtení.

JAK RECRUITMENT  

HACKING ČÍST A JAK Z TOHO  

VYTĚŽIT MAXIMUM?

UVĚDOM SI, ŽE INSTANTNÍCH  
„10 RAD JAK NA …“ V TÉTO OBLASTI 
FAKT NEEXISTUJE. ZÍSKAT DOBROU 

PRÁCI JE O KVALITNÍ PŘÍPRAVĚ  
A O TOM, ŽE VŽDY MUSÍME MYSLET 

V AKTUÁLNÍM KONTEXTU!

TIPY: 
PROČTI SI VŠE OD LIDÍ, KTEŘÍ 

PŮSOBÍ V ORGANIZACÍCH,  
KTERÉ PRÁVĚ TEBE ZAJÍMAJÍ

UDĚLEJ SI CVIČENÍ NA KONCI 
KAŽDÉHO ROZHOVORU

UDĚLEJ SI VÝPISKY, NA ČEM SE 
VŠICHNI ZPOVÍDANÍ SHODUJÍ

UDĚLEJ SI VÝPISKY, KDE SE  
NÁZORY LIŠÍ A PŘIPRAV SE  

V BUDOUCNOSTI NA RŮZNÉ 
VARIANTY

        Abych šetřila tvůj čas a zároveň jsi našel rychle relevantní informace, 

podle toho, kam profesně míříš, rozdělila jsem rozhovory na 4 díly.  

Tři jsou dělené podle segmentů trhu práce: firmy, nezisk, veřejná 

správa. Ve čtvrtém díle jsem zpovídala personalisty z personálek,  

což je trochu specifická kategorie, protože přes ně se můžeš dostat 

k jakémukoliv zaměstnavateli. A hlavně se dívají na tvůj životopis 

trochu jinou optikou než třeba interní personalisté.

Na závěr ode mě najdeš shrnutí toho nejdůležitějšího a cvičení, která 

vycházejí vždy z konkrétního rozhovoru. Věřím, že pokud si je poctivě 

uděláš, zvyšuješ tím pravděpodobnost přijetí tam, kde toužíš pracovat. 

Jak uvádí Laszlo Bock, HR vice president Google, příprava je právě tím 

správným klíčem, jak se dostat k vysněné pozici.
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 Petra Drahoňovská    úvod

        A proč jsem se do toho pustila? Jeden kouč se mě kdysi zeptal, jestli už 

jsem napsala svůj ebook. Odpověděla jsem něco ve smyslu, že jsem toho 

napsala už dost, ale ebook ne:) Nicméně se mi to začalo honit hlavou  

a přemýšlela jsem, jak to pojmout. Ebook má teď fakt každý a někdy jde 

opravdu jen o marketing bez přidané hodnoty. Ano, ebook je součást 

marketingu (k tomu se přiznávám i já), ale já chci přesto předat něco víc. 

        Když jsem si říkala, co mě, jako kariérového kouče a lektora, nejvíce 

ve svém okolí z profesního hlediska štve, nebo spíš mrzí, tak to, že lidi 

mají, i přes tisíce tipů na netu, v životopisech neustále ty samé základní 

chyby. A že stále dokola dělají i ty samé chyby na pohovorech. 

Jak to? Vždyť si ani nemusí platit žádného kariérového kouče a mohou si 

to prostě z těch informací na netu poskládat? To se mě často ptají i moji 

známí.

Nicméně zakopaný pes je samozřejmě v tom, co nás trápí v dnešní době  

ve všech oblastech. A to je přehlcení informacemi. Ano, v dnešní době 

najdete relativně snadno (!) téměř cokoliv. Je skvělé, že obrovské množství 

odborných informací je zdarma k dispozici online. Nicméně je tam také 

obrovská spousta informací nerelevantních, zavádějících, neodborných.  

A jak se v tom máme proboha vyznat?       

PROČ RECRUITMENT  

HACKING VZNIKL ANEB CO 

TÍM BÁSNÍK CHTĚL ŘÍCI?

         Jedna z klíčových kompetencí dnešní doby (a doby budoucí)  

je a bude právě schopnost kritického myšlení, schopnost projít  

obrovské množství informací, vyhodnotit zdroje a relevanci  

a vytáhnout si z toho v krátkém čase to, co opravdu pro své další 

rozhodování a konání potřebuji.

A co k tomu potřebuješ? Jasně, „ty internety“ :) … ale potřebujeme také 

MYSLET! A já se skrz tento sociologický exkurz opět dostávám k tomu,  

co jsem touto publikací chtěla říci.  

UVĚDOM SI, ŽE INSTANTNÍCH  
„10 RAD JAK NA …“ V TÉTO OBLASTI 
FAKT NEEXISTUJE. ZÍSKAT DOBROU 

PRÁCI JE O KVALITNÍ PŘÍPRAVĚ  
A O TOM, ŽE VŽDY MUSÍME MYSLET  

V AKTUÁLNÍM KONTEXTU!
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Stejně jako obor IT, tak i obor HR trpí nedostatkem českých pojmů. No,  
i když pojmy by možná byly, ale standard je prostě používání spousty pojmů 
přejatých z angličtiny. Už jen ty samotné zkratky! Nicméně je to prostě fakt 
a je dobré si minimálně „vygůglit“, co jednotlivé pojmy znamenají. Pro ty dva, 
které se ocitly v názvu, jsem to udělala za tebe:

HACKING = obecně se jedná o metody vnikání do systému zvenčí, původně  
se pojem začal používat u aktivit souvisejících s počítačovou kriminalitou,  
v přeneseném případě se pojem používá pro tipy, triky, jak zvládnout  
určité bariéry, překážky (např. hacky pro time-management atp.)

RECRUITMENT = přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby  
zabývající se zprostředkováním práce

POD ČAROU

Na online textovou verzi ebooku Recruitment Hacking, který si samozřejmě 

můžeš pro své potřeby vytisknout a šířit dál, navazuje také verze audio.  

Vše je k dispozici na webu www.careerdesigner.cz. 

Zároveň v současné době pracuji na klasické knize Recruitment Hacking – 

Chceš skvělou práci? Mysli!, která na tyto rozhovory navazuje a která ti vše 

poskládá úhledně po jednotlivých tématech a za pomocí infografických 

prvků. Prostě tak, aby tě i téma hledání práce začalo bavit a zajímat. 

A DÁL?
Máš možnost si v něm udělat reflexi minulého roku a zpracovat vize  

pro rok budoucí. A pokud budeš pozorně číst rozhovory, mnohokrát  

tu najdeš, že právě vědět, odkud kam (nejen) profesně míříš, je jedna  

z oceňovaných kvalit uchazečů o práci. Kariérový diJÁř si můžeš  

objednat v tištěné podobě na www.diJAr.cz, kde také brzy přibude  

aplikace pro ty z vás, kteří preferujete práci v online prostředí.

Na tom, že tě to to baví číst, se podílí grafička Markéta Kudláčová 

(www.maketadesign.cz) a já, kariérový kouč a lektor, autorka 

kariérových (nejen online) nástrojů Petra Drahoňovská  

(www.careerdesigner.cz). 

Pro to, abys věděl, odkud a kam kariérně směřuješ, jsem pro tebe  

vytvořila Kariérový diJÁř. Jde o takového osobního kouče v papírové 

podobě, který ti každý rok pomáhá podívat se na svůj život z ptačí 

perspektivy. 

 

A protože mě pobavilo jedno vysvětlení resp. překlad, že recruitment 
rovná se headhunting, tak ještě výklad tohoto pojmu pro  
ne-angličtináře jako bonus:

HEADHUNTING = přímé vyhledávání (angl. executive search), 
slangově headhunting (pův. lovení lebek), je termín označující 
vyhledávání pracovníků pro vrcholovou pozici v organizaci veřejného 
sektoru nebo soukromé firmě, personalista specializované personální 
agentury (headhunter) přímo vyhledává a oslovuje potenciálního 
kandidáta, i když ten je zaměstnán jinde 

 (zdroj: Wikipedie)

    úvod    Petra Drahoňovská

http://www.careerdesigner.cz
http://www.diJAr.cz
http://www.maketadesign.cz
http://www.careerdesigner.cz
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 Petra Drahoňovská    úvod

Moje jméno je Petra Drahoňovská a jsem kariérový kouč a lektor. Pomáhám lidem 

ve chvílích, kdy stojí na důležitých životních křižovatkách, které ovlivňují nebo  

mohou ovlivňovat jejich kariéru. Zaměřuji se nejen na podporu lidí v hledání  

„té pravé práce“, ale také, jako autorka konceptu Já s.r.o. (www.jasro.cz),  

na podporu lidí při budování osobní značky a osobního online marketingu. 

Moje vize, kterou mě těší naplňovat, je vytvářet pod značkou Career Designer  

kariérové aplikace i tištěné nástroje tak, aby forma kariérového koučinku byla 

dostupná a srozumitelná maximálnímu počtu lidí. Budu ráda, když ti, kteří nemají 

prostředky nebo čas na osobní schůzky s kariérovým koučem, budou pracovat  

na seberozvoji a řízení vlastní životní cesty sami, právě třeba díky mým nástrojům, 

knihám či aplikacím.

           Vaše

 

 

www.careerdesigner.cz

KDO JE AUTORKA 

RECRUITMENT HACKING?

http://www.jasro.cz
http://www.careerdesigner.cz
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Jolana Turnerová    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci v neziskovce?

Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v tvém týmu, ať jako  

interní zaměstnanci nebo jako externisti, musí připravit?  

Co je typické pro neziskové organizace, kde působíš. Jak  

tyto organizace fungují? Lidé, kteří mají zájem o práci  

v tomto sektoru, mají často trochu zkreslené představy…

Kdybych měla popsat neziskový sektor jedním charakteristickým 

slovem z pohledu uchazečů o práci, tak je to jednoznačně  

NEJISTOTA.
Nicméně, abych nebyla jen negativní. Co tyto nejistoty vyvažuje,  

je rozhodně POCIT SMYSLU. To je možná největší a možná jediný 

velký benefit. Úžasné také je, že pokud máte nějaký zajímavý, užitečný 

nápad, a jste schopni si sehnat peníze/grant, pak můžete svůj nápad 

nakonec také realizovat. Myslím, že to je další velký přínos a motivace 

pro spoustu lidí pracujících v nezisku ta možnost realizovat svoji vizi.

Dále je pro práci v neziskovkách charakteristická velká časová  

zátěž a hlavně neodhadnutelnost této časové zátěže. Zaměstnanci 

v podstatě nemůžeš garantovat zcela přesně určitou časovou dotaci 

na pozici v průběhu pár měsíců se může o dost změnit. Typické jsou 

smlouvy na dobu určitou, to je standard. Práce je časově ohraničena, 

resp. garantování pouze po dobu schváleného projektu, dotace.  

Pro někoho to může být výhoda, pro někoho velká nejistota. S tím 

jde také ruku v ruce nejasný, resp. nezaručený kariérní postup.

ŠTVE MĚ, KDYŽ LIDI BEROU VĚCI AUTOMATICKY.  
KDYŽ POUZE CHTĚJÍ BRÁT. KDYŽ UŽ TOTO  
SLYŠÍM MEZI ŘÁDKY BĚHEM POHOVORU,  
VÍM, ŽE TO ROZHODNĚ NENÍ ZAMĚSTNANEC,  
KTERÉHO BYCH CHTĚLA ZAMĚSTNAT.

Pracuji jako výkonná ředitelka neziskové organizace Spiralis, se kterou jsme  
v letošním roce oslavili 15 let. Zaměřujeme se na poradenství a vzdělávání 

primárně (i když nejen) pro neziskový sektor. Nejčastěji fungujeme v rámci 
EU projektů, které také pomáháme připravovat jiným organizacím.  

Nicméně se snažíme tyto aktivity vyvažovat také alternativními  
aktivitami mimo dotace. Přímo pracujeme také s klienty, kde jde  

nejčastěji o ženy během/po mateřské či rodičovské, či ženy 50+.

Já osobně mám na starost primárně řízení organizace vč. perso-
nálních otázek, psaní projektů a jejich řízení. Stále si ale udržuji 

(jinak to ani v našem oboru nejde) kontakt i s našimi klienty resp. 
klientkami, které do našich projektů pečlivě vybíráme. A přímo 

se podílím také na školeních či přímém poradenství pro klienty.

JOLANA TURNEROVÁ
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pCV – životopis

CV – životopis    Jolana Turnerová

Co se změnilo za posledních 5 let v tomto segmentu trhu práce  

(v neziskové sféře)? Vidíš tam nějaké zásadní změny, nebo spíše  

kontinuitu vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru  

v nejbližších letech (např. co se týká zaměstnávání lidí)?

     Co se týká trendu v neziskovém sektoru celkově, tak nezisk v podstatě 

přestane existovat jako samostatný sektor. Bude existovat společensky 

prospešná služba, kterou bude moci realizovat kdokoliv (jak organi-

zace s „nálepkou“ neziskovka, tak firma či příspěvková organizace). 

Ten „starý nezisk“ bude hlavně o aktivismu. Nezisk zaměřený na práci 

s klientem bude opravdu o profesionálním poskytování společensky 

prospěšné služby. Co se týká trendů, které ovlivňují přijímání  

zaměstnanců, tak tam vidím jednoznačné zvýšení nároku na uchazeče.  

Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče  

o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě rozčiluje? 

Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak  

podle tebe zbytečné a přebývá?

     Vadí mi, když v životopise není na první pohled jasná struktura. 

Když prostě hned nevidím, co mě zajímá. A zajímá mě hlavně, 

zda ten člověk dělal přesně to, co já po něm budu chtít. Pokud 

vybírám lidi na nižší odborné pozice (např. asistentka), pak  

si rozhodně dávám pozor, abych nebrala překvalifikovaného 

člověka. Od práce asistentky vám vysokoškolák velmi  

brzo uteče.

Celkově pro mě CV je důležité (dává mi první vstupní info),  

ale zas tolik mu nepřikládám váhu. 

Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, 

co měl uchazeč ve svém CV?

     Co tedy v CV oceňuji: ideál je pro mě jedna A4 a přehlednost, 

struktura, a to i graficky. To dělá opravdu hodně. Samozřejmě, 

že obsahově to musí sedět zajímá mě hlavně předchozí praxe. 

Jak jsem už říkala, důležitá je pro mě kvalifikace přesně na míru 

otevřené pozice ani ne moc, ani málo.

Člověk si ale i zde musí dát pozor i tyto dva obrovské motivátory –

(ten pocit smyslu a možnost realizovat své vize) může podlehnout 

syndromu vyhoření. 

Když to srovnám se situací např. 10 let zpátky, tak jsou zaměstnanci  

lépe profesionálně připraveni, mají vyšší kvalifikaci (a očekává se to).  

Dříve to byli spíše amatéři nadšenci, nyní už je i v nezisku převaha profíků. 

Tím jak se ta naše nezisková sféra docela rychle proměňuje, tak někdy 

nastává problém s náborem lidí, že může být „o krok pozadu“. Někdy  

se prostě může stát, že naberu člověka a ten v tu chvíli odpovídá  

potřebám (tomu, co zrovna organizace dělá). Ale časem zjistím, že vlastně 

potřebuji někoho, kdo má už nějaké novější kompetence. Nicméně 

 toto mám alespoň trochu možnost kompenzovat spoluprací s externisty. 

Ty mohu „nabírat a propouštět“ ad hoc.

            Docela důležitou roli hraje i fotka, resp. cokoliv, co trochu vybočí  

z řady a upoutá moji pozornost. Např. na poslední otevřenou  

pozici projektové koordinátorky jsem měla 80 životopisů. Kdo  

neměl na CV fotky, tak se mi prostě hůř vybavoval. Praxi toho,  

kdo se mi z prvního předvýběru zamlouvá, si vždycky telefonicky 

ověřuji u bývalého zaměstnavatele. Protože jsme malá organizace, 

tak tomu fakt čas věnuji. Je pro mě důležité mít pro finální  

rozhodnutí maximum informací.

I nám na druhou stranu volají lidé pro reference na naše bývalé  

zaměstnance… nicméně já lidi nechci poškodit, tak spíš řeknu klady:)

syndron vyhoření
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Jolana Turnerová    CV – životopis, pohovor

pohovor

A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně 

všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Preferuješ  

první schůzku on line nebo on site?

      Ohledně toho prvního setkání, těch prvních minut: to je u mě prostě  

intuice, sympatie. Je to spíš o chemii, než bych to nějak logicky  

analyzovala. Jak rozhovor probíhá dál, to záleží na tom, kdo ho vede. 

Bývalá ředitelka Spiralisu s lidma spíše neformálně povídala (říkala tomu 

“neformální plkání”:). Lidi se při tom uvolnili a často řekli i něco, co by  

se člověk strukturovaným rozhovorem nedozvěděl.

Nicméně já se ptám na rovinu a přímo ve vztahu k té pozici: např.  

u té zmiňované asistentky, jaký má vztah k šanonům, papírům,  

tabulkám. Pak přijímám zpravidla toho, kdo mi odpovídá adekvátně  

podle té pozice.

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil  

při pohovoru? Co jsi ocenila?

Příjemně mě překvapí, když je vidět, že si té pracovní nabídky 

lidi váží. Že je to pro ně nějak zajímavé nejen finančně. A to platí 

jak u nových pracovních míst u nás v práci, tak když vybíráme 

účastníky do našich projektů (i do projektů u nás procházejí 

motivačními pohovory). Oceňuji, když oni sami jsou schopni 

říct, co mohou nabídnout. A cením si také humoru, je to z mého 

pohledu schopnost určité sebereflexe s nadhledem.

Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve?  

Co jsou chyby, které se stále opakují?

Štve mě, když lidi berou věci automaticky. Když  

neinvestují vlastní energii do protihodnoty.  

Když pouze berou nebo chtějí brát.

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí  

odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém?

Velmi často lidi neumí odpovědět na to, co opravdu v životě  

chtějí. Chybí jim ta životní a pracovní vize. Pokud uchazeč 

o práci dlouhodobou vizi nemá, tak mám pocit, že mi tam  

dlouho nevydrží. Že bude zase za chvíli zkoušet a hledat něco  

jiného. Bohužel si nemohu dovolit platit člověka jen proto,  

aby si za peníze naší organizace zjišťoval, co v životě ne chce dělat. 

Takže promyslet si, kam chci profesně směřovat, doporučuji  

všem ještě před posíláním životopisů.

jde spíš o chemii
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pohovor, motivační dopis    Jolana Turnerová

pmotivační
dopis

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

     Motivační dopisy mě zajímají mnohem víc než CV. Tam se 

více ukáže osobnost. V CV je to pro mě víc ukázka profese,  

v motivačním dopisu spíše odhalení osobnosti. Zajímavý 

motivák nemusí být dlouhý i když je stručný, ale napsaný 

opravdu s rozmyslem, tak z toho vyčtu rozhodně víc než  

z nějaké šablony stažené z internetu. Některé zajímavé  

motivační dopisy mám dokonce schované. Motivace těch, 

kdo je psali, jsou pro mě takovou reflexí toho, co dělám.

Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči,  

o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál?  

Jaký musí být, co musí mít?

     Je to univerzální člověk, s možností širokého záběru.  

To mi pomáhá flexibilně reagovat na proměnlivé podmínky 

např. v oblasti grantů. Podle toho, co za příležitosti přijde, 

rozdělujeme stále nově a nově práci. Opačně řečeno: spíše  

si do naší neziskovky nevezmu někoho, kdo má úzký profil.

Jak moc si ceníš originality uchazečů (ať při osobním pohovoru,  

ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci)?

     Originality si cením velmi. A to platí asi na všechny pozice.  

Průměru je poměrně hodně:) A průměr v nezisku nemá  

moc uplatnění.

Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Goo-

glíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online 

prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná?

          Vždycky, opravdu vždycky, si dávám lidi do vyhledávače a googlím  

si je. Když mi nic nevypadne, tak mě to trochu odradí. Dnes kdo má 

profesní background na určité úrovni, tak ho prezentuje i online.  

Resp. to očekávám.

     Když si v dnešní době normálně googlíme i řemeslníky, tak je jasné,  

že mě zajímá, co najdu na internetu o budoucím zaměstnanci.

CV

mo
tiv

ač
ní 

 
   

do
pis
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Petra shrnuje:

Jolana Turnerová    Petra shrnuje

S motivačním dopisem si opravdu dejte práci! Nejde jen  

o motivaci práce v nezisku, ale o motivaci práce v dané  

organizaci a na dané pozici. Buďte také k sobě upřímní –  

opravdu tolik toužíte rovnat výkazy práce do šanonů?  

Opravdu tolik toužíte pomáhat ostatním a pokud ano,  

co si pod tím konkrétně představujete?

Jolana není přímo personalistka, ale jen málo neziskovek v ČR je tak 

velkých, aby měly přímo osobu, která se náboru věnuje. Většinou 

se na náboru podílí právě ředitel/ka organizace a jí/m další vybraní 

klíčoví lidé.

     Jolana je člověk, pro kterého hrají poměrně vyváženou roli  

jak předchozí zkušenosti, tak motivace. Jasně vymezená 

motivace a určitá životní profesní vize je pro výběr lidí 

do týmu Jolany velmi důležitá.

V životopise buďte strukturovaní, jasně popište vaši  

náplň práce tak, aby to bylo pochopitelné, ale zároveň 

ne rozvláčné. Dbejte i na graficky zajímavou úpravu.  

Fotka (adekvátní) bude rozhodně plus. 

  

Na pohovoru se připravte na to, abyste byli schopni hovořit 

stručně a výstižně o předchozí praxi. Na druhou stranu si také 

zkuste předem formulovat, kam v životě směřujete.

Dalo by se shrnout, že Jolana si do své menší neziskovky 

vybírá takový typ lidí, kteří jsou motivovaní a vědí, proč práci, 

kterou dělají, dělají. Preferuje lidi s podobnou předchozí 

praxí (kterou samozřejmě můžete získat i v rámci stáže či 

dobrovolnické práce). A přednost dá, vzhledem k velikosti 

organizace, spíše člověku všestrannému, multifunkčnímu, 

než úzce profilovanému specialistovi.

     Buďte připraveni také na to, že si praxi uvedenou v CV 

bude osoba jako Jolana (asi nejspíš telefonicky) ověřovat. 

Také je samozřejmostí, že budete předem „progůgleni“.

reference si ověřuji
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Recruitment hacking aneb chceš dnes práci v neziskovce?    Jolana Turnerová

Tipy pro aktivní
Jolana hovořila v našem rozhovoru hodně o motivaci. A také o tom, jak si lidi prověřuje online a telefonicky.  

Zkusme se na to připravit.

•  Podívejte se na svůj aktuální (či poslední) motivační dopis, který jste zpracovávali.  

Zkuste se podívat, zda obsahuje motivaci opravdu na třech úrovních: motivaci pracovat  

v daném segmentu trhu, motivaci pracovat v dané organizaci a motivaci pro danou pozici. 

Pokud máte vyhlídnutý nový „dream job“, zkuste si tyto tři roviny motivace rozepsat.

•  Vygooglete se! Kontrolujte si pravidelně, jakou virtuální stopu zanecháváte.  

Jste s výsledkem spokojeni? Co ve vyhledávání “vypadne”, pokud si zadáte svoje jméno. 

Co „vypadne“, pokud si zadáte vyhledávání obrázků, co u videí?

•  Jaké 3 lidi byste uvedli jako ty, kteří vám poskytnou kvalitní referenci, až někam  

budete posílat CV? Pokuste se získat alespoň 3 reference/doporučení na LinkedIn.  

Ideálně sami nějaké poskytněte a aktivně si o protislužbu nebojte říci.
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Karolína Harries    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci v neziskovce?

Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v týmu vaší neziskovky,  

ať jako interní zaměstnanci nebo jako externisti, musí připravit? 

Co je typické pro neziskové organizace, kde působíš jak tyto  

organizace fungují? Lidé, kteří mají zájem o práci v tomto  

sektoru, mají často trochu zkreslené představy…

UPŘÍMNÉ PREZENTACE SI CENÍM VÍCE NEŽ  
UMĚLÉHO, RÁDOBY DOKONALÉHO, PROJEVU.

Jsem akreditovaná koučka britského Institutu leadershipu a managementu,  
lektorka s více než 10 letou praxí. Pracuji pro komerční i nekomerční organizace,  

se skupinami i s jednotlivci. V koučování se specializuji především na kariérový 
a life koučink. Jsem spoluautorkou a realizátorkou projektu Pracuji, tedy jsem!, 

který v roce 2013 získal Národní cenu kariérového poradenství. Mými klienty 
jsou převážně lidé, kteří hledají nové uplatnění v zaměstnání nebo se ocitli  

na životní křižovatce a rozhodují se, jak dál. Pracuji také s manažery,  
kteří mají velikou odpovědnost a koučink je pro ně prostor k řešení  
toho, co chtějí změnit.

KAROLÍNA HARRIES

Koučka britského Institutu

Oceňujeme především osobnosti, které mají svůj názor, nebojí  

se ho prosadit a zároveň umí respektovat i ostatní. Důležitá je  

pro nás také životní zkušenost, ať již z předchozího zaměstnání, 

cestování, dobrovolnictví, vlastního podnikání… U řady pozic 

nám tolik nezáleží na vzdělání či vysokoškolském diplomu.

Co se změnilo za posledních 5 let v tomto segmentu trhu práce  

(v neziskové sféře)? Vidíš tam nějaké zásadní změny, nebo spíše  

kontinuitu vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru  

v nejbližších letech (např. co se týká zaměstnávání lidí)?
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CV – životopis    Karolína Harries

pCV – životopis
Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, 

jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě rozčiluje? Co ti tam 

často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe 

zbytečné a přebývá?

Vadí mi, že z něj nelze vyčíst, jaký ten člověk je, co vlastně 

umí, v čem konkrétně je dobrý, co vše na svých předchozích 

pozicích dělal, jaká je jeho historie jako člověka. Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně 

něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Moje odpověď na tuto otázku je vlastně opak předchozího 

odstavce. Především jde o to, aby byla z CV cítit osobnost.  

Mám ráda zajímavou (a pozici odpovídající) grafickou úpravu, 

dále pak konkrétní informace vztahující se k požadavkům 

nabízené pozice.

Za poslední dobu je vidět, jak se management neziskového sektoru 

stále profesionalizuje, využívá zkušenosti i nástroje z komerčního  

sektoru. Zároveň se také komerční sektor inspiruje od neziskového,  

a to především rozvíjením spolupráce v oblasti CSR (pozn. CSR =  

corporate social responsibility tj. společenská zodpovědnost).

Budoucnost odhadnout neumím, nároky budou reflektovat 

celkové nároky doby. Jedno se však podle mě nezmění, a to je 

důraz na schopnost sebereflexe a práce sama se sebou, která 

je podle mě klíčová obecně, pro práci v pomáhajících profesích 

je to však zásadní předpoklad.

Je škoda, že třeba volnočasové aktivity neumí uchazeči propojit 

s kompetencemi, které chtějí zaměstnavateli nabídnout. Např. 

dlouhodobě sportující uchazeč – co vše se díky sportu naučil  

a lze to zároveň i prodat jako dovednost zaměstnavateli? Vadí 

mi otřepané fráze a neosobní styl.

propojení volnočasových  
aktivit a kompetencí
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Karolína Harries     pohovor

pohovor

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí 

odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém?

To je velmi individuální, obecně lidé neumí jasně prezentovat 

své dovednosti a provázat je s tím, jak a kde je v praxi využili.

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil  

při pohovoru? Co jsi ocenila?

Kreativitu a odvahu. 

Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve?  

Co jsou chyby, které se stále opakují?

Uchazeči, kteří se vůbec nepřipraví, nebo jejich  

dovednosti a celkové nastavení vůbec neodpovídá  

nabízené pozici.

kreativita

vtip

lidskost
odvaha

selský rozumautenticita

A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho  

si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem 

setkáte osobně? Stalo se někdy, žes očekávala podle  

CV úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku  

on line nebo on site?

Mám raději osobní schůzku. Je však časově náročnější.  

Pro předvýběr může být vhodný i Skype nebo dokonce  

i telefon, záleží na dané pozici. Např. pokud je základním 

požadavkem na pozici angličtina, lze pomocí telefonického 

rozhovoru vyřadit ty, kteří tyto nároky nesplňují.

Toho, čeho si všimneme jako první, si většinou ani nejsme 

vědomi, reagujeme nejdříve naším emočním mozkem reakcí, 

kterou v danou chvíli neovlivníme. 

Na vědomé úrovni je to pak to, jak člověk vypadá a pohybuje 

se, jak vstoupí do místnosti, jak je oblečený a upravený či 

neupravený, jak podává ruku, jak se tváří, jak si sedá… Mám 

ráda, když je člověk autentický, upřímné prezentace si cením 

více než umělého, rádoby dokonalého projevu.
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motivační dopis    Karolína Harries

pmotivační
dopis

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

Motivační dopisy jsou velmi důležité, jsou součástí 

celkového obrazu o uchazeči, mám ráda, když mají 

určitou energii a vtip.

Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace 

online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo  

jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého 

pohledu užitečná?

Jak moc si ceníš originality uchazečů (ať při osobním 

pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online 

prezentaci)?

Velmi!!! 

Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které 

stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být, 

co musí mít?

Zajímají mě osobnosti, které umí reflektovat samy sebe, mají  

odvahu a chuť na sobě pracovat, mají hrdost a zároveň pokoru, 

jsou zodpovědní. A také ti, kteří umí dát hranice. Cením si  

laskavosti, lidskosti a selského rozumu a humoru.

Ano, lidi si „googlím“ nebo koukám na jejich profily na LinkedInu, 

myslím, že do budoucna bude hrát LinkedIn důležitou roli při 

náboru. Mě samotnou již oslovily dvě zahraniční společnosti  

s nabídkou spolupráce. 
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motivační 

dopis

motivační dopis  
s odvahou a vtipem
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Petra shrnuje:
Motivačnímu dopisu rozhodně věnujte pozornost, Karolína  

si ho určitě se zájmem přečte. Opět si uvědomte, že nejde  

o to, naplnit motivák frázemi, ale jde o to, abyste ukázali  

vaši osobnost. A Karolína je typ člověka, který ocení i určitý 

vtip a nadhled. 

Karolína pracuje jak pro firemní sektor, tak pro neziskový.  

Nicméně se podívejme na to, jaké preferuje lidi při náboru  

zejm. pro neziskové organizace. 

V životopise lidi jako Karolína určitě neoslníte frázemi.  

Nezapomeňte uvést i mimopracovní aktivity: dobrovolnickou 

práci, cestování, koníčky. Promyslete si ale také to, jak vás tyto 

zkušenosti formovaly, jaké kompetence (zkušenosti, doved-

nosti) vám rozvinuly. A jak toto vše zužitkujete v nové práci,  

o kterou se ucházíte.

Pokud se v přijímacím řízení setkáte s osobností podobnou 

Karolíně, musí být z Vaší prezentace rozhodně vidět příprava. 

Během samotného rozhovoru buďte přirození, nehrajte si  

na někoho jiného. 

Už jste se dlouho negůglili? Raději to udělejte dříve, než 

Karolíně zašlete životopis. Protože si rozhodně prohlédne 

na webu odkazy, které jí napoví více o vás . Rozhodně si 

nezapomeňte také aktualizovat LinkedIn.

„progooglete 
se“

Karolína dává přednost osobnostem, lidem, kteří jsou autentičtí 

a na nic si nehrají. Oceňuje ty, kteří umí říci svůj názor, používají 

selský rozum a zároveň si umí sami dát hranice. 

Také se připravte, že pokud uvádíte, že angličtina je téměř  

váš rodný jazyk, a na dané pozici bude potřeba, může vám 

jednoho dne zazvonit telefon, kde Karolína během dvou,  

tří otázek rychle zjistí, do jaké míry je toto tvrzení pravdivé.

Karolína Harries    Petra shrnuje 
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Recruitment hacking aneb chceš dnes práci v neziskovce?    Karolína Harries

Tipy pro aktivní
Karolínu bude zajímat, vedle klasické pracovní praxe, také váš mimopracovní život. A to hlavně  

z pohledu, jak skrz tyto vaše volnočasové aktivity rozvíjíte vaši osobnost. Co jste se během cestování,  

dobrovolnické práce, koníčků atp. naučili? Jak jste se posunuli? V čem vás tyto zkušenosti obohatily?  

Karolínu také zajímá, jak si poradíte např. ve vypjatých situacích dokážete si určit vaše hranice?  

Zkuste si v rámci přípravy následující cvičení:

•  Uveďte 3 konkrétní příklady, kdy jste si v určité vypjaté situaci dokázali asertivně  

dát „hranice“? Například jste byli tlačeni do určitého druhu spolupráce, který vám  

neseděl, a vy jste dokázali říci „stop“.

•  Jakou dobrovolnickou práci jste během vašeho života dělali? Uveďte konkrétní příklady  

a napište si ke každému příkladu vždy 3 konkrétní věci, které jste se během toho naučili.

•  Cestujete? Nemusíte být přímo světoběžník, ale uveďte 3 vaše nejdůležitější  

či nejzajímavější cesty. Pokud máte, napište dále, jaké měkké dovednosti/ 

kompetence (soft skills) jste si během daných cest rozvinuli.
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A nyní je to už několik let, co řídím neziskovou organizaci Tichý 
svět (dříve APPN), kde realizujeme paralelně několik projektů  
s celonárodním dosahem, rozjeli jsme sociální podnikání (Tichá 
kavárna, Tichá pekárna) a několik projektů propojujících pomoc 
neslyšícím a online technologie (Tichá linka pro online tlumočení 
či portál pro pracovní příležitosti neslyšících NeslysimPracuji.cz)  
a chystáme další aktivity.

S množstvím nových projektů se Tichý svět rozrostl také po perso-
nální stránce, takže velký podíl mého času tvořil a tvoří také nábor 
nových zaměstnanců. 

Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v tvém týmu, ať jako  

interní zaměstnanci nebo jako externisti, musí připravit? Co je 

typické pro neziskovou organizaci, kterou řídíš, jak funguje?

 Lidé, kteří mají zájem o práci v tomto sektoru, mají často  

trochu zkreslené představy... Práce v nezisku (konkrétně v naší 

organizaci) je velmi různorodá. Není to jen o tom, že odvedete 

práci, ale očekáváme velké nasazení a vlastní invenci.

Začalo to celkem nevinně. Zajímala jsem se o znakový jazyk a vystudovala jsem  
speciální pedagogiku. Pracovala jsem jako noční vychovatelka na internátě  

střední školy pro neslyšící. Z důvodu velkého nedostatku tlumočníků jsem  
začala pracovat na této pozici a po povodních jsem se stala zástupcem ředitele. 

Zlom nastal, když jsem odešla na mateřskou a chodila jsem příležitostně  
tlumočit. Díky evropským fondům se vyskytla možnost financovat projekt,  

kterým jsme chtěli změnit postavení neslyšících na trhu práce. Tehdy jsem  
netušila, do čeho se pouštím a že už se do školství nevrátím. Ani jsem  

neplánovala, že povedu celou organizaci. 

MARIE HORÁKOVÁ
SAMOTNÁ ZNALOST SAMA O SOBĚ NIC  
NEZNAMENÁ. MĚ ZAJÍMAJÍ KONKRÉTNÍ  
PŘÍKLADY, JAK JSTE SCHOPNI SVÉ ZNALOSTI 
PRO NAŠI ORGANIZACI VYUŽÍT.

100% výkon=samozřejmost

Marie Horáková    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci v neziskovce?
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 Tj. když budete chtít místo u nás, nečekejte rozhodně, že to 

bude „jen“ o pomáhání, „tvoření dobra“ stále v dobré náladě –  

jde o tvrdou práci. Pokud chcete odcházet po práci s čistou  

hlavou, tak to u nás nečekejte, práce zde je opravdu náročná.  

A co konkrétně od lidí potřebujeme? Potřebujeme, aby  

spolupracovali, nepěstujeme rivalitu. 

Očekáváme maximální otevřenost, podporu komunity,  

vstřícnost nechceme sólisty ve smyslu, kdy si někdo bude 

držet důležité informace pro sebe. V naší organizaci si lidi 

netvoří „svoji značku“, ale dávají své schopnosti k budování 

značky organizace, toho celku. 

Recruitment hacking aneb chceš dnes práci v neziskovce?    Marie Horáková

Co se změnilo za posledních 5 let v tom segmentu trhu práce  

(v neziskové sféře)? Vidíš tam nějaké zásadní změny, nebo spíše 

kontinuitu vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném  

sektoru v nejbližších letech (např. co se týká zaměstnávání lidí)?

V nezisku za poslední dobu stoupá obrovsky velký tlak na profe-

sionalitu, odborně a bezchybně odvedenou práci nejen ve svém 

zaměření, ale musíte znát i organizační věci, administrativu,  

která zasahuje do vaší práce (např. přes evropské projekty).

Pro budoucnost organizace jako celku je důležité, aby to 

nestálo na jednotlivci, je nutné předávat informace dále.  

Ano, každý jsme originál (a my chceme individuality), ale 

chceme takové lidi, kteří budou schopni svoje individuální 

schopnosti a znalosti dát dál. Musí se umět smířit s tím, že 

věci budou fungovat v budoucnosti i bez nich.

 

Nečekejte, že přijdete v otrhaných džínách a bude stačit, že prostě 

máte chuť pomáhat. Čekám, že lidi budou znát trendy ve svém 

oboru stejně jako ve firmách. To, že jsme neziskovka, např. nezna-

mená, že nám bude finanční úřad tolerovat chyby, kterých bychom 

se dopustili v ne příliš kvalitně vedeném účetnictví. Nároky na 

profesionální 100% výkon jsou stejné jako všude jinde ve firmách.

CV – životopis

Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, jaké  

chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě rozčiluje? Co ti tam často chybí? 

řípadně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá?

Vadí mně, když jsou v životopise takové ty obecné řeči: 

např. jsem odpovědný. Naprosto tam ale chybí to  

podstatné, tj. co to znamená. Celkově tam často  

prostě chybí příklady a jasnější popis.

Důležité je si uvědomit, že cokoliv tam napíšete, tak se vás 

na to mohu zeptat, od výsledků práce po koníčky tj. musí to 

být pravda a musíte být ihned schopni uvést příklad. Naše 

organizace je o opravdovosti, nemůžete si hrát na někoho, 

kým nejste. Toto je pro mě důležité i na pohovoru, celkový 

dojem se prostě skládá z drobností.

Co se týká špatné formy, vadí mi rozhodně neumělé formá-

tování. Kladu si vždy u takového CV otázku: takto si váží své 

práce, takto budou vypadat jeho/její odevzdané pracovní 

výsledky?
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Marie Horáková    CV – životopis, pohovor

Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně 

něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Oceňuji, že uchazeč nějak naznačí (v CV nebo v motiv. dopise), 

že se rád věci naučí, vím, že je to fráze, ale já to oceňuji tedy  

pokud je to samozřejmě pravda. A protože práce v naší  

organizaci je hodně kreativní, tak také oceňuji, když jsou  

třeba uvedeny opravdu konkrétní koníčky (četba knihy moc 

neřekne a vypadá to navíc jako když je to opsané).

A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si  

konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte 

osobně? Stalo se někdy, žes očekávala podle CV úplně někoho 

jiného? Preferuješ první schůzku on line nebo on site?

Pokud tam dá někdo fotku, tak by měla odpovídat. Je opravdu  

divné, když je tam disbalance, fotografie by měla být kvalitní, 

aktuální, je to prostě vaše prezentace. 

I když víte, že v neziskovce pracujeme většinou „v džínách“, 

doporučuji se obléct o stupínek lépe, očekávám, že pohovor 

je pro daného uchazeče důležitý, že tomu dal nějakou  

váhu. Roli ale hrají i drobnosti, např. když na pohovor  

přijdete s batohem, protože pak hned jedete rovnou  

na hory. To opravdu nepůsobí dobře. 

Pokud se ale nějakou shodou náhod do takovéto situace 

dostanete, tak je alespoň dobré upozornit na to předem.  

To je pak pro mě signál, že o tom uchazeč přemýšlel  

a nějak se snažil tu situaci řešit.

Důležité si je uvědomit, že CV je pro mě “nabídka” co tu lidi 

napíší, tak já rozhodně využiji. Např. když uchazeči uvedou  

nějakou dovednost, tak se v budoucnu, když bude přijatý, může 

stát, že na tom budu stavět nějaké zadání konkrétního úkolu.

A ještě jedna poznámka nakonec: mně třeba osobně 

nevadí, když je tam uvedený věk já osobně hodnotím 

vždy kvalitu a ne věk tj. zaměstnám i člověka v důchodu, 

pokud bude schopný.

Pak třeba takové piercingy, tetování… já to rozumem zpracuji,  

že je to osobní věc uchazeče. Ale prostě mně osobně to moc  

nesedí. Na druhou stranu uchazeči šanci, aby mě přesvědčil,  

dám. Pokud je jeho prezentace super, pak to toleruji. 

Ale myslím, že pokud se někdo věnuje zevnějšku příliš  

(ať je to tetování nebo Versace), tak je to pro mě špatný  

signál. Když prostě cokoliv dává okázale najevo je to  

pro mě určitý ukazatel, jaké má hodnoty. Přemíra  

všeho prostě škodí.

CV – životopis

pohovor

konkrétní koníček
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pohovor    Marie Horáková

pohovor

tah na branku
Ale myslím, že pokud se někdo věnuje zevnějšku příliš  

(ať je to tetování nebo Versace), tak je to pro mě špatný  

signál. Když prostě cokoliv dává okázale najevo je to  

pro mě určitý ukazatel, jaké má hodnoty. Přemíra  

všeho prostě škodí.

A to samé platí nejen o zevnějšku, ale i o vědomostech  

když mi někdo neustále předkládá znalost pěti jazyků je  

to pro mě trochu podceňování mě (opravdu mi to stačí říci 

jednou). Já osobně chci nejlepší lidi: takže nepotřebuji  

opakovat tvrzení, co umím, ale chci příklady, jak tyto  

znalosti je uchazeč schopen využít, použít pro naší 

 organizaci ... samotná znalost sama o sobě nic neznamená.

U většiny pozic děláme první pohovor telefonicky to  

nenahrazuje to osobní setkání, ale upřesňujeme si  

očekávání (např. ohledně financí). Tím šetříme čas  

obou stran, když zjistíme, že naše či uchazečovy  

představy jsou jinde. 

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil  

při pohovoru? Co jsi ocenila?

Co oceňuji, je tah na branku: prostě když měl někdo sen,  

tak si ho opravdu splnil, je tam vidět nějaké směřování.

Ale obecně musí být uchazeč připraven, že se zeptáme  

na cokoliv zajímají nás jeho přirozené reakce. Nečekáme, 

že bude odpovídat jako kniha, ale potřebujeme vidět, jak  

jedná přirozeně.

Takto bude totiž pravděpodobně reagovat na nečekané 

situace i v reálné práci. Tam také nehrajete určitou roli 8 hod 

denně... Až při běžném pracovním provozu se pak odkryje  

ta podstata. Nemůžete stále pracovat s nějakou maskou  

a to se snažíme odkrývat už na pohovoru.

Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou 

chyby, které se stále opakují?

Nelíbí se mi, když na mě uchazeč působí nedůvěryhodně. 

Když si na něco hraje a není přirozený. 

Na některých pozicích také očekávám rychlé reakce 

(protože i na dané pozici budou muset hodně rychle 

improvizovat) a pokud to už neumí na pohovoru,  

tak to je špatně.
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Marie Horáková    motivační dopis

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí 

odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém?

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

Motivační dopisy rozhodně čtu jsou pro mě důležité. Dopis 

nemusí být dlouhý, ale chci, aby z toho jasně vyzařovalo  

„chci u vás pracovat“.

Jak moc si ceníš originality uchazečů (ať při osobním pohovoru, 

ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci)?

Pokud bude sebeprezentace orginální, tak to beru, ale jen pokud 

to nebude na úkor srozumitelnosti. Rozlišuji, když to působí  

jako “křeč” (to je samozřejmě špatně) vs. když to ukazuje  

na orginalitu člověka.

motivační
dopis

Neumí často říci, co konkrétního v životě dokázali, 

na co jsou hrdí buď jsou překvapeni a nevědí a dlouho 

přemýšlí, nebo řeknou nějakou banalitu. 

I absolventi bez pracovní praxe musí být připraveni na to,  

že budou muset říci o sobě více, o svém životě, úspěších.  

Nevadí, že to jsou maličkosti. Ty i přesto ukazují na to, jací 

jsou, s čím se museli vypořádat. U studentů mě například  

také může zajímat, na co psali diplomku, proč si vybrali dané 

téma atp. Nechci banální odpovědi a fráze očekávám hlavně, 

že ti lidi o věcech přemýšlí, a své znalosti, dovednosti,  

umí aplikovat.

Někdy dávám nečekané otázky (např. co vás naposledy  

rozplakalo) a to je proto, abych viděla i jejich emociální  

reakce. Hledám skryté zasunuté osobnostní problémy.  

Souvisí to s tím, co jsem už uváděla výše: prostě prací  

v nezisku si svoje problémy řešit nemůžete, není to  

„vykoupení“ vašich problémů, ale jde o práci pro  

naše klienty.

Celkově bych řekla, že vlastně tolik neřeším vlastní 

odpověď, ale formu.

Ať CV, nebo motivační dopis, nebo pohovor, to celé je 

vizitka. Prostě to musí vystihovat osobnost člověka, 

nesmí to být v rozporu, opět je to o té konzistentnosti.

   8 hodin denně 
nejde pracovat s maskou
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motivační dopis    Marie Horáková

pmotivační
dopis Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví  

uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý  

a má potenciál? Jaký musí být, co musí mít?

Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezen-

tace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn 

nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde 

z tvého pohledu užitečná?

Když má někdo čtyřlístky místo odrážek, tak mě nejprve 

napadne, že je to trochu infantilní ale dává mi to signál: ok, 

možná potřebuji hravého člověka. Ten člověk pak ale musí 

očekávat, že mu budu dávat úkoly takového typu (např. 

založené na kreativitě, hravosti). A je jasné, že od kreativce 

pak budu čekat a vyžadovat kreativní přístup v práci (např. 

ve zpracování kreativní tiskové zprávy).

Co vás naposledy rozplakalo?

Ideální uchazeč, kterému mám chuť dát práci v naší 

organizaci, musí primárně rozumět svému oboru. Dále 

musí spolupracovat a respektovat ostatní (despekt opravdu 

netolerujeme). Musí být ochotný a schopný komunikovat, 

předávat informace, zeptat se, co potřebuje, umět se ale  

i upozadit vzhledem ke společnému cíli, musí umět  

samostatně řešit problémy.

Musí být schopen se vyrovnat s tím, že nebude rozhodně 

dělat pouze „10 bodů“ v pracovní smlouvě. Musí umět 

nabídnout a přijmout pomoc (když vidím, že něco umím 

a je to potřeba, musím to umět nabídnout kolegům).  

U nás nejsou podřadné práce – stejně jako je třeba 

napsat projekt, účtovat, tak je potřeba tlumočit nebo 

uklidit nepodporuji u nás z tohoto pohledu elitářství.

Nejsem na to moc zvyklá, ale někdy to dělám. Resp. to 

nedělám spíše z časových důvodů. 

Kdy si lidi ale gůglím určitě, tak to je ve chvíli, když si u ně-

koho nejsem jistá a nějak mi v jeho prezentaci něco nesedí. 

V tu chvíli si dohledávám další informace online.
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Petra shrnuje:

Marie Horáková    Petra shrnuje

Motivační dopis rozhodně u Marie váhu má. Opět:  

nechce v něm číst fráze zkopírované z internetu,  

ale chce vidět opravdový zájem o danou pozici. 

Marie není personalista. Je ale ředitelkou neziskové 

organizace a ve většině neziskovek se vedení organizace 

významně podílí na náboru nových lidí. 

Marie dává během rozhovoru na pravou míru mj. často 

šířené mylné stereotypní představy o práci v neziskovém 

sektoru a zdůrazňuje, že pouhá motivace „chtít pomáhat“ 

opravdu nestačí a že práce v neziskovce opravdu není 

„terapie“.

V životopise rozhodně dbejte, vedle obsahu s konkrétními 

příklady, také na formu zpracování. Ať jde o správné  

formátování nebo o míru originality. 

Pokud máte pocit, že jste originální a kompetence s tím 

související (např. inovativnost) chcete uplatnit i u budou-

cího zaměstnavatele, pak toto promítněte jak do vzhledu, 

formy CV a motivačního dopisu, tak do obsahu, tak také  

do sebeprezentace na pohovoru.

Marie si cení konzistentnosti uchazeče o práci, jeho schopnosti 

respektovat ostatní a umět dobře komunikovat. Důležité je  

také to, zda máte jako uchazeč vůli upozadit „svoji značku“  

ve prospěch „značky organizace“. Samozřejmostí pro Marii je,  

že jste odborník ve svém oboru. 

Online prezentace není pro Marii v tuto chvíli 

primární, ale jak říká, je to spíše otázka nedostatku 

času. Takže ani online prezentaci rozhodně  

nepodceňujte. 

chci pomáhat…  
opravdu nestačí
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Recruitment hacking aneb chceš dnes práci v neziskovce?    Marie Horáková

•  Uveďte 3 příklady, na co jste v životě hrdí v pracovní sféře, a 3 v mimopracovním světě.

•  A z oblasti emocí: co vás naposled dojalo, rozplakalo. Jak jste se s danou situací  

vyrovnali, co vám pomohlo?

Tipy pro aktivní
Marie nám umožnila nahlédnout pod pomyslnou pokličku náboru do její neziskové organizace. Přesto, že je pro  

ni klíčové, abyste jako uchazeč byli odborník ve svém oboru, klade také důraz na hodnoty, zvládání emocí. V rámci 

přípravy se tedy pusťte od odpovědí na 3 otázky, které by mohly padnout právě třeba na vašem pohovoru:

•  Napiš 3 důvody, proč chceš pracovat v neziskovém sektoru? Pokud máš  

vybranou konkrétní vysněnou organizaci, přidej další 3 důvody, proč právě  

v ní bys chtěl být zaměstnán? 
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Šárka Francírková    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci v neziskovce?

Kdo jsem? Jsem žena, která v současnosti na trhu práce působí 15 let v expertní roli  
jako terapeut, konzultant a lektor a také 10 let pracuji na manažerské pozici  

ředitele neziskové organizace.

Specializuji se především na podporu komunikace, kontaktu a rozvoje citové  
vazby mezi dospělým a dítětem (terapeutická mediace), rodinný a vztahový  

koučink, působím také jako terapeut pro děti i dospělé.

V roce 2005 jsem založila neziskovou organizaci ŠAFRÁN dětem o.p.s.,  
zabývající se práci s traumatizovaným a ohroženým dítětem. Za tuto dobu  
jsem se pohybovala především v manažerských pozicích a to konkrétně  
v roli ředitele a projektového manažera.

Souběžně externě spolupracuji od roku 2000 s dalšími neziskovými a ziskovými 
organizacemi (např. Nadace táta a máma, Spokojeni o.p.s., Nadání a dovednosti, 
o.p.s., Chci pomoci info o.p.s., Ingenio et Arti s.r.o. , Minim s.r.o.) především  
jako konzultant a informační broker.

ŠÁRKA FRANCÍRKOVÁ
NA POHOVORECH MĚ PŘÍLIŠ „NEUCHVACUJE“ 
MNOŽSTVÍ INFORMACÍ, ALE JEJICH HLOUBKA.

Kde se nacházím v profesním životě tady a teď?  
V současné chvíli procházím osobním profesním 
 restartem, kde se snažím upozadit své působení  
v manažerské  pozici a posunout se více do expertní 
role a to za doprovodu skvělé kariérní poradkyně. 

rodinný 
   a vztahový koučink

Jaké jsou mé životní pracovní zkušenosti? Moje životní  
pracovní zkušenosti jsou různorodé, počínaje rolí manažera  
v ziskové a neziskové sféře až po ošetřovatele v sociální sféře. 
Součástí mých zkušeností z manažerských rolí je i budování 
a personální rozvoj spolupracujících týmů a to zejména z role 
ředitelky ŠAFRÁNU dětem, o.p.s., ale čerpám také z profesní  
role provozní manažerky hotelu Esplanade.
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CV – životopis    Šárka Francírková

15 let přímé terapeutické práce s klienty  
čerpám ze zahraničí a tamních rozdílných  
systémů, ale také ze zkušenosti ze dvou  
mateřských dovolených a z 22 letého  
manželství a rozličných forem širokých  
rodinných vztahů a vazeb včetně  
náhradního rodičovství

Jaké jsou  
mé klíčové zdroje?

20 let v oblasti působení projektů 
v ziskové a neziskové sféře

10 let s řízením společnosti  
v businessu i neziskové oblasti 

10 let přímé terénní práce  
s dětmi (0- 18let) včetně dětí  
se speciálními potřebami 

CV – životopis

Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo ve tvém týmu, ať jako 

interní zaměstnanci nebo jako externisti, musí připravit?  

Co je typické pro neziskové organizace, kde působíš. Jak tyto  

organizace fungují? Lidé, kteří mají zájem o práci v tomto  

sektoru, mají často trochu zkreslené představy...

Neziskové organizace jsou typické tím, že jejich vize a poslání  

přinášejí celospolečenskou prospěšnost. Je zde velmi silně 

vnímána hodnota tzv. sociálního impaktu a dovolím si říci, že je 

jedním z klíčových motivátorů jejich pracovníků a dobrovolníků. 

Práce v neziskovém sektoru má také svá úskalí,  

a to především v nejistotě získávání finančních dotací, 

které jsou podmíněny mnohdy nepředvidatelnými  

rizikovými faktory. 

Pracovníci v přímé práci s klienty se zase musí připravit  

na povinnou účast na supervizi a intervizi, dále na pravidelné  

doplňování svého vzdělání a také otevřenost k získávání  

zpětné vazby a budování sebereflexe. 

V praxi to pak vypadá tak, že zaměstnanci dostávají 

často pracovní místo a dohodu na dobu určitou  

v rámci projektu, který získal finanční podporu.  

Projekt však automaticky nemusí po tomto období  

dále pokračovat právě z důvodu nezískání dotace.
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Šárka Francírková    CV – životopis

Co se změnilo za posledních 5 let v tomto segmentu trhu práce 

(v neziskové sféře)? Vidíš tam nějaké zásadní změny, nebo spíše 

kontinuitu vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném  

sektoru v nejbližších letech (např. co se týká zaměstnávání lidí)?

Na tuto poměrně obsáhlou otázku mohu poskytnout odpověď 

pouze ze svého úhlu pohledu – působením především v sociální 

sféře a to konkrétně v oblasti péče o ohrožené dítě a rodinu.

Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době  

pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Oceňuji CV, ve kterém jsou přehledným způsobem 

poskytnuty informace o schopnostech, dovednostech  

a pracovních zkušenostech uchazeče. 

Překvapí mě vždy takové CV, které je dobře odborně 

zpracované a přesto v něm nechybí prvek, který  

„poodhalí“ něco z osobitosti uchazeče. 

Tato oblast prochází rozsáhlou transformací, která vyvrcholila  

v roce 2012 schválením novely zákona č. 359/1999 o sociálně  

právní ochraně dětí. Tato novela byla přijatá s platností 

k 1.1.2013 a zcela jistě ovlivnila a stále i dnes ovlivňuje 

i trh práce v této sféře.

Valná část ústavních dětských zařízení (kojenecké ústavy,  

dětské domovy do 3 let), se z původních zdravotních  

zařízení bude transformovat na zařízení spadající pod  

oblast sociální, což nese za následek jiné požadavky  

na vzdělání zaměstnanců.

Změny, které se týkají zaměstnávání lidí v této sféře, budou 

tedy především v rekvalifikaci stávajících pracovníků zařízení  

a změnách v personální strategii náboru pracovníků.

Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, 

jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Je něco, co tě rozčiluje?  

Co tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle 

tebe zbytečné a přebývá?

Když dostanu do ruky CV uchazeče, velmi ráda čtu jeho  

profesní cestu, ale nejvíce mě zajímá motivační dopis  

a náš dotazník, který uchazeči vyplnili předem. 

ráda „čtu“ 
profesní cestu

CV – životopis
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pohovor    Šárka Francírková

pohovor

A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si 

konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte 

osobně? Stalo se někdy, že jsi očekávala podle CV úplně  

někoho jiného? Preferuješ první schůzku on line nebo on site?

Vzhledem k mým životním zkušenostem preferuji první  

schůzku osobně. Když uchazeč přijde, všímám si  

především jeho schopnosti být autentický a upřímný.
Tímto projevem není jen dobrovolnický druh pracovního 

poměru, ale také přístup, kdy dávám ve své profesi vždy 

něco navíc.
Nervozita je zcela běžnou záležitostí, které není potřeba 

se obávat. Příliš mě na pohovorech „neuchvacuje“  

množství informací, ale jejich hloubka.

Stalo se mi jen párkrát v životě, že jsem očekávala  

trochu jiný typ uchazeče než byl popsán v CV. 

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil  

při pohovoru? Co jsi ocenila?

Přiznám se, že mě znovu a znovu překvapují lidé, kteří 

jsou ochotni věnovat svůj čas dobrovolně a nezištně 

pro uskutečnění vize. 

V naší sféře jsou také velmi poptávaní odborní pracovníci 

schopní získávat evropské dotace, finanční manažeři  

a administrátoři grantů.

Osobně si myslím, že bude záležet především na flexibilitě 

stávajících zaměstnanců a jejich schopnosti reagovat  

na tuto změnu a také na ochotě se vzdělávat. Na trhu  

práce bude stále rostoucí poptávka po kvalitních  

sociálních pracovnících, projektových a finančních  

manažerech, fundraiserech a také po zcela nových rolích 

např. profesionálních pěstounech. 

nervózní
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Šárka Francírková    pohovor

Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve?  

Co jsou chyby, které se stále opakují? 

Štve? To je asi silné slovo, ale neimponují mi lidé, kteří  

jsou pyšní. Naštěstí se s nimi nesetkávám příliš často. 

Častou chybou „začátečníků“ v pomáhajících profesích  

je neznalost vzájemné provázanosti vztahu pomáhající  

a znevýhodněný. A téma vztahu moci a pomoci, či bezmoci  

v něm. Může to být velmi výrazný handicap pro práci  

ve veřejně prospěšné sféře. 

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí 

odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém?

Jaká je Vaše hlavní motivace pro práci v pomáhající profesi?

Jaké jsou Vaše hlavní zdroje odkud čerpáte  

zkušenosti a energii?

Jakým způsobem preventivně ošetřujete syndrom vyhoření?

pohovor

Oceňuji, když přicházejí lidé s nadbytkem (míněno jako stav 

mysli), osvědčilo se mi, že v naší sféře je to vždy správná volba. 

A co obecně doporučuji jako přípravu na pohovor u nás? 

Uchazeči by si na začátku měli zjistit z veřejně dostupných 

zdrojů informace o naší organizaci a cílové skupině pomoci. 

Doporučuji také prozkoumat hodnoty a celkovou vizi  

a upřímně si zodpovědět, zdali jsou s nimi v souladu.

Dále je užitečné připravit se na na tyto okruhy témat: 

Důvod výběru pracovního místa či organizace

– Osobnostní předpoklady

– Motivace

– Pracovní zkušenosti

– Klíčové zdroje, ze kterých čerpám

– Ochotu se vzdělávat, ochota být v supervizi

– Oblíbené činnosti

– Životní hodnoty

– Relaxace a její místo v osobním životě

Určitě bych doporučovala, aby uchazeči byly přirození  

a autentičtí a na pracovní pohovor se těšili. Je to skvělá  

příležitost „navnímat“ atmosféru organizace a lidí  

v ní působících. I to jim jistě pomůže se lépe rozhodnout,  

zdali je to pravé místo, kam chtějí investovat svůj čas a energii.

Odkuď čerpáte  
zkušenosti a energii?
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motivační dopis    Šárka Francírková

motivační
dopis

Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči,  

o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? 

Jaký musí být, co musí mít?

Pro mě vždy budou zajímaví lidé s „nadbytkem“ tzn. ti, 

kteří nebudou počítat každou minutu a korunu navíc,  

ale budou ochotni dávat a necítit se obětí.

vnitřní rovnováha

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

Motivační dopisy čtu velmi ráda, dávají mi možnost 

„ochutnat“ něco z jedinečnosti uchazeče, který se  

o práci uchází.

 Jak moc si ceníš originality uchazečů (ať při osobním  

pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online  

prezentaci)?

Jsem tvůrčí člověk a originality si cením, ovšem jen  

u určitých pozic. U kreativních výtvorů na pozici účetního 

bych asi zpozorněla...

Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace 

online? Googlíš si lidi? Koukáš se na jejich LinkedIn  

nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde  

z tvého pohledu užitečná?

Myslím, že nejužitečnější forma vlastní prezentace je ta,  

která je s uchazečem v souladu, tzn. nechám se inspirovat  

tím, co mi uchazeč nabídne.

Pro mě vždy budou zajímaví lidé, kteří mají srovnané  

své hodnoty a mají dostatek sociálních kompetencí,  

aby uměli druhým naslouchat, dobře komunikovat  

a mít jakýsi cit pro rovnováhu.

Pro mě vždy budou zajímaví lidé, kteří umějí  

pracovat samostatně a zároveň v týmu.

Pro mě vždy budou zajímaví lidé , kteří mají sebeúctu 

a úctu k druhým.
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Petra shrnuje:

Šárka Francírková    Petra shrnuje

Šárka je manažerka a expertka ve svém oboru v jedné osobě. Jak už 

je typické pro neziskové organizace, i ona se přímo podílí na výběru 

lidí do svého týmu.

Pokud byste rádi pracovali pro lidi, jako je Šárka, velmi dobře si pročtěte, 

co daná organizace dělá. A to nejen po obsahové a procesní stránce,  

ale také, co je vize a jaké jsou hodnoty organizace. Poté si upřímně 

odpovězte, zda i vaše vize a hodnoty jsou podobné. 

Na pohovoru se nebojte trémy. Šárka, jako velký praktik, 

dokáže odfiltrovat, co je nervozita a co je neznalost či 

neupřímnost. Otevřenost, soulad s hodnotami organizace, 

ale také ochota dát něco navíc je to, co Šárka u svých lidí 

oceňuje. Pro pomáhající profesi je velmi důležité, když 

bude už na pohovoru vidět, že dokážete nejen mluvit,  

ale také naslouchat.

V životopisu se nebojte vedle praxe ukázat také kousek  

vaší osobnosti. Ať formou či uvedenými koníčky.

Motivační dopis rozhodně nepodceňujte. Ukažte v něm,  

kdo jste a jaké jsou vaše hodnoty.

Pokud máte online prezentaci, tak fajn. Šárka ale ocení, pokud  

i tato forma bude ladit s vaší osobností. Klíčem tedy není rozhodně 

kopírování šablon, ale prezentace sebe sama jako originálu. 

Šárka a lidé s podobným naturelem oceňují lidi s určitou 

vnitřní rovnováhou. Je jasné, že pokud chcete pomáhat 

druhým, měli byste být v pohodě sami se sebou. Pokud tedy 

umíte komunikovat i naslouchat, pracovat samostatně  

i v týmu, pokud jste ochotni dávat a necítit se po té jako 

oběť, pak můžete zkusit práci např. právě v sociální sféře.

vnitřní rovnováha
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Recruitment Hacking – chceš místo v neziskovce?    Šárka Francírková

•  Jaké jsou vaše hlavní zdroje, odkud čerpáte zkušenosti a energii? (Nápovědu  

můžete hledat v textu výše, Šárka sama uvádí, co jsou její vlastní zdroje).

•  Jakým způsobem preventivně ošetřujete syndrom vyhoření? (Pokud si nejste  

jisti termínem „syndrom vyhoření“, mrkněte nejdříve na Google.)

Tipy pro aktivní
Od Šárky jste dostali krásné tipy, jak se připravit na pohovor u ní v neziskovce. Dává vám předem 

otázky, kde se zájemci o práci často v odpovědích „topí“. Pojďme si tedy vyzkoušet odpovědět  

na tyto 3 nejčastější otázky, kde lidi s odpověďmi tápou. Pokud nechcete pracovat v pomáhající 

profesi (přímá práce s klienty v sociální sféře), tak přeskočte první otázku. Promyslet si odpovědi  

na dvojku a trojku se vám bude hodit i jinde:)

•  Jaká je vaše hlavní motivace pro práci v pomáhající profesi?
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Ivana Šindlerová    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci v neziskovce?

Již třináctým rokem spolu s kolegyní vedu neziskovou vzdělávací organizaci EKS, kterou  
jsme v roce 2002 založily. V průběhu času a změn, které probíhají v českém neziskovém  

sektoru bych nás v současné době spíše charakterizovala jako neziskovku, která je  
na cestě k finanční udržitelnosti, a tedy hledá cestu jak fungovat i na komerční bázi. 

Naše práce vždy stála na týmu. Týmová spolupráce je základem naší pracovní  
kultury, proto si lidi vybíráme velmi pečlivě. Jsme malá organizace, nejvíc jsme  

měli asi 15 zaměstnanců, průměr je tak 10. 

Výběrová řízení si realizujeme sami, máme výhodu v tom, že jsme se před lety  
nechali vyškolit v tom, jak se dělají assessment centra. Používáme tuto metodu  
v rámci nácviku pro naše klienty, které připravujeme na hledání zaměstnání.  
Takže samozřejmě, že používáme některé techniky AC i při pohovorech  
k nám do EKS. Kvalitní lidi jsou alfou a omegou naší práce, bez nich bychom  
nic nedokázali, takže je na místě si dobře vybírat.

IVANA ŠINDLEROVÁ
JEDNA UCHAZEČKA PRVNÍM KONKURZEM  
NEPROŠLA. PŘESTO SE K NÁM HLÁSILA  
OPAKOVANĚ. LEPŠÍ DŮKAZ O MOTIVACI  
NEZNÁM. NAPODRUHÉ JSME JI PŘIJALI.

Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v tvém týmu, ať jako 

interní zaměstnanci nebo jako externisti, musí připravit?  

Co je typické pro neziskovou organizaci, kde působíš jak  

funguje? Lidé, kteří mají zájem o práci v tomto sektoru,  

mají často trochu zkreslené představy…
Nemůžu mluvit za celý neziskový sektor, který je velmi 

různorodý. Ze své zkušenosti bych řekla, že lidi, kteří 

pracují v neziskovém sektoru se více zaměřují  

na smysl své práce. 

Má ta práce smysl?
(hodně stop všemy směry)

? Jde jim o nějaký přesah, chtějí víc, než jenom vydělávat 

peníze. Často jde o lidi, kteří by v ziskové sféře vydělávali 

dvakrát tolik, protože jsou velmi schopní.
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Recruitment hacking aneb chceš dnes práci v neziskovce?    Ivana Šindlerová

Co se změnilo za posledních 5 let v tomto segmentu trhu práce 

(v neziskové sféře)? Vidíš tam nějaké zásadní změny, nebo spíše 

kontinuitu vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru 

v nejbližších letech (např. co se týká zaměstnávání lidí)?

Kromě seberealizace a snahy dělat něco prospěšného pro společnost  

jim jde také o flexibilitu, chtějí být více pány svého času. Neziskový  

sektor se za posledních deset let hodně zprofesionalizoval. Už to  

není jenom o tom “konání dobra”, ale také o profesionálním přístupu, 

dodržování jasných standardů, například v oblasti sociální práce  

a o dovednostech a znalostech.

Lidi, kteří chtějí pracovat u nás v EKS se musí připravit na to,  

že se pracuje hodně a kvalitně. To, že některé služby poskytujeme 

zdarma zdaleka neznamená, že nebudou na vysoké úrovni. Jedna 

kolegyně, která k nám přišla z businessu mi jednou řekla, že nikdy 

tolik nepracovala, jako u nás. Myslím, že to je pro neziskový sektor  

taky dost typické, hodně se tu pracuje, lidi jsou ale motivovaní  

sami a jinými prostředky než pouze financemi či nejrůznějšími 

benefity. Často si práci generují sami.

Velkou změnu do neziskového sektoru přinesly Fondy EU. Vzniklo  

hodně podivných organizací, nadšenců i podvodníků, kteří se buď  

časem chytili a nebo ne. Práce v NNO (pozn. NNO = nestátní nezisková  

organizace) je v Čechách prací velmi nejistou. Často se pracuje  

v projektech, které končí a nic na ně nenavazuje. Je velmi náročné  

držet kontinuitu a udržovat stabilní týmy. Ale není to nemožné.

Český neziskový sektor podle mě stojí před výzvou, co bude dál, 

až skončí třetí období Evropských fondů (pozn. 2014–2020).  

Po nich už nemusí nic přijít a my si na ně zvykli. Jsme tlačeni  

k udržitelnosti a musíme měnit myšlení od neziskového  

ke komerčnímu.

Někteří už na té cestě jsou, na jiné to čeká a někteří to prostě vzdají.  

S tím je také spojené i zaměstnávání lidí. Čeká nás teď pár „tučných“ let, 

protože peníze z Evropy jsou na cestě. Práce bude v následujících pěti 

letech dost a bude dost možností si mezi potencionálními zaměstnanci 

vybírat, protože konkurence je velká, tedy aspoň v našem sektoru  

vzdělávání. Co bude potom, není úplně jasné, ale kdo nebude připravený, 

bude mít malé šance se udržet.

EU fondy  
do roku 2020
                        

?
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Ivana Šindlerová    CV – životopis, pohovor

A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně 

všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se 

někdy, žes očekávala podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ  

první schůzku on line nebo on site?

Všimnu si toho, jestli ten člověk přijde na čas. Je  

neuvěřitelné, že se nám pořád stává, že někdo přijde  

o deset minut později, a ani se neomluví. Takový  

kandidát si sám podepíše ortel ještě před konkurzem. 

Je to pro mě důkaz nespolehlivosti. 

CV – životopis

Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně  

něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Oceňuji jasnou strukturu a úpravu, to je první cesta k tomu,  

abych četla životopis dál. Na jednu pozici mi chodí okolo  

300 nabídek, takže selekce je neúprosná. Mám ráda, když  

uchazeč zmiňuje třeba i neplacenou nebo dobrovolnickou  

činnost nebo koníčky. Vždy se o něm dozvím něco navíc.

Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, jaké chyby 

nejčastěji v CV vidíš? Co tě rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně 

je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá?

Nejvíce mě rozčiluje, když vidím, že si uchazeč nedal práci s tím,  

přizpůsobit CV naší poptávce a univerzálně rozesílá jeden  

životopis kamkoli. Vadí mi samozřejmě chyby, špatná úprava  

a takové ty nic neříkající fráze opsané z příručky „Jak psát  

správně životopis“. 

Vadí mi nevhodné fotky, u žen často v nepřiměřeném  

oblečení nebo třeba fotky z dovolené. Co mi chybí, je vidět  

za životopisem konkrétního člověka, který o sobě napíše 

něco navíc a nebo si dá práci s motivačním dopisem.  

Co přebývá? Sáhodlouhé citace všech publikovaných  

článků a publikací u lidí z akademického sektoru, když se  

hlásí na neakademické pozice. Vadí mi dlouhé nevýstižné  

motivační dopisy. 

Líbí se mi, když třeba vidím nějaké osobní motto nebo soupis 

dovedností, které si uchazeč myslí, že má. Často dám přednost 

kandidátovi, který nesplňuje všechny požadavky, ale vidím,  

že si je toho vědomý a nabízí mi třeba jiné zkušenosti a k tomu 

snahu se něco naučit. Potřebuji vidět, že ten člověk opravdu 

chce pracovat u nás.

Velmi mě potěšilo, když se jedna uchazečka k nám hlásila  

opakovaně, i přesto, že neprošla prvním konkurzem. Lepší  

důkaz o motivaci neznám. Napodruhé jsme ji přijali.

Všímám si, jak jsou lidi oblečení. Ne že by museli být 

v obleku, ale když přišla kandidátka v letních žabkách 

a měla úplně špinavé nohy, tak jsme s kolegyní trochu 

koukaly... 

letní žabky
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pohovor    Ivana Šindlerová

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil 

při pohovoru? Co jsi ocenila?

Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou 

chyby, které se stále opakují?

Štvou mě lidi, co se neomluví a nedorazí.

To, že je někdo úplně jiný než jak se jeví podle CV, se mi 

stává zcela běžně. Stává se mi to často i v pozitivním smyslu, 

jako že CV nic moc, ale skvělý člověk. Proto vždycky mezi ty 

nej CV zařadím i pár takových průměrných, kdy mě kandidát 

zaujme právě motivací nebo zajímavou zkušeností.  

Nejednou jsme vybrali právě z takových.

Taková roční dobrovolnická zkušenost v indickém  

sirotčinci je v našem kontextu více než tucet odborných  

článků nebo vysoká škola. Na on line schůzky nejsem,  

potřebuji člověka vidět, slyšet, komunikovat s ním přímo, 

vystavit ho trošce stresu, abych viděla jak reaguje atd.  

Za dokonalé CV či za kameru se kdokoli může schovat. 

Pohovor je stres, to je jasná věc, a tak je fajn, když vidím, že se 

s tím lidé umí férově poprat. Je lepší říct, že nevím, než si hrát 

na odborníka. Stejně se to pozná. 

A za nás? Štvalo by mě, kdybychom lidi trápili moc. Musím 

přiznat, že konkurzy do EKS mají v neziskovém sektoru pověst 

jako ty nejnáročnější. Vždy jsou aspoň tříkolové a po osobním 

pohovoru pozveme vybrané kandidáty na nějakou AC aktivitu.

Ale i ti, kteří neuspějí, od nás dostanou zpětnou vazbu, 

dostanou možnost sami reflektovat celý proces a neodchází 

s pocitem neúspěchu. Nejednou se nám stalo, že nám pak 

psali, že to byl pro ně zajímavý posilující zážitek, i když  

u nás práci vlastně nedostali.

Kdybych měla ještě přemýšlet nad tím, co mi vadí, tak asi  

to, že někdy je vidět už po pěti minutách, že to není ono,  

ale dalších dvacet minut trvá, než pohovor ukončíme,  

abychom kandidáta úplně nedemotivovali. 

1. kolo 2. kolo 3. kolo

EKS

pohovor

Ocenila jsem houževnatost a odvahu. Třeba když kandidátka 

měla mluvit chvíli v angličtině a naprosto se zasekla. Po chvilce 

sama naznala, že to nepůjde, řekla to, a šli jsme dál. Vážím si 

toho, když lidé dokáži být i v takové situaci sami sebou.  

Ocením to víc, než šroubované naučené fráze.

letní žabky
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Ivana Šindlerová    pohovor, motovační dopis

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

Ano a dávám jim velkou váhu. Je to jediná možnost  

kandidáta, jak mě zaujmout a namotivovat k tomu, abych  

z těch 300 životopisů přečetla zrovna ten jeho. Ke konkurzu 

zveme tak 8– 10 lidí, více ne, takže to síto je obrovské.  

Někdy rozhodne velmi drobná nuance v motivačním  

dopise: třeba, že kandidát velmi dobře monitoruje naši  

činnost už delší dobu a opravdu chce pracovat u nás 

 a ne v jiné organizaci.

Jak moc si ceníš originality uchazečů (ať při osobním 

pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online 

prezentaci)?

Dost, ale nejde o to, aby to byla originalita za každou cenu, 

spíše aby ten člověk byl trochu osobností a aby bylo vidět, 

že do přípravy na konkurz dal nějakou energii. pmotivační
dopis

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí 

odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém?

Obecně lidi nejsou připraveni na to, aby doložili své  

schopnosti nějakým příkladem z praxe. Pokud se třeba 

ptáme na to, jestli je kreativní, tak chceme slyšet nějakou 

konkrétní situaci, kdy se to projevilo, v práci nebo i doma. 

Třeba, že kandidáta zamkli omylem v práci a on se přesto 

dostal ven. 

Zkrátka lidé velmi těžce loví z paměti konkrétní situace, mají 

tendence mlžit a mluvit obecně. Ale na toto se dá připravit. 

Stačí se zamyslet nad pár životními situacemi, kdy se mi něco 

povedlo a nebo jsem měl úspěch, a je to. 

pohovor

Ještě mě napadá, že jsme často překvapení, že lidé nereagují  

na obligátní otázku, co ví o naší organizaci, nebo co je zaujalo  

z naší práce. Je pak hned jasné, jak moc se kandidát díval  

na náš web a nebo ani pomalu neví, kde se nachází, protože  

ho čeká dalších několik pohovorů a prostě se chce někde chytit.

Třeba teď, kdy děláme konkurz na administrativní pozici, 

tedy zdánlivě rutinní práci v kanceláři, jsme uchazečům 

zadali, aby nás přesvědčili o tom, že jsou systematičtí  

a umí dotahovat věci do konce. Mají na to 15 minut  

a je plně na nich, jak to udělají.

pod slupkou se může  
skrývat něco jiného
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motivační dopis    Ivana Šindlerová

pmotivační
dopis

Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace  

online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo  

jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde  

z tvého pohledu užitečná?

Na online prezentace moc nejsem. Možná jsem trochu  

staromodní. Googlím lidi zřídka. Když už, tak už je to  

vybraný kandidát, o kterém se chci dozvědět více.

prostě se chce  
někde chytit…

Na profily na LinkedInu se moc nedívám. Je to asi i tím,  

že v posledních třech letech, kdy LInkedIn zažívá boom, 

jsme neobsazovali žádné klíčové pozice, protože náš tým  

je relativně stabilní. Poslední kolegyně, co k nám nastoupila 

se vrátila z dobrovolničení v cizině, takže tam profil taky 

nebyl nějak aktuální.

V budoucnu ale myslím, že budu online prezentace  

monitorovat více, minimálně si udělám představu  

o tom, v jakém stylu se kdo prezentuje, jak je zaměřený 

na detail, jaký má vkus, co o sobě rád sdílí a co ne.

Víte, jsem trochu postižená, protože celý život pracuji s lidmi 

(v poradenství i v oblasti psychoterapie), takže vím, že pod 

slupkou se často může skrývat něco úplně jiného. Neumím si 

představit, že bych někoho přijala bez osobního kontaktu. 

Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, 

 o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál?  

Jaký musí být, co musí mít?

Zajímaví jsou lidé, kteří ví, že když se chce, tak všechno jde. 

Jinými slovy přijímají výzvy a rádi se učí a hledají řešení.

Mám ráda lidi proaktivní, kteří nečekají, až na ně úkol 

spadne, ale sami jsou iniciativní. Mám ráda kreativitu, 

ale v kombinaci se zdravým rozumem a zodpovědností. 

Cením snahu, i když je provázená chybami, protože skrze 

ně se přeci učíme.

Ocením zodpovědnost a úměrně tomu nabízím v našem týmu 

velkou flexibilitu a svobodu. Základem je ale vzájemná důvěra  

a pracovitost. Nepopírám, že pracovat v EKS je možná  

náročnější než jinde, ale myslím, že za to lidí mají dostatečnou 

odměnu v podobě otevřenosti, vstřícnosti a poměrně velké 

svobody dělat to, co je baví.
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Petra shrnuje:

Ivana Šindlerová    Petra shrnuje

Ivana je spoluzakladatelkou neziskovky, která dává laťku náboru  

zaměstnanců poměrně vysoko. Jak říká: nároky máme na lidi velké, 

ale na druhou stranu to pro zaměstnance vyvažujeme velkou  

pracovní flexibilitou a svobodou.

Pokud si tedy nejste jistí, a při hledání práce zkoušíte jak firmy, 

tak neziskovky, určitě není dobré neziskový sektor podceňovat. 

Zmiňovaná holčina, co přišla na pohovor v žabkách a se  

špinavýma nohama, sice zaujala, ale rozhodně ne pozitivně.

Váš životopis musí mít kvalitní zpracování (přehlednost, 

strukturovanost,...), ale je fajn, když obsahuje třeba také 

trochu něco osobnějšího: vedle klasických koníčků třeba 

motto, které vás vystihuje, informace o vašich dobrovol-

nických aktivitách atp. Motivační dopis u lidí jako je  

Ivana hraje velkou roli: jak říká, je to jedno ze sít, jak se 

dostat na další kolo pohovoru.

Na pohovor rozhodně přijďte včas. A opět: to, že neziskovky  

se vám zdají méně formální než firmy, neznamená, že dorazíte 

neupraveni. Tj. asi to není o přílišné formálnosti (oblek si opravdu 

brát nemusíte), ale rozhodně to není ani o přílišné neformálnosti. 

Na pohovor se rozhodně připravte podívat se, co organizace  

dělá, je rozhodně základ. Nebojte se zpracovat třeba poznámky  

a ty si s sebou vzít.

Na pohovoru se nebojte otevřeně říci, že něco neznáte, 

nevíte je to lepší než se zamotat do výmluv. Na závěr Ivana 

zdůrazňuje, že ideální kandidáti na práci v jejich organizaci 

jsou ti, kteří hledají řešení, jsou sami aktivní a zodpovědní. 

… a samozřejmostí je, že pokud se ucházíte o místo  

v určité neziskovce, musíte tomu, co dělá, určitě věřit! 

i  když jdete do neziskovky, 
rozhodně přijďte včas
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Recruitment Hacking – chceš místo ve firmě?    Ivana Šindlerová

•  Jaký máte systém v tom, když zasíláte své životopisy? Posíláte je opravdu na různá místa  

upravené? Založte si na vašem PC systém, abyste se v tom časem vyznali. Verze CV si označujte 

podle toho, kdy a do jaké organizace jste je posílali. Ideálně je mějte dostupné odkudkoliv  

v nějakém bezpečném cloudovém úložišti (př. Google Drive, SharePoint, DropBox, …).

•  Sepište si seznam dobrovolnických činností, které jste doposud dělali. A nemusí jít hned  

o zkušenost z indického sirotčince (i když pokud ji máte, tak super). Může to být třeba i to,  

že pomáháte s úpravou v okolí vašeho sportovního klubu, nebo že pořádáte dobrovolnické  

divadlo a jedno z představení jste sehráli v domově seniorů, nebo chodíte zpívat do kostelního 

sboru, nebo vás se spolužáky napadlo adoptovat na dálku dítě v Africe... atd.

Tipy pro aktivní
•  Máte nějaké osobní motto, které vystihuje vaši osobnost, nebo prostě váš 

celkový přístup k životu, k práci? Pokud ne, zkuste si vygůglit nějakou  

stránku s citáty a zamyslet se, co sedí právě k vám.



Chceš na sobě pracovat?

www.diJAr.cz


