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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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Jiří Bešta    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci přes personální agenturu?

Co je typické pro organizace, pro které jsi doposud dělal  

recruitment? Můžeš vybrat nějaké dva, tři typy organizací,  

pro které jsi nejčastěji nabíral? Jak tyto jednotlivé organizace  

fungují? Je něco, co je odlišuje od jiných, např. z hlediska firemní 

kultury? Případně, co je typické z hlediska řízení lidí pro firmu,  

pro kterou pracuješ nyní?

Ad personální společnosti: ve většině personálních agentur  

existuje jistá specializace každého jednotlivého konzultanta.  

Já osobně jsem se specializoval na výrobní sféru. Zde je velmi  

typickým rysem tlak na výkon a obchodní výsledek každého  

konzultanta.

Ad výrobní průmysl: při výběru se klade důraz na angažovanost  

kandidáta. Zda a do jaké míry je „zapálený nadšenec“. Význam  

zde má určitě kombinace dobré praxe a vzdělání. 

UCHAZEČ ČASTO NEMUSÍ MÍT ANI PERFEKTNĚ  
SEDÍCÍ KVALIFIKACI V KONKRÉTNÍ OBLASTI. 
DŮLEŽITÉ JE MÍT NADŠENÍ A DRIVE CHTÍT  
NĚCO SOBĚ A OSTATNÍM DOKÁZAT.

Na poli personalistiky a poradenství v oblasti HR se pohybuji již deset let.  
Působil jsem ve společnostech např. M. C. Triton a Linet spol. s.r. o.  

V HR se zaměřuji převážně na změnové řízení a optimalizaci procesů,  
efektivní řízení lidí a vzdělávání zaměstnanců. 

JIŘÍ BEŠTA

on-line dotazníky
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pCV – životopis

CV – životopis    Jiří Bešta

Fotky jsou samostatná kapitola – často neprofesionální. 

V tom případě je lepší je nedávat. Např. v USA je  

zákonem zakázáno požadovat s vaším CV i fotografii. 

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

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

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

podle tebe zbytečné a přebývá? 

Co se změnilo za posledních 5 let v oblasti náboru přes  

personální agentury? Vidíš tam nějaké zásadní změny,  

nebo spíše stabilitu? Jaká je v náboru tímto způsobem  

podle tebe budoucnost v nejbližších letech?

Za dané období se výrazně zvýšil počet personálních agentur. 

Zároveň se zvýšila i pracovní vytíženost konzultantů. Tím 

pádem klesá kvalita komunikace a osobní kontakt mezi  

kandidátem a konzultantem. U TOP kandidátů si to ale  

konzultant pohlídá. Stoupá význam různých online  

testování a dotazníků. 

Budoucnost vidím tak, že o kandidátech v prvním kole  

bude rozhodovat počítač a teprve následně do procesu 

bude vstupovat recruiter. Dojde k úbytku personálních 

agentur. Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče  

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

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

podle tebe zbytečné a přebývá?
Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně  

něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Cením si přehlednosti a strukturovanosti. CV může být  

i delší, než se běžně doporučuje, ale musí být přehledné,  

strukturované – musí obsahovat podstatná fakta.

z očí do očí

Přebývají tam osobní údaje – datum narození, bydliště, stav, 

děti, fotky atd. Firmy a manažeři, kteří rozhodují o kandidátech, 

jsou v ČR často velmi úzkoprsí. To znamená, že někdy rozhodují  

o kandidátech i na základě jeho bydliště, věku atd., a ne  

na základě jeho odbornosti, praxe, osobnosti, atd. I proto  

se nedoporučuje tam tyto (jinak nadbytečné) údaje dávat.



12    www.nejlepsiCV.cz

Jiří Bešta    CV – životopis, pohovor

pohovor
Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí 

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

Popsat – vyjmenovat své největší pracovní úspěchy. Nebo  

na co jsou dosud hrdi ve svém životě (osobní, profesní).

 Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, 

které se stále opakují?

Opravdu mě překvapuje, pokud kandidát přijde na pohovor  

nepřipraven a bez zájmu. Jako kdyby šel na pracovní úřad  

(nic proti pracovnímu úřadu).V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil  

při pohovoru? Co jsi ocenil?

Nevzpomínám si. :-) Na pohovoru už se nenechám  

ničím překvapit.

všímám si nonverbální 
komunikace

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 očekával podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ první 

schůzku on-line nebo on-site?

Všímám si hlavně očního kontaktu, nonverbální komunikace obecně 

(tělo, oblečení, atd.) – ideálně, aby vše korespondovalo s typem  

pozice, na kterou se kandidát hlásí. 

Preferuji osobní schůzku, ale v dnešní době je na ni ne vždy čas. 

V takovém případě jsem rád za on-line video konferenci. 
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pohovor, motivační dopis    Jiří Bešta

pmotivační
dopis

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

V personální agentuře je čtu jen zcela výjimečně a nepřikládám 

jim téměř žádnou váhu. V době, kdy jsem pracoval již jako  

interní personalista, tak jsem si je četl častěji a měly pro mě 

větší vypovídací hodnotu. Ta ale i tak byla minoritní. 

Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace on-

line? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? 

Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého  

pohledu užitečná?

Důležitý je pro mě profesní životopis – ten rozhoduje  

o pozvání do dalšího kola. P.S.: pokud budu hledat  

spisovatele, tak motivační dopis bude mít velmi  

vysokou váhu. :-) 

Je třeba ke všemu přistupovat individuálně.

Jak moc si ceníš originality uchazečů (ať při osobním  

pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v on-line  

prezentaci)?

Originality v životopisu jsou určitě fajn, ale nesmějí jít  

za hranici vkusu dané pozice. Záleží, na jakou pozici  

kandidát reaguje. Při osobním pohovoru je spíše vítám. 

být ochoten  
se neustále učit

Určitě je výhodou používat originality nejen v CV, ale  

i na pohovoru, zvláště pokud se ucházím o pozice např.  

do marketingu či obchodu. Hlavně to ale nepřehánět.

Je to opět individuální. Záleží pozice od pozice.  

V případě potřeby ale projíždím sociální sítě, abych  

si udělal obrázek o kandidátovi. Jak se prezentuje  

a jak chce, aby ho vnímalo okolí. 

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 zajímavý kandidát musí projevit motivaci  

a zdravou míru pokory. Být ochoten se neustále  

učit a být otevřen novým směrům rozvoje společnosti 

a názorům. To se týká všech úrovní řízení.

Nemusí mít často ani kvalifikaci v konkrétní oblasti. 

Stačí mít nadšení, drive chtít něco sobě a ostatním 

dokázat. 

Pokud hledám IT specialisty, tak většinou 

očekávám i nějakou webovou prezentaci. 
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Petra shrnuje:

Jiří Bešta    Petra shrnuje

Nepodceňujte rozhodně ani webovou prezentaci. Přestože Jirka 

uvádí, že v personálních agenturách velmi roste tlak na rychlost 

a CV je primárním info zdrojem, zkouknutí vaší online prezentace 

čas také nezabere. A může pomoci dokreslit informace zejm.  

o těch z vás, pro které by dnes měla být online prezentace  

naprostou samozřejmostí (např. web designéři, grafici, atd.).

Jirka je člověk pragmatický a velký důraz dává na efektivní 

prezentaci uchazeče, která je založená na faktech. Na druhou 

stranu, jak uvádí na závěr, oceňuje u lidí rozhodně nadšení  

pro dané téma/pozici/obor a chuť a drive něco měnit. 

U personalistů v agenturách je vždy na první místě 

CV, motivační dopis hraje spíše vedlejší roli. Pokud 

tedy máte v motiváku něco, co rozhodně chcete 

světu, resp. personalistovi sdělit, vložte to rozhodně 

i do životopisu. 

Kreativitu rozhodně prezentujte, u lidí podobného 

naturelu jako Jirka, s rozvahou, vždy v adekvátní míře 

dané pozici.
Na osobní schůzce bude Jirka bedlivě sledovat vaše 

chování a to, jak celkově „sedí“ k hledané pozici.

V životopise se zaměřte hlavně na fakta a přehlednost. Jirka 

zmiňuje také možnost mít CV i delší než 1–2 strany. Nicméně 

zejm. pokud jste student nebo absolvent s kratší praxí, berte 

to prosím s rezervou. Toto doporučení platí opravdu zejména 

pro seniorní pozice, pro lidi, kteří tam mají opravdu co napsat.

CV lépe  
bez osobních údajů
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Recruitment hacking aneb chceš dnes práci přes personální agenturu?    Jiří Bešta

Jirka nám jasně uvádí, které otázky stále dokola dělají uchazečům problém. Než se na ně ale půjdeme připravit,  

pojďme se podívat, zda něco z motivačního dopisu možná není čas zařadit i do vašeho CV (právě pro případ,  

že by motivák v personálce nikdo ani neotevřel). 

•  Jaké části z motivačního dopisu, který jste naposledy posílali, byste rádi včlenili  

do životopisu? A do jaké sekce, části byste tuto novou část zařadili?

• Uveďte 7 vašich největších pracovních úspěchů.

•  Na co jste nejvíce hrdi ve svém osobním životě? Uveďte 3 věci,  

z toho minimálně jednu za poslední rok.

Tipy pro aktivní
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Co je typické pro organizace, pro které jsi doposud dělala recruitment 

(nábor)? Můžeš vybrat nějaké dva, tři typy organizací, pro které jsi  

nejčastěji nabírala? Jak tyto jednotlivé organizace fungují? Je něco,  

co je odlišuje od jiných, např. z hlediska firemní kultury?

Hledala jsem zaměstnance pro široké spektrum klientů, pokud je mám 

rozdělit podle specifik náboru, tak bych to udělala na malé společnosti  

a velké korporace.

stále nevhodné  
fotografie

STÁLE MĚ UDIVUJE, ŽE SE POŘÁD V CV SETKÁVÁM  
S FOTKAMI Z DOVOLENÝCH, SEXY FOTKAMI  
VHODNÝMI NA ZDI PÁNSKÝCH ŠATEN NEBO  
FOTOGRAFIEMI, KDE SE KANDIDÁTI TVÁŘÍ, ŽE JE 
PRÁVĚ NĚKDO MUČÍ, NEBO, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ, 
BY RÁDI NĚKOHO MUČILI ONI.

Kateřina Pešková    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci přes personální agenturu?

V personalistice se pohybuji 11 let. S náborem jsem se setkala, jak z pohledu  
interního HR, kdy jsem nabírala lidi do velké společnosti, tak z pohledu  

dodavatele HR služeb v personální agentuře. 

Měla jsem tak možnost setkávat se s různými typy zaměstnavatelů, seznamovat se 
s jejich požadavky, vidět kandidáty optikou různých pracovních prostředí a úrovní 

pozic. Zároveň jsem vedla stovky pohovorů a měla jsem tak příležitost porovnávat 
představy uchazečů s nabídkami a možnostmi zaměstnavatelů.

V současnosti pracuji, skrze neziskové organizace, s různými cílovými skupinami 
klientů (děti, absolventi, matky po mateřské dovolené…), kteří chtějí vědomě 

řídit začátek i vývoj své profesní kariéry. Působím také v Národní soustavě  
povolání, která má za cíl popisovat jednotlivá povolání a nároky na ně kladené.

KATEŘINA PEŠKOVÁ
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CV – životopis Co se změnilo za posledních 5 let v oblasti náboru přes  

personální agentury? Vidíš tam nějaké zásadní změny,  

nebo spíše stabilitu? Jaká budoucnost je v náboru přes  

tyto personálky podle tebe nejbližších letech?

Zaznamenávám čím dál více tlak na rychloobrátku,  

na rentabilitu zakázek nebo spíše balancování na hraně  

zaplacení nákladů za dodání kandidátů. Agentury se množí,  

podstřelují ceny a z druhé strany firmy šetří na výdajích  

na nábor. 

Nese to s sebou snižování standardu kvality náboru a odosobněný 

přístup ke kandidátům i klientům. Např. omezení osobních  

schůzek s kandidáty, přechod k telefonickému screeningu  

nebo pouze přeposílání CV klientům bez zjišťování dalších  

informací o kandidátovi (což jen zdůrazňuje důležitost dobře  

zpracovaného životopisu).

To dává prostor kandidátům s „nedokonalým“ životopisem, 

kteří přesvědčí o svém potenciálu a mají pak možnost  

předvést, zda umí zužitkovat svou příležitost. Specifikem  

personálního obsazení malých firem jsou rodinní  

příslušníci majitelů, kteří někdy bývají statickým  

komparsem s rentou.

U velkých korporátních firem je proces náboru dokonale  

formalizovaný, mají propracovanou metodiku, náborovou  

politiku, sofistikované formy a metody výběru, delší  

náborový proces, vyčleněné profesionály a prostředky  

pro získávání kandidátů. 

U malých organizací probíhá nábor částečně neprofesionálně, 

což může mít i pozitivní efekty. Formy a metody přijímání nových 

zaměstnanců jsou spíše neformálního charakteru, převládají  

rychlá rozhodnutí, subjektivní požadavky majitelů, často 

omezené prostředky. 

Ale také do tohoto procesu vstupují různé šedé eminence,  

které ovlivňují, jaký kandidát bude vybrán. Celkově lze říci,  

že je zde větší tlak na dokonalý profil kandidáta, firmy  

požadují člověka, který se v jejich odvětví pohybuje, má  

praxi na obdobné pozici a ideálně i prokazatelné výsledky.

vědomé řízení kariéry

CV – životopis    Kateřina Pešková
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CV – životopis
Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče  

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

rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco,  

co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá?

Pro personalisty je CV první průvodce profesní praxí 

kandidáta, proto je chyba podceňovat tento prezentační 

materiál. Neustále se opakuje nedostatečný  

a nereprezentativní popis zkušeností. 

Kandidáti často předpokládají, že když napíší název své 

pozice, je každému jasné, co mají za sebou. Pak se stává 

procházení CV detektivkou s odkrýváním indicií.

Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně  

něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Oceňuji, když je CV zpracováno osobitě, ale není to samozřejmě 

kritérium, na kterém stavím výběrové řízení.

procházení CV je někdy 
detektivka

Někdy mě udivuje nebo spíše pobaví, jaké fotky lidé umisťují 

do svého CV. Toto téma se objevuje v každém průvodci  

„jak napsat dokonalé CV“ a stejně se stále setkávám s fotkami 

z dovolených, sexy fotkami vhodnými na zdi pánských šaten 

nebo fotografiemi, kde se kandidáti tváří, že je právě někdo 

mučí, nebo, v opačném případě, by rádi někoho mučili oni.

Chybí mi stručné shrnutí kompetencí v úvodu CV a zbytečná  

mi přijde snaha překlápět CV do uniformních šablon.

Cením, když si kandidát dá s životopisem práci, něčím novým 

mě překvapí a samozřejmě, když po přečtení mám jasnou 

představu, co má kandidát profesně za sebou.

Kateřina Pešková     CV – životopis, pohovor
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dopis

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil  

při pohovoru? Co jsi ocenila?

Vždy oceňuji na pohovoru, když přijde člověk, který  

je připravený, je schopen strukturovaně mluvit o tom,  

co umí, co dělal a jaký je. 

Vždy jsem preferovala osobní setkání a nechtěla bych 

přijímat kolegu, anižchom se potkali, ale musím uznat,  

že i on-line videokomunikace dává prostor pro navnímání 

určité „chemie“.

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?

První dojem je pro mě zajímavá informace, se kterou dál 

pracuji, snažím se oprostit od všech předsudků, nechám 

uchazeče předvést prezentaci sama sebe (včetně prezentace 

vzezření, dochvilnosti, přípravy na schůzku…) a na základě 

dotazů si udělám obrázek o opravdové realitě.

Určitě se mi několikrát stalo, že jsem podle CV očekávala 

někoho jiného, než pak přišel – v tom vidím kouzlo umění 

pracovat s propagací sám sebe. Díky dobré přípravě můžete 

získat šanci a pak je na vás, zda ji pozitivně proměníte.

pohovor

i on-line videokomunikací 
můžete navnímat  
určitou „chemii“

Člověk, který ví, co chce, ví, co pro to má udělat.  

A hlavně je ochoten pro to něco udělat. 

Jsem ráda, když se z pohovoru stane oboustranně  

obohacující setkání, ne stresem zmáčená tortura.

pohovor    Kateřina Pešková
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pohovor

Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou  

chyby, které se stále opakují?

Mám v kartotéce „oblíbené“ odpovědi uchazečů, jako např.  

„…já nevím, co bych více řekl, vše je v mém životopise…“  

Nebo „…já nevím jak bych se charakterizoval, to musí  

říct lidi kolem mě…“ 

Když představuji kandidáta klientovi, předem ho upozorňuji 

na některé nevhodné prohlášení a stejně věta „…nejraději 

bych chtěl být rentiérem a nic nedělal…“ vystřelí z úst 

kandidátů opakovaně.

chci být rentiérem

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

Já patřím mezi těch 50 % personalistů, kteří motivační  

dopisy čtou, ale nepodrobuji je vědeckému výzkumu.  

Jsou pro mě nositelem informací. 

Pokud je motivační dopis dobře napsaný, může mi  

leckteré nejasnosti dovysvětlit, navést mě, v čem  

koresponduje poptávaná pozice s kandidátem,  

co kandidát očekává, kdy může nastoupit… 

Někdy je vtipné, že čtete motivační dopis s profilem 

dokonale sedícího kandidáta, ale když se podíváte do CV, 

nenajdete jedinou relevantní zkušenost. Informace v obou 

dokumentech spolu nekorespondují.pmotivační
dopis

Kateřina Pešková     pohovor

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí 

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

Nelibuji si v otázkách typu „…čím budete přínosem pro naši 

organizaci…“, „…jaká je Vaše osobnostní charakteristika… “ 

nebo „…jaké jsou Vaše slabé stránky…“, ale musím říct,  

že mě spíše překvapí, když někdo přirozeně odpoví. 

Falešná skromnost je další zbytečný blok k normální  

vyrovnané prezentaci toho, co umím. Pohovorovatel  

tu není od toho, aby Vás otvíral, rozmlouval a vysvětloval  

Vám, že je zbytečné o sobě mluvit jako o obchodním 

zástupci, když jste regionální manažer pro Východní  

Evropu. To je pak ztráta času pro obě strany.

Základní opakující se chybou ale je, že kandidáti nejsou 

schopni strukturovaně mluvit o tom, co mají profesně  

za sebou.
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pmotivační
dopisJaký 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?

Každá prezentace sebe je trénink prezentačních dovedností. 

Když budete do dvaceti aplikací vyplňovat shrnutí svých 

úspěchů, tak na pohovoru je vysypete bez přemýšlení.

LinkedIn je pro mě výborný nástroj pro zjišťování nebo  

autorizaci informací. A já se držím hesla: čím více informací  

o uchazeči, tím lépe. Přijde mi, že je to přirozená selekce lží 

a taková pěstírna profesních kontaktů. Pokud se propojíte se 

svými bývalými kolegy a nadřízenými, tak pak většinou velmi 

neradi veřejně uvádíte lži o svých zkušenostech.

Veškerá komunikace a předávání informací se zrychluje, 

proto být schopen rychle odkliknout svou dobře  

vypracovanou prezentaci, je konkurenční výhoda.  

Zájemce, který pošle dopis/email, který přijde po týdnu 

po vypsání pozice, riskuje, že už je výběrové řízení  

uzavřeno.
Co mě hodně oslovuje je pozitivní přístup k životu, člověk,  

který hledí dopředu, ale nevidí tam temno, protože negativní 

morous dokáže „úspěšně“ rozložit atmosféru v jakémkoliv týmu.

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 uchazeči, kteří jsou zdravě sebevědomí, pokorní, 

kteří mají jasno v tom, co chtějí, jsou aktivní, mají snahu 

posouvat věci dál, třeba po malých krůčcích, ale systematicky 

na sobě pracují. 

Linkedin je pěstírna  
kontaktů

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

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

Určitě oceňuji, vytrhne mě to ze šedi šablon, je to osvěžující, 

vidím, že ten člověk přemýšlí o věcech, které dělá, snaží se je 

posouvat dál, není ovce ve stádu. 

Ale samozřejmě vše má své hranice a taky vhodnou 

příležitost. Být originální za každou cenu je také  

jedna z cest, jak se vyautovat.

motivační dopis    Kateřina Pešková
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Petra shrnuje:

xxx    pohovor

 
 

Petra shrnuje:

Na pohovoru musíte být schopni velmi dobře a pohotově 

popsat jak sebe, tak svoji praxi. Plané a rádoby vtipné  

fráze a vyhýbavé odpovědi nebudou u personalisty  

jako je Katka vítány.

Katka je personalistka, kterou zaujmou zajímavé a výrazné 

osobnosti. Oceňuje lidi, kteří vědí, co chtějí. A zároveň  

umí na úrovni prezentovat jak sebe, tak tyto své vize.

V životopise se rozhodně soustřeďte na kvalitní popis 

pracovních pozic, které máte za sebou, dále pak na shrnutí 

kompetencí. A rozhodně nepodceňujte pravu vč. kvalitní a 

odpovídající fotografie.

Máte prezentaci online? Buďte si jisti, že tyto informace 

budou procházeny. A doplní skládačku informací, které 

dodáváte v CV.

Pokud se v přijímacím řízení setkáte s HR jako je Katka, musí  

být Vaše prezentace rozhodně konzistentní - můžete si být jisti, 

že budete posuzováni od prvního emailu či telefonického  

kontaktu, přes Vaši prezentaci online, po důkladné pročtení  

CV i motivačního dopisu. Tyto všechny části Vaší prezentace 

musí „sedět“ nejen vzhledem k pozici, o kterou se ucházíte. 

Musí se také logicky doplňovat. 

U motivačního dopisu se soustřeďte na to, aby „seděl“  

s informacemi uvedenými v CV. 

Kateřina Pešková    Petra shrnuje 
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positivní přístup

Katka a personalisté s podobným přístupem jako ona 

ocení zdravě sebevědomé, ale pokorné lidi, kteří na sobě 

pracují a mají pozitivní pohled na věc.
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Katka, stejně jako většina personalistů, dá hodně na to, jak jste schopni sami o sobě hovořit.  

Pojďme se tedy připravit na to, co vás určitě čeká na téměř každém pohovoru. Až si na otázky odpovíte,  

zrevidujte si, zda vám některé zajímavé informace, které jste uvedli, nechybí ve vašem CV.

•  Jak byste se charakterizovali ve 3 větách?

•  Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?

•  Jak se vzděláváte? Jak se profesně vy sami rozvíjíte? Uveďte alespoň 1 konferenci, 

webinář či worskhop, který jste (dobrovolně:) navštívili za poslední rok. Co vám daná 

akce přinesla? Co jste si z ní odnesli do pracovní praxe?

Recruitment hacking aneb chceš dnes práci přes personální agenturu?    Kateřina Pešková

Tipy pro aktivní
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Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo skrze personální agenturu,  

musí připravit? Co je pro tzv. „personálky“ při náboru typické,  

jak tyto organizace fungují? Zvláště (nejen) studenti moc  

často nevědí, jaký je rozdíl při náboru přímo přes interní HR  

vs. přes personální agenturu…

Od kandidátů i z osobní zkušenosti vím, že je nutné se připravit 

na to, že personálky jsou „masovky“. Jedou na principu pasivního 

vyhledávání (inzerce, databáze) a snaží se do svých databází nacpat 

co nejvíce kandidátů. Často není v jejích kapacitách odpovědět 

každému jednotlivci. Díky množství není prostor pro budování 

osobního kontaktu. Kandidát se často při prvním kontaktu  

nedozví jméno klienta (tj. firmy, která poptává zaměstnance)  

a nemusí se jméno dozvědět vůbec, pokud se ukáže, že není  

vhodným kandidátem.

Od roku 2005 se věnuji aktivnímu vyhledávání kandidátů pro klienty, alias headhuntingu. 
Specializovala jsem se na pozice finanční, obchodní a HR napříč průmyslovými sektory  

a technické pozice převážně v automotive. Letos jsem se rozhodla jít na volnou nohu. 

V průběhu lovení lidí poskytuji kandidátům, kteří se rozhodli pro oborovou změnu, 
podporu a koučování. Ke své práci využívám Hoganovy osobnostní dotazníky.

LENKA HAVLÍKOVÁ
KAŽDÉMU, KDO JDE PŘES PERSONÁLKY,  
DOPORUČUJI BÝT AKTIVNÍ. NESPOLÉHAT,  
ŽE PRÁCI ZA NĚJ NAJDE NĚKDO JINÝ. 

Lenka Havlíková    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci přes personální agenturu?

personálky  
jsou „masovky“

Agentura nemá vždy podrobné informace o pozici a prostředí  

u klienta a ne vždy je schopná odpovědět kandidátům  

na detailní otázky k pozici.
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CV – životopis

nechce udělit exkluzivitu (vyhledání zaměstnance svěřit  

pouze 1 agentuře). A zaměstnavatelé často nyní  

motivují vlastní zaměstnance finanční odměnou  

za doporučení nového zaměstnance, který ve firmě 

vydrží minimálně určitou dobu. To je v podstatě 

konkurence pro personální agentury.

Na vzestupu je pronajímání zaměstnanců  

(tj. i když získáte práci ve vysněné firmě xy, jste  

oficiálně „papírově“ zaměstnancem personální  

agentury). Firmy tak nemusí řešit pracovně-právní 

otázky (je to pro ně úspora peněz i času).

Co se změnilo za posledních 5 let v tomto segmentu 

trhu práce (v náboru přes personální agentury)? Vidíš 

tam nějaké zásadní změny, nebo spíše kontinuitu 

vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném  

sektoru v nejbližších letech (personální agentury, 

agenturní zaměstnávání atp.)?

Po prudkém pádu v roce 2008 agentury zaznamenávají 

opět postupný nárůst poptávky. Roste ale stále tlak  

na cenu a rychlost práce agentury. Klient (firma,  

která poptává uchazeče)  

CV – životopis    Lenka Havlíková

pronajímání 
zaměstnanců

Konzultanti pracující v personálkách jsou často mladí 

lidé bez větší pracovní zkušenosti a hlubšího porozumění 

businessu svých klientů. U zkušených kandidátů často 

nedohlédnou rozsah znalostí a dovedností. Téměř vždy 

soutěží s jinými agenturami, kdo představí dříve lepšího 

kandidáta.

Každému, kdo jde přes personálky, doporučuji být 

 aktivní. Volat a ověřovat si doručení CV, vyžadovat  

si konkrétní zpětnou vazbu. Nespoléhat, že práci  

za něj najde někdo jiný.
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Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době  

pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Oceňuji rozhodně stručnost, strukturovanost a úplnost. 

Vždy se dívám i na koníčky a na aktivitu v průběhu studia 

či zahraniční zkušenosti. Rozhodně vyžaduji gramatick-

ou a stylistickou bezchybnost.pCV – životopis

Lenka Havlíková     CV – životopis

oceňuji 
strukturovanost

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?

Každé CV je unikát a vypovídá mnohé o kandidátovi.  

Než se kandidáti naučili posílat CV v pdf formátu,  

rozčilovalo mě, když byla v CV uvedena velmi dobrá  

schopnost práce s Wordem a při tom samotné CV 

postrádalo základní formátovací prvky – jako  

centrování, zarovnání do bloku, kontrola pravopisu,  

využití odrážek atp. 

V současné době je dostupných mnoho formátů CV  

na internetu a CV jsou podle nich často zbytečně  

detailní. Obsahují informace nerelevantní k pozici,  

o kterou se kandidát uchází. 

U mladých lidí často chybí rozdělení pracovní  

zkušeností na „pracovní zkušenost při studiu“  

a “pracovní zkušenosti”. Při studiu je ok, že jsou  

práce kratší a více se střídají. 

Zbytečné jsou fotografie, které nejsou pořízeny  

za účelem hledání práce. Já jsem třeba vyřazovala  

v prvním kole čtení CV právě i kvůli nevhodně  

zvolené fotografii.

Kvalitní CV musí obsahovat informace, které vypovídají  

o vhodnosti kandidáta pro danou pozici.

Například jsem hledala člověka do marketingu  

a potřebovala jsem kreativního kandidáta: dostalo  

se mi do ruky CV jedné mladé ženy, které bylo  

zpracováno velmi dobře graficky a k tomu obsahovalo 

všechny potřebné informace, a to stručně, strukturovaně. 

To bylo přesně to, co jsem v tu chvíli potřebovala:  

nemusela jsem nic hledat, domýšlet, případně si volat  

o upřesnění. 
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Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? 

Co jsou chyby, které se stále opakují?

Cením si každého setkání. A pokud se stane, že cítím  

něco negativního, tak vím, že musím hledat odpověď  

v sobě, že mi kandidát zrcadlil nějaké mé vlastní  

nezpracované téma. 

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

konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáš 

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

koho jiného? Preferuješ první schůzku on-line nebo on-site?

Jako první si všimnu stisku ruky, pohledu do očí, ale také  

nálady, vhodnosti oblečení a doplňků, osobní vůně  

a hlavně dochvilnosti!

Často se mi stalo, že jsem na základě CV i rozhovoru 

po telefonu očekávala někoho jiného. 
pohovor

pohovor    Lenka Havlíková

Je důležité si uvědomit, že když mám jako personalista 

např. 100 reakcí na 1 pozici, tak první kolo čtení CV je 

čistě vyřazovací. Když v CV ihned nenajdu, co hledám, 

odkládám na hromádku „nepostupují“. Není prostě  

v mých možnostech volat a doptávat se na chybějící  

či nejasné informace. To souvisí také s tím, co jsem  

psala v úvodu – práce personálek je o čase a velmi  

tvrdé konkurenci.

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil  

při pohovoru? Co jsi ocenila?

Obecně oceňuji upřímnost a otevřenost. Je super, když  

je vidět radost, která z kandidáta čiší. Dále oceňuji připravenost: 

znalost prostředí mého klienta (tj. do jaké firmy se uchazeč  

hlásí), dobrá orientace v oboru a schopnost vyhodnotit  

vlastní potenciál versus nabízená pozice.

V poslední době vzpomínám, že jsem ocenila, když 

po prvotní nervozitě a nejistotě se kandidát vyloupl 

ve velmi optimistického, pozitivně ambiciozního, 

akčního mladého muže.

Štve mě, když kandidát nedokáže odpovědět jasně na 

konkrétní otázku. Také rozhodně neocením schovávání se 

za označení “my” (“...my jsme dělali, my jsme vyvíjeli, my 

jsme dosáhli cíle…”) a používání nekonkrétních definic. 

Je důležité si uvědomit, že osobní schůzka má smysl  

v případě, že obě strany mají více info o protějšku a jejich 

zájem pokračovat v diskusi stále trvá. Zda proběhnou první 

rozhovory po telefonu nebo on-line je jedno, ale musí být 

oboustranně užitečné. V čem tě poslední dobou někdo 

pozitivně překvapil při pohovoru? Co jsi ocenila?

všímám si doplňků
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Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš?

Čtu motivační dopis pouze v případě, že si ho vyžádám. 

Dávám jim 50% váhu. Dobré CV a dobrý motivační  

dopis = zájem kandidáta osobně potkat.

Jak moc si ceníš originality uchazečů (ať při osobním 

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

prezentaci)?

Pokud potřebuji najít člověka s originálním stylem 

myšlení pro konkrétní pozici, originalita ve zpracování 

CV, motivačním dopise i při pohovoru je důležitá. 

Primárně hledám u kandidáta v dané pozici  

profesionalitu.

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči 

neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který  

jim dělá problém?

Obecně jde o otázky, které je nutí popsat konkrétní 

situace, emoce, dopad situací. 

A jedna konkrétní: Co byste dělal, kdybyste věděl,  

že za cokoliv, co děláte, dostanete stejně zaplaceno.

Lenka Havlíková     pohovor

motivační dopis = 50% váha
Štve mě, když kandidát nedokáže odpovědět jasně  

na konkrétní otázku. Také rozhodně neocením schovávání  

se za označení „my“ („…my jsme dělali, my jsme vyvíjeli,  

my jsme dosáhli cíle…“) a používání nekonkrétních definic. 

Chybou je podle mého také strojenost, snažit se oslnit. 

Chybou je podle mého také strojenost, snažit se oslnit. 

Chybou je také neustát ticho a snažit se ho vyplnit 

„žvaněním“. Já někdy záměrně vytvořím prostor pro 

„ticho“ – někteří kandidáti se neumí vyrovnat s tím,  

že nepadá další otázka. V nejistotě, že jejich odpověď 

nebyla dostatečná a že čekám ještě další doplnění,  

pak začnou povídat a povídat…

pohovor

pmotivační
dopis

Chybou je také neustát ticho a snažit se ho vyplnit 

„žvaněním“. Já někdy záměrně vytvořím prostor pro 

„ticho“ – někteří kandidáti se neumí vyrovnat s tím, 

že nepadá další otázka.  V nejistotě, že jejich odpověď 

nebyla dostatečná a že čekám ještě další doplnění,  

pak začnou povídat a povídat…
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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?

Kandidáty online si prověřuji. Hledám všechny  

dostupné informace, včetně registru dlužníků,  

zapojení do jiných firem, dárcovství, sport, skupiny,  

ve kterých je kandidát aktivní, atd.

Další dostupné informace online dotváří profil, pomáhá 

lépe odhadnout vhodnost pro danou pozici.

motivační dopis    Lenka Havlíková

kritické myšlení

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 své klienty hledám lidi, kteří jsou:

– upřímní, pozitivní, aktivní

–  přemýšliví, se schopností kritického myšlení

Jsou to uchazeči

–  kteří umí jasně odpovědět na otázku

–  kdo mají určitou rovnováhu v pracovním a soukromém životě

–  kdo si v tom co dělá, najde radost

Vždy je pro mě zajímavý ten kandidát, kdo se z chyby poučí  

a obtíže bere jako příležitost.
motivační

dopis
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Petra shrnuje:

xxx    pohovor

 
 

Petra shrnuje:

Na pohovoru odpovídejte k věci, buďte přirození. Připravte se 

ale zvládnout také ticho - plácání za každou cenu vám může 

uškodit. Delší odmlka personalisty po vaší odpovědi nemusí 

znamenat, že vaše odpověď byla špatná. 

Lenka je headhunterka s bohatou zkušeností náboru 

přes personální agentury. To také samozřejmě ovlivňuje 

její pohled na životopisy i průběh pohovoru. 

V životopise jděte „k věci“, nepopisujte to, co není  

relevantní k dané pozici. Na druhou stranu uveďte  

vše, co vypovídá o vaší praxi v oboru. Pozor také  

na nevhodnou fotku – i to může být v prvním kole  

důvod k vyřazení.

Na motivačním dopise to velmi často v personálkách  

„nestojí“. Nicméně kvalitní motivační dopis může  

být k CV jedině plus.

A jaký má Lenka pohled na chyby? Chyby dělá každý  

a důležité je hlavně to, jak se s nimi umíte vyrovnat  

a poučit se z nich.

Lenka preferuje profesionály ve svém oboru, kteří 

jsou přemýšliví a umí jasně odpovídat na otázky. Pokud postoupíte do dalších kol a vaše CV zaujme, pak 

si buďte jistí, že typ personalisty jako je Lenka, si vás 

určitě bude velmi důsledně googlit.

Lenka Havlíková    Petra shrnuje 
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v CV  jděte k věci

Lenka a personalisté s podobným přístupem jako 

 ona ocení upřímné a pozitivně naladěné kandidáty. 

Přemýšlivé profesionály se schopností kritického myšlení.
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Lenka vám dala spoustu užitečných tipů, jak projít sítem personálky. Pojďme se na některé situace,  

které Lenka zmínila, připravit. 

•  Jakou největší profesní chybu jste v minulosti udělali? Jak jste v dané chvíli reagovali?  

Jak jste se z toho poučili, co vám ta situace dala?

•  Napište si odpověď na jednu z Lenčiných otázek, které kandidátům dává:  

„Co byste dělali, kdybyste věděli, že za cokoliv, co děláte, dostanete stejně zaplaceno?“

•   Napište si, jaké oblečení jste měli naposledy na přijímacím pohovoru. Odpovídalo tomu, 

jak se lidé v dané firmě, kde chcete pracovat, oblíkají, jaká je tam firemní kultura? 

Napište, co si na sebe vezmete příště (vč. doplňků) a zdůvodněte proč.

Recruitment hacking aneb chceš dnes práci přes personální agenturu?    Lenka Havlíková

Tipy pro aktivní
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Pracuji jako Senior HR consultant. Jsem jednatelem společnosti Edufactory.cz,  
která se zaměřuje na podporu manažerů a pracovníků lidských zdrojů.  

Zároveň stojím za projektem HRvzory.cz. 

Hlavními segmenty, kde se pohybuji, jsou trh práce, vzdělávání a rozvoj, 
vyhledávání a nábor, realizace Assessment Center, poradenství  

a koučování na míru.

MAREK VELAS
 

Marek Velas    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci přes personální agenturu?

Assesment Center

ZAJÍMAVÝ UCHAZEČ JE PRO MĚ TEN,  
KDO SE NEJPRVE ZEPTÁ, CO MŮŽE UDĚLAT.  
TEPRVE PAK SE PTÁ, CO ZA TO BUDE. 

Typické pro tyto organizace je vysoce konkurenční prostředí a velmi 

vysoké nároky na odbornost jejich zaměstnanců. A protože nároky 

jsou velké, tak je také poměrně obtížné hledání profesionálů  

na tyto pracovní pozice. 

Co je typické pro organizace, pro které jsi doposud dělal recruitment, 

AC, …? Můžeš vybrat nějaké dva, tři typy organizací, pro které jsi 

nejčastěji nabíral? Jak tyto jednotlivé organizace fungují? Je něco,  

co je odlišuje od jiných, např. z hlediska firemní kultury? 

Primárně podporuji manažery v oblasti řízení personalistiky, prodeje, 

projektování, a to zejména v retailu, v segmentech: finance, IT, HR  

a vzdělávání, lehký průmysl a zábava.
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CV – životopis    Marek Velas

Co se změnilo za posledních 5 let v oblasti náboru přes  

personální agentury? Sleduješ pro srovnání nějaké trendy 

oblasti interního náboru zaměstnanců? Vidíš tam nějaké 

zásadní změny, nebo spíše stabilitu? Jaká je v náboru tímto 

způsobem podle tebe budoucnost v nejbližších letech?

Sleduji zejména to, jak firmy nabírají své zaměstnance  

prostřednictvím agentur. A toto prostředí je nestabilní. 

Mezi agenturami je vysoká konkurence. Konzultanti, kteří  

dříve „jen“ dělali nábor, musí, oproti minulosti, také aktivně 

prodávat služby své personální agentury. Jsou zatíženi  

obchodní činností – a tím často trpí vlastní nábor. 

Obecně se také snížila odměna agentur, více si konkurují 

cenou. Více a více jsou úspěšné specializované agentury 

zaměřené na jednotlivé segmenty trhu. 

Navíc vlivem toho, jak MPSV zavedlo nové požadavky,  

které je nutné splnit pro provoz agentury, ubylo také  

obecně zaměstnávání skrze agentury.

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

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

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

podle tebe zbytečné a přebývá?

V CV jsou stále formální chyby – např. chybí stránkování, 

kandidáti mají špatné řazení sekcí. 

A k obsahu: kandidáti sází životopisy jako „Baťa cvičky“. 

Nekonkretizují informace v CV na konkrétního zaměst-

navatele. Celkově nespecifikují zkušenosti a výsledky  

své práce, pouze popisují obecná fakta.

Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době  

pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Ne.

sází životopisy  
jak „Baťa cvičky“

CV – životopis
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Marek Velas     pohovor

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 očekával podle CV 

úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku on-line 

nebo on-site?

První schůzku, resp. kolo, realizuji po telefonu. Zde se 

probírají tzv. K.O. kritéria. To jsou např. dojezd kandidáta, 

doba nástupu, znalost angličtiny atp. 

Vedle těchto faktických záležitostí jde zároveň také  

o náslech komunikačních dovedností kandidátů.

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil 

při pohovoru? Co jsi ocenil?

Ocenil jsem ochotou kandidáta počkat delší čas  

na rozhodování zaměstnavatele.

Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? 

Co jsou chyby, které se stále opakují?

Nekonkrétnost kandidátů a přehnané nároky 

některých lidí.

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? 

Čtu je, ale váhu pro mě téměř nemají, protože 

jsou většinou postahované z Internetu. Tím  

pro mě ztrácí jakoukoliv vypovídací hodnotu.

přehnané nároky
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Jak moc si ceníš originality uchazečů (ať při  

osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise  

či v online prezentaci)?

V případě kreativních pozic velmi oceňuji!!! 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?

Lidé, co se vypracovali zespoda a mají chuť pracovat.  

Nejdříve se zeptají, co mohou udělat, a ne, co za to bude.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?

Googlím si historii lidí. Koukám na jejich profil 

LinkedInu. Užitečná je v dnešní době jakákoli 

prezentace online.

motivační dopis    Marek Velas

googlím si historii lidí

pmotivační
dopis

h
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Petra shrnuje:

xxx    pohovor

 
 

Petra shrnuje:

Dbejte také na svoji „virtuální stopu“ – Marek je tím  

HR konzultantem, který si projde Váš profil na LinkedIn,  

ale i jiné online informace, které o Vás vypovídají.

Pokud budete hledat práci, pak Marka potkáte v roli toho, 

kdo je mezi Vámi a Vaším budoucím zaměstnavatelem.  

Podporuje rozvoj firem tím, že hledá ty správné lidi.  

Zastupuje tedy segment zaměstnávání „přes personální 

agenturu“. Marek je typ člověka, který nemůže ztrácet  

čas a pro jeho rozhodování jsou důležitá fakta.

Pokud se nad CV či motivačním dopisem opravdu nezamyslíte 

a budete vycházet převážně ze šablon, které jsou k dispozici 

na netu, pak rozhodně nejste člověk, který u Marka projde 

sítem do dalšího kola.

Pokud se u náboru setkáte s profesionálem jako je Marek, 

pak bude rozhodně ceněn Váš přístup k věci. Pokud začnete 

hned na počátku otázkou k platu, není to rozhodně dobrý 

„otvírák“ rozhovoru. Oceněna bude na druhou stranu  

zejména Vaše aktivita a erudované otázky k dané pozici.

V životopise dává Marek důraz také na formální správnost 

(správné řazení důležitých sekcí, číslování stránek, atp.).  

Z hlediska obsahu je pro něj podstatné, abyste byli  

konkrétní a jasně jste uvedli Vaši pracovní náplň a Vaše  

pracovní výsledky.

Během pohovoru platí totéž: buďte v odpovědích na jeho 

otázky konkrétní. Mějte nároky adekvátní k pracovní pozici. 

Rozhodně se nemusíte bát ukázat svoji osobnost – originalitu 

Marek ocení (samozřejmě adekvátně k hledané pozici).

Marek Velas    Petra shrnuje 

36    www.nejlepsiCV.cz

dbejte na svou 
virtuální stopu
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Marek je člověk, který si cení faktů. Pojďme si tedy procvičit být maximálně konkrétní: 

•  Co jsou Vaše 3 největší úspěchy na poslední pozici? Pokud jste student, uveďte  

3 největší konkrétní úspěchy během studia. Ke každému uveďte „důkaz“, „výsledek“,  

či „měřitelnou hodnotu“.

•  Podívejte se na svůj LinkedIn profil – je z něj poznat, čeho jste v poslední době  

ve Vaší kariéře dosáhli? Na co jste konkrétně hrdí? 

•   U inzerátu na pozici, o kterou máte zájem, si napište 5 otázek, které byste se  

zeptali k náplni práce. Vynechte otázky formální (např. k délce dovolené)  

a zaměřte se hlavně na otázky, které zaměstnavateli ukáží, že jste  

v daném oboru opravdu profík a umíte se ptát k věci.

Tipy pro aktivní

Recruitment hacking aneb chceš dnes práci přes personální agenturu?    Marek Velas
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Irena Kameníková    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve veřejné správě?

IRENA KAMENÍKOVÁ
S lidmi v oblasti náboru pracuji již více jak deset let. Mám zkušenosti se všemi  

typy zaměstnávání, které personální agentury poskytují včetně hromadných  
náborů pro start up projekty. Mezi společnostmi, kterými jsem prošla,  

byly velké mezinárodní agentury i agentury s republikovou působností  
v soukromém vlastnictví. 

V současné době pracuji jako nezávislý náborář, kariérový poradce a kouč.  
Mým cílem je propojit zkušenosti z náboru s druhým břehem, tj. předat 
zkušenosti z náboru těm, kteří hledají práci. Vím, jak se pozice opravdu  

obsazují, co personalisté skutečně hledají a jak to má vypadat. 

Moje působiště je v Ústeckém kraji, ale pracuji na i na zakázkách v jiných 
regionech, hlavně na Plzeňsku a v Praze. Ústecký kraj je z pohledu trhu  
práce velmi problematický, dal mi ale velké zkušenosti, kterých využívám  
v dnešní problematické době, kdy se trh práce velmi rychle mění.

UCHAZEČI TVORBU SVÝCH ŽIVOTOPISŮ JEDNOZNAČNĚ  
PODCEŇUJÍ! BEROU TO JAKO FORMÁLNÍ NÁSTROJ,  

NE JAKO NÁSTROJ SVÉ SEBEPREZENTACE.

Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo skrze personální agenturu, musí  

připravit? Co je pro tzv. „personálky“ při náboru typické, jak tyto  

organizace fungují? Zvláště studenti moc často nevědí, jaký je rozdíl  

při náboru přímo přes interní HR vs. přes personální agenturu….

Práci přes agenturu je možno získat dvěma způsoby. První možnost je,  

že agentura zprostředkuje zaměstnání. Tj. agentura uchazeče po pohovoru 

doporučí na jednu i více pozic do různých společností.

32) umýt nádobí

33) vyvenčit psa

34) napsat životopis

35) …

nepodceňujte životopis!!!
Druhá možnost je, že agentura nabídne zájemci tzv. „dočasné zaměstnání“ 

tj. práci přímo pod agenturou. V tu chvíli je pak agentura je Váš oficiální 

zaměstnavatel a vy jste přiděleni pro výkon práce do některé společnosti  

ve Vašem regionu.
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CV – životopis    Irena Kameníková

pCV – životopis
Zprostředkování práce bude rovněž důležitou součástí trhu 

práce i z těch důvodů, že dobrých odborníků bude vždy  

nedostatek. Tato služba však nebude sloužit jen k hledání 

zaměstnání u lidí, kteří o zaměstnání přišli, ale více při práci  

s kariérou (změna, posun apd.).

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

(v náboru přes personální agentury)? Vidíte tam nějaké zásadní 

změny, nebo spíše kontinuitu vývoje? Jaká je podle vás budoucnost  

v daném sektoru v nejbližších letech (personální agentury,  

agenturní zaměstnávání atp.)?

V posledních pěti letech agenturní zaměstnávání jednoznačně  

posílilo a ani do budoucna nepředpokládám pokles, spíše pohyby  

mezi jednotlivými agenturami. Ve světě je to běžný způsob,  

který společnostem umožňuje být dostatečně flexibilní v reakci  

na přijaté zakázky.

časová flexibilita

Pokud se zájemce o práci zkontaktuje s agenturou práce, zvyšuje 

si tak šanci získání nového zaměstnání. V dnešní době jsou všichni 

personalisté zavalení žádostmi o práci, personální agentura tak 

může suplovat jakýsi předvýběr a poté doporučit do konkrétní firmy 

už jen ty nejlepší kandidáty na danou pozici.

Když se vrátím ještě k tomu druhému případu, je agenturní 

zaměstnání poměrně dobrá šance pro kandidáty, aby si jich 

zaměstnavatel vůbec všiml a nabídl jim časem trvalé  

zaměstnání přímo pod nimi. 

Ve světě je běžné, že 10–15% zaměstnanců jsou právě lidé pracující 

pod agenturou. Je to rovněž dobrá možnost pro studenty bez  

praxe, jak nějaké první praktické zkušenosti z oboru získat.  

Ale je to třeba také dobrá šance pro starší uchazeče, jak  

prokázat, že ještě fyzicky či tempem na danou pozici stačí. 

Agenturní zaměstnání se již dávno nevyužívá jen pro  

dělnické pozice, ale i pro pozice např. v administrativě  

či jinde. Např. při záskoku z důvodu odchodu stávajícího  

pracovníka na mateřskou dovolenou. Tímto způsobem  

společnosti suplují vlastní nábor a do kmenového stavu  

pak přebírají jen ty pracovníky, které si ověřili přímo v praxi. Lidé v krizi tento způsob zaměstnávání rychle přijali oproti 

skepsi před začátkem ekonomické krize, protože je to rychlý 

způsob jak pracovat, než si najdu trvalou práci, popř. mi  

bude nabídnuta. 

V případě zprostředkování práce pak agentury zvyšují 

možnost si práci rychle najít či si vybrat z více nabízených 

pozic a společností.
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Irena Kameníková     CV – životopis

Když se vám dostane do ruky CV nějakého uchazeče o 

práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíte? Je něco, co vás 

rozčiluje? Co tam často chybí? Případně je něco, co je 

naopak podle vás zbytečné a přebývá?

Uchazeči tvorbu svých životopisů jednoznačně  

podceňují! Berou je jako formální nástroj, ne jako  

nástroj své sebeprezentace. Z toho vyplývají chyby, 

kterých se dopouštějí. 

CV – životopis

Chyb je velké množství, nemá smysl je zde jmenovat. Do-

poručuji však kandidátům kontaktovat kariérové poradce 

nebo bývalé náboráře, personalisty, kteří se úpravám živo-

topisu věnují a nechat si takové úpravy doporučit (nikoliv 

si od nich nechat životopis bez vlastní aktivity předělat). 

CV = nástroj  
vaší sebeprezentace

V souladu s trendy je docela dobře možné, že se již nebudou 

hledat kandidáti na zadané pozice, ale nabízet kandidáti s 

určitou praxí a potenciálem společnosti, která jim v případě 

zájmu nabídne odpovídající práci. Lidé se naučí se svojí 

kariérou pracovat.

Vlastnosti, kterém jim pomůžou se uplatnit na trhu práce, 

jsou flexibilita v čase a v přizpůsobení se tomu, co trh 

práce požaduje, schopnost si práci najít a dále schopnost 

přizpůsobit svoji kariéru životní etapě, ve které se nachází 

(tj. opět jsme u plánování kariéry).

Přeci jen je životopis vizitkou každého uchazeče  

a vypovídá mnoho o jeho osobnosti. Nepodceňujte  

vypracování svého životopisu, je to ta věc, který Vám  

může otevřít ty správné dveře, pomoci vybočit z davu.

Uchazeči často reagují úplně mimo svůj obor a zkušenosti, 

míří tzv. naslepo. Když si představíte, že každý uchazeč  

by měl dostat odpověď, je to v dnešní době opravdu  

veliký nápor administrativy, kterou konzultanti musí  

zvládnout místo toho, aby se věnovali nalezení práce  

pro co největší počet lidí. 

Co v CV oceňujete? Překvapilo vás v poslední době  

pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Oceňuji jasnou a přehlednou strukturu, přiměřenou  

délku max. do 2 stran, a hlavně to, že skutečně  

odpovídá tomu, co hledám. 

Někteří uchazeči reagují na každou pozici, kterou agentura 

zveřejní. Je naivní si myslet, že jejich jméno a životopis 

bude zapomenut. Jejich profil sice zapomenut nebude,  

ale spíše z negativních důvodů. Spíše to pak říká cosi  

o neprofesionalitě uchazeče a jeho špatné sebereflexi  

ve vztahu k zveřejněným pozicím. V konečném důsledku 

tak uchazeč tímto posíláním CV na kdejakou pozici může 

snížit svoji šanci uspět.
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pohovor    Irena Kameníková

V dnešní době poměrně hodně agentur nabírá kandidáty 

pouze na základě telefonického screeningu nebo delšího 

telefonického hovoru. Považuji za značně neprofesionální 

se s kandidátem nesetkat a hovoří to o kvalitě takové 

agentury a jejího konzultanta. 

V čem vás poslední dobou někdo pozitivně překvapil  

při pohovoru? Co jste ocenila?

Oceňuji včasný příchod, případnou včasnou omluvu při 

zpoždění, dodržení domluvených věcí, což opravdu není 

obvyklé tak, jak by mělo být. 

Je s podivem, že se společnosti, které obsazení pozic 

poptávají, nebrání. Špatný výběr jim nábor neulehčí  

ani nezlevní. Naopak budou zavaleni nerelevantními 

kandidáty, což je stojí čas a ztěžuje podmínky výběru 

toho správného kandidáta.

Pozitivně mne překvapí každý kandidát, který má svoji práci 

rád, s takovým je radost pracovat. Nemám ráda kandidáty, 

kteří říkají, že je jim jedno, co budou dělat. Přála bych si, 

abych těch prvních bylo více.

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

si konkrétně všimnete jako první, když se s uchazečem 

setkáte osobně? Stalo se někdy, že jste očekávala podle CV 

úplně někoho jiného? Preferujete první schůzku on-line 

nebo on-site?

Jako první vnímám jednoznačně neverbální projevy, tj. chůze, 

držení těla, podání ruky, oční kontakt, dále přiměřenost 

oděvu k pozici. První schůzku jednoznačně preferuji on site 

po předchozím telefonickém screeningu, kdy se rozhoduji, 

zda kandidát odpovídá tomu, co hledám a zda ho pozvu  

k osobnímu setkání. 

pohovor

je mi jedno,  
co budu dělat…
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pohovor

Irena Kameníková    pohovor, motivační dopis

Co vás na osobních pohovorech nejčastěji štve?  

Co jsou chyby, které se stále opakují?

Určitě nejvíce mi vadí lhaní v životopise či při pohovoru. 

Dále nedodržení sjednaných věcí ohledně prezentace 

ve společnosti (např. čas). Dokonce se stává, že uchazeč 

nedodrží datum nástupu! Dvěma slovy shrnuto:  

nespolehlivý kandidát.

dodržte datum nástupu!

Na jakou vaši otázku na pohovoru často uchazeči  

neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim  

dělá problém?

Uchazeči všeobecně jsou málo konkrétní, nehovoří  

často za sebe, ale za svůj tým, za svoji společnost. Při 

konkre tizaci se často údaje v životopisu rozplynou v nic. 

Uchazeči rovněž nemají svoji pracovní kariéru pevně  

v rukách, neví, kam směřují. Někde pracují a další  

směřování řeší jen, pokud o práci přijdou nebo jim již  

nestačí vydělávané peníze. Nekoukají na kariéru jako  

na celoživotní proces. 

To se snad zlepší tím, že už i v ČR přibývá kariérových 

poradců, kteří pracují se studenty a absolventy a v úvodních 

konzultacích zjišťují preference, předpoklady a vize.

Čtete motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváte? 

Nečtu motivační dopisy, které nejsou v těle mailu, ale  

v příloze. Je to velmi častá chyba, které se uchazeči dopouštějí. 

Motivačnímu dopisu dávám váhu až v okamžiku, kdy udělám 

užší výběr a chci se dozvědět o kandidátově motivaci pracovat 

na dané pozici něco více. 

Musím napsat, že další častou chybou je, že motivační dopis  

vůbec není motivační. Další chybou, která s tím souvisí je,  

že uchazeči zasílají své životopisy často bez jediného slova  

v těle mailu, či dokonce bez určení pozice, na kterou se hlásí.

pmotivační
dopis
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pmotivační
dopis

motivační dopis    Irena Kameníková

Musím napsat, že další častou chybou je, že motivační dopis  

vůbec není motivační. Další chybou, která s tím souvisí je,  

že uchazeči zasílají své životopisy často bez jediného slova  

v těle mailu, či dokonce bez určení pozice, na kterou se hlásí.

Jaký význam má z vašeho pohledu vedle CV další prezentace 

online? Googlíte si lidi? Koukáte na jejich LinkedIn nebo  

jiné profily? Jaká forma online prezentace vám přijde  

z vašeho pohledu užitečná?

Ano, LinkedIn je základ, dnes už zde můžeme najít i uchazeče  

z dělnických pozic. Sociální sítě používám hlavně k vyhledávání 

kandidátů pro přímé oslovení nebo headhunting. 

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

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

Originalita je žádaná u určitého typu pozic, jako jsou pozice  

v reklamě, v marketingu… tj. v tvůrčích profesích. U jiného typu 

pozic spíše obtěžují. 

Tisknout životopisy na růžových podkladech či barevně psané 

je nápor na tiskárnu či na konzultanta, který při nastavení tisku 

v odstínech šedé nevidí na papíře sem tam nic nebo vůbec nic.

Některé nižší pozice nabírám i prostřednictvím facebookových 

stránek orientovaných na hledání práce a zde se můžu podívat  

na každého kandidáta, který stejnou skupinu sdílí a činím  

tak hlavně v případě pochybností. Stejné je to u kandidátů  

na střední pozice, tj. když se mi něco nezdá.

V případě vyšších pozic je způsob jejich prezentace  

na internetové síti samozřejmá záležitost. Nejvíce tedy  

internet využívám při hledání vhodných kandidátů.

Kdo jsou z vašeho pohledu opravdu zajímaví uchazeči,  

o které stojíte? Kdo je pro vás zajímavý a má potenciál?  

Jaký musí být, co musí mít?

Pro mne zajímavý uchazeč je ten, který se svojí kariérou  

pracuje a který věří, že pro něho dělám to nejlepší, že v tomto 

případě jsem já ten expert ve svém oboru. Takový se za mnou 

vrací v případě problémů v zaměstnání či v případě potřeby 

změny. Dále uchazeč, který je schopen sebereflexe a chápe,  

že v dnešní době musí i on pro úspěch při hledání práce  

něco udělat.

schopnost sebereflexe
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Petra shrnuje:
Irena má velké zkušenosti s prací v personálních agenturách. 

Hned na začátku vysvětluje, že agentura vám může jednak 

pomoci s tím, že najdete práci u jejich klienta (tj. u firmy,  

která si je objedná pro obsazení některých pozic). Nebo se 

můžete stát „papírově“ zaměstnancem přímo té agentury,  

nicméně v praxi pak nepracujete v sídle agentury ani přímo  

pro ně, ale budete vysláni pracovat opět u některých  

z jejich klientů (firmy).

Od čeho vás Irena rozhodně odrazuje jsou dvě věci.  

První: rozhodně přes agenturu neposílejte CV bezhlavě 

na každou pozici. To vám spíše uškodí. Druhá: rozhodně 

nevkládejte bez jakékoliv další info životopis přímo  

do těla emailu. 

Co s týká životopisu, radí Irena hlavně nepodceňovat  

přípravu. Brát to ne jako formalitu, ale jako způsob vaší  

sebeprezentace. Pokud máte vyhlídnutou vysněnou pozici,  

o kterou opravdu stojíte, pak určitě stojí za to konzultovat  

CV s odborníkem: s kariérovým poradcem atp.

Irena Kameníková    Petra shrnuje 
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neposílejte CV bezhlavě 
na všechny adresy

U pohovoru Irena, a personalisté na podobných pozicích, 

ocení, když budete hovořit opravdu za sebe a budete schopni 

uvádět konkrétní případy. Dále vám pak přibudou plusové 

body, pokud budete chodit včas a budete vždy spolehlivě  

plnit dohodnuté termíny.

LinkedIn je nástroj pro vaši sebeprezentaci, který Irena  

a jí podobní personalisté, považují již v dnešní době za 

samozřejmost. A to i na nižších pozicích. Dále si o vás 

dohledávají informace i na jiných sociálních sítích  

a dalších webových stránkách.

A tím se dostáváme nepřímo k motivačnímu dopisu.  

Irena je nečte, pokud jsou uvedeny jako příloha. Nicméně  

si ho projde, pokud jde o text uvedený v emailu. Pak by  

z něj mělo vyplývat jak to, na jakou pozici reagujete, tak to,  

co je vaší opravdovou motivací.

Možná ještě jedna důležitá věta na závěr: zajímavý  

je pro Irenu ten uchazeč, který je ochoten v rámci  

hledání práce pro to také něco udělat.
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Recruitment hacking aneb chceš dnes práci přes personální agenturu    Irena Kameníková

Tipy pro aktivní
Irena vás zasvětila do světa personálních agentur. V rozhovoru s ní najdete mnoho tipů.  

My se teď v této přípravě vybereme od každého kousek:

•    Podívejte se na internet a vyhledejte si ve vašem okolí 3 personální agentury.  

Vypište si odkazy, seřaďte si je podle preferencí, kam byste se šli prezentovat  

nejradši a uveďte proč.

•  Odpovězte si na otázku, kam kariérně směřujete? Co jsou vaše profesní vize a cíle?

•    Vytiskněte si váš životopis jednou barevně a jednou čb. Zkontrolujte, zda je  

v něm opravdu vše čitelné nejen na monitoru, ale i ve vytištěné podobě.
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Zorka Arazimová    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve veřejné správě?

ZORKA ARAZIMOVÁ
V době, kdy jsem působila na pozici account manažera mě začalo zajímat, proč se přijímají 

lidé do týmů, když nakonec nejsou vhodní pro firmu a když i pak jako zaměstnanci  
nejsou spokojení. Proč jsou očekávání zaměstnavatele jiná než očekávání zaměstnance.  

Proto jsem vyrazila cestou recruitmentu a od roku 2011 pracuji v tomto oboru.

Od té doby jsem byla v kontaktu s tisíci uchazeči a stovkami zaměstnavatelů. Během 
let jsem pracovala jako recruiter v personální agentuře, interní projektová manažerka 
vzdělávacích projektů, založila jsem neziskovou společnost a v současné době  

pracuji také jako externí konzultant a HR Business Partner se zaměřením  
na recrutiment a HR branding. 

Účastním se kulatých stolů pro neformální vzdělávání a školím v neziskovém  
sektoru, kde se věnuji problematice náboru očima zaměstnavatele. Jako  
kariérový poradce i pro MPSV se snažím získané know-how předat dál těm,  
kteří je v potřebnou chvíli vyhledávají.

MY PERSONALISTÉ CHCEME VÁS UCHAZEČE CO NEJVÍCE POZNAT 
A DOZVĚDĚT SE O VÁS MAXIMUM. NAŠÍ PRIORITOU JE NAJÍT 

TOHO NEJLEPŠÍHO. A HLEDÁME HO V KAŽDÉM Z VÁS. JE PAK 
OVŠEM JEN NA VÁS, JAK TO UCHOPÍTE.

Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo skrze personální agenturu, 

musí připravit? Co je pro tzv. „personálky“ při náboru typické, jak tyto 

organizace fungují? Zvláště studenti moc často nevědí, jaký je rozdíl  

při náboru přímo přes interní HR vs. přes personální agenturu…

Asi ta nejdůležitější věc, na kterou je potřeba se připravit je, abyste si 

nebrali případné zamítnutí osobně.snadné hledání  
klíčových slov

Pokud se díváme z pohledu PA (pozn. personální agentura), tak PA je čistý 

business. PA pracuje na základě požadavků budoucího zaměstnavatele  

a je za to placená. PA agentury pracují na základě poptávky. Na pomáhání  

v hledání práce je pracovní úřad (stát) a některé neziskové organizace.
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CV – životopis    Zorka Arazimová

pCV – životopis

Například nenajdeme na LinkedInu lidi, které chceme jako 

operátory. Ve standardních PA také nenajdeme moc ředitelů, 

kteří berou více než 250.000 Kč/měsíčně. Každá pozice  

a každý zaměstnavatel je unikátní a podle něj se určují  

vyhledávací metody. 

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

(v náboru přes personální agentury)? Vidíte tam nějaké zásadní  

změny, nebo spíše kontinuitu vývoje? Jaká je podle vás budoucnost  

v daném sektoru v nejbližších letech (personální agentury,  

agenturní zaměstnávání atp.)?

Zatím se v oboru personalistiky pohybuji 3 roky. Během této doby cítím, 

že trend náboru se stále diskutuje, píše se o nových technologiích,  

executive searchích, doporučování kandidátů, využívání sociálních sítí 

atd. V praxi se pak využívají všechny techniky, trendy, ale každá metoda 

má svá úskalí a ne každá se dá použít u všech. 

kapr do CV 
nepatří

To, že si vás nevyberou, neodpoví na mail nebo nezavolají, 

neberte osobně, protože na stejnou pozici se nahlásí 30 a více 

lidí. Většinou je chyba ve zpracovaném CV, protože v něm není 

vidět průnik mezi vašimi zkušenostmi a požadavky zaměstna-

vatele. Pokud chcete, aby si vás pozvali na pohovor, věnuje čas 

svému životopisu. 

Také prosím mějte na paměti, že lidé ve velkých společnostech 

nebo PA, kteří hledají zaměstnance, nejsou odborníci v daném 

oboru. Personalista totiž nemůže být jeden den vystudovaný 

technik a druhý den ekonom a pak programátor.

Proto je důležité mít přehledný a jasný CV, ve kterém se dobře  

hledají klíčová slova a spojení s požadovanou pozicí, aby se  

člověk na druhé straně dozvěděl, za co jste byli zodpovědní  

a v čem jste vynikali. To je jediným úkolem CV z pohledu PA.

Obecně je dobré reagovat i na pozice přes PA, ale  

prosím nečekejte, že vás zachrání. Je mnohem lepší  

aktivně oslovovat zaměstnavatele, protože přímo  

u zaměstnavatele se dají „přimhouřit oči“. PA je prostě  

jedním z vašich dalších nástrojů pro získání práce.  

Ale to nejdůležitější je aktivita na vaší straně.

S přibývajícími lety přibývá sice i více metod náboru,  

ale nakonec vše záleží na dobrých kontaktech  

se správnými lidmi a dobrých vztazích.

Také lze sledovat nástup trendu, kdy pomalu „doba osobností“ 

vytlačuje „dobu odborníků“. Už nefunguje to, že by byl člověk 

dobře technicky schopný, ale úplně nemluvný. Nyní se hledají 

takový uchazeči, kteří nemusí mít tak silné technické  

zkušenosti, ale jsou osobnostně příjemní a mají chuť se  

vše naučit.
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Zorka Arazimová     CV – životopis

Velkou chybou je špatná fotografie. A co konkrétně 

myslím špatnou fotografií? V CV jsem se už mnohokrát 

setkala s různými případy, např. když uchazeč dal  

do životopisu fotku, kde se vyfotil s chyceným kaprem,  

s manželkou na dovolené nebo na nějakém čundru.  

U toho je potřeba se zamyslet, zda žádáte o práci nebo  

o členství do volnočasového spolku.

CV – životopis

Ano, pokud má uchazeč dobrou praxi, tak si ho na pohovor 

pozveme, ale už mu to trochu dopředu ublíží, protože  

zde funguje silný „haló efekt“. 

víč než 10 let  
personalistu nezajímá

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

jaké chyby nejčastěji v CV vidíte? Je něco, co vás rozčiluje? 

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

vás zbytečné a přebývá?

Z 90 % životopisů, které mi projdou rukama, mají bohužel 

chyby. Mně to nevadí, protože se mi často daří číst mezi  

řádky, ale je hodně personalistů, kteří se řídí jen tím,  

co je psáno.

Co se týče osobnostního charakteru, je na pořadu  

dne až na osobním pohovoru, i když z CV se dá také 

hodně poznat. 

To samé u starších lidí, mají pocit, že do CV musí napsat vše. 

Já se jim nedivím, protože toho hodně zažili. Ale personalis-

ta se dívá zpravidla nejdále 10 let nazpět, protože co bylo 

předtím, už je bráno jako „zapomenuté“. Je to dáno hlavně 

tím, že se v čase měnily technologie, komunikace, procesy, 

atd. Tj. životopis by měl být nejvíce rozpracovaný v těch 

aktuálních částech, kde můžete ukázat propojení vaší  

praxe s požadovanými kritérii. 

Dále stále vidím u žen, že píší věk, počet dětí, atd…  

to jsou věci, které škodí a můžou působit v neprospěch 

uchazeče diskriminačně. 

Co v CV oceňujete? Překvapilo vás v poslední době  

pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Potěší mě, a taky ocením, když vidím pěkně strukturovaný 

životopis, který je obsahově čitelný i pro „neprofesionály“ 

v požadovaném oboru. Oceňuji uchazeče, kteří využívají 

názorných přirovnání a popisu svých kompetencí. Hodně  

se mi líbí, když i třeba jednou větou se uchazeč zmíní  

o nějakém projektu (úkolu), který měl dobrý dopad  

na společnost nebo práci. V tom okamžiku mám pocit,  

že přijde na pohovor někdo, kdo ví, co chce, a bude  

mluvit k věci.

2007 2017
historie
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pohovor    Zorka Arazimová

Co je vlastně největším uchazečovým úkolem? Je to prostě 

to, aby se personalistovi zalíbil. Personalista je pak totiž 

jeho jediným „prodejcem“ a komunikátorem do firmy. 

Pokud se personalistovi nezalíbíte, tak vás nikdy svému 

potencionálnímu šéfovi nedoporučí. Proto je dobré, i když 

někdy náročné, s personalistou vycházet. Je to propustka  

k dalším pracovním možnostem.

Co je důležité si uvědomit je to, že my personalisté vás 

uchazeče chceme poznat a chceme se o vás dozvědět  

co nejvíce. Naší prioritou je najít toho nejlepšího  

a hledáme ho v každém z vás. Je pak ovšem jen na vás,  

jak to uchopíte.

Čeho si hodně všímáme je, když přijde někdo včas, 

příjemně oblečený, s lehkým úsměvem. Tak vše začne 

mnohem lépe a volněji. Pokud někdo naopak přijde 

později, smrdí z hospody nebo je zamračený, tak  

už se navazuje kontakt mnohem hůře.

V čem vás poslední dobou někdo pozitivně překvapil  

při pohovoru? Co jste ocenila?

Já oceňuji lehce „neformální“ přístup. Jsem velmi ráda,  

když přijde člověk uvolněný, má věcné dotazy a je schopen 

mi o nějaké pracovní činnosti vyprávět s nadšením. Když 

vidím přirozený zájem o práci. Když se povede ještě třeba 

nějaký drobný vtípek, tak si toho uchazeče hned lépe  

zapamatuji a vyvolává ve mně pozitivní emoce.

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

si konkrétně všimnete jako první, když se s uchazečem 

setkáte osobně? Stalo se někdy, že jste očekávala  

podle CV úplně někoho jiného? Preferujete první  

schůzku on-line nebo on-site?

Já preferuji schůzky hlavně osobní. Sice se v PA často  

dějí i telefonické pohovory, ale pak uchazeče nepoznáte  

dostatečně dobře, abyste si o něm mohli udělat dobrý 

obrázek a poté ho správně u klienta prezentovali.

pohovor

nebuďte na pohovoru zamračení
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pohovor

Zorka Arazimová    pohovor, motivační dopis

Co vás na osobních pohovorech nejčastěji štve?  

Co jsou chyby, které se stále opakují?

Mrzí mě, že mnoho lidí, hlavně z diskriminovaných  

skupin, nemají sebevědomí. Také mě štve, že dost lidí  

nemyslí na zadní kolečka: často dělají unáhlené kroky, 

které potom vedou k situacím, ve kterých musí jednat 

hodně pod tlakem a jsou poté i agresivní na své okolí  

a obviňují jiné za svoje neúspěchy.

Je velká škoda, že se uchazeč nepřipraví na pohovor  

a nesnaží se. My to opravdu nebereme jako ve škole  

ve stylu: ‚Já se budu ptát a vy odpovídat‘. Rádi bychom, 

abyste vy uchazeči povídali nám personalistům o tom,  

co děláte, co byste chtěli dělat, v čem jste dobří.

Časté konkrétní chyby pak jsou: velká rozvláčnost v mluvení 

nebo naopak velká stručnost. Dále pak pozdní příchod bez 

omluvy a/nebo smrad (kouř, česnek, oběd, …). A pak také to, 

když se lže a přijdeme na to.

Na jakou vaši otázku na pohovoru často uchazeči neumí 

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

Co se vám v práci nepovedlo?

Jak byste to nyní udělal jinak?

Jaká je vaše představa zaměstnání?

Jaký byl váš nadřízený v předchozí práci? 

pmotivační
dopis

Čtete motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváte? 

Motivační dopis si čtu, pokud je ve formě 1 odstavce 

v mailu. Delší motivační dopis si čtu až poté,  

co potřebné informace nenajdu v CV. 

Jak moc si ceníte originality uchazečů (ať při osobním 

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

prezentaci)?

Pokud hledáme uchazeče do „kreativní“ firmy, tak se meze 

nekladou. Ale pokud je to „standardní“ firma (a těch je  

u nás většina), tak uznávám rčení ‚všeho s mírou‘.Očekávám 

originalitu u portfolií, uměleckých pozic, grafiků atd. Ale 

přehnaná „kreativita“ se moc nevyplácí. Např. někdy  

absolventi pošlou prezentaci o 20-ti slajdech. Ano, sice  

to oceníme, ale co s tím? 

pozor ať z vás  
netáhne česnek
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pmotivační
dopis

motivační dopis    Zorka Arazimová

soustředím se na schopnosti  
a budoucí potenciálJaký význam má z vašeho pohledu vedle CV další prezentace 

online? Googlíte si lidi? Koukáte na jejich LinkedIn nebo  

jiné profily? Jaká forma online prezentace vám přijde  

z vašeho pohledu užitečná?

Pokud kontakt na uchazeče nepochází z LinkedIn, tak na to 

není moc čas. Ano, na LinkedIn se podíváme zběžně, třeba  

kvůli fotce, ale neděláme to cíleně. 

K tomu, abychom si někoho pozvali na pohovor, potřebujeme 

vidět hlavně pracovní zkušenosti. Nebo, v případě absolventů, 

popis volnočasových aktivit, které mají propojení na obsah práce. 

Prostě jako PA potřebujeme primárně CV, protože  

zaměstnavatel to vyžaduje.

To spíše poté přímo zaměstnavatelé hledají na sociálních sítích  

i na FB důvody, proč námi předvybraného uchazeče přijmout 

nebo nepřijmout. S tím se setkáváme čím dál častěji.

Díky internetové a sociální éře si člověk musí uvědomit,  

že jeho vyjádření i na různých fórech budou brána jako 

zrcadlo jeho osobnosti, a dokonce mohou být i důvodem 

nepřijetí do zaměstnání. Proto je dobré si hlídat, jak a kde se 

vyjadřujete a jaké fotky pouštíte do světa.

Kdo jsou z vašeho pohledu opravdu zajímaví uchazeči,  

o které stojíte? Kdo je pro vás zajímavý a má potenciál?  

Jaký musí být, co musí mít?

V první řadě mě musí zaujmout svojí praxí a životopisem.  

V osobní rovině je pro mě velmi důležitá příjemná osobnost. 

Můj pohled je hlavně v budoucnosti a potenciálu uchazeče.

Samozřejmě se dívám, zda má i v minulosti do určité míry  

tu požadovanou praxi, ale hlavně se soustředím na přítomnost 

a budoucí potenciál. Pátrám po uchazečově motivaci, ochotě, 

flexibilitě, vzdělávání, řešení krizových situací atd. 

Je dost lidí, kteří mají dobrý životopis, ale pak když přijdou 

osobně, tak zjistíte, že to není to pravé ořechové. Snažím se 

zaměřovat na dlouhodobost a stabilní zaměstnance. 

2107 212O?
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Petra shrnuje:
Zorka je personalistka v jedné z největších personálních 

agentur a dává nám možnost nahlédnout do náboru  

právě touto optikou.

Ohledně CV Zorka uvádí nejčastější chyby, které se stále 

dokola točí: špatné fotky, které více vystihují vaše hobby  

než pracovní život, uvedené počty dětí a věk či detailní  

popis toho, co jste kdysi vykonávali před 30 lety a dnes  

to už vůbec není aktuální. 

Jako zajímavý trend zmiňuje to, že máte nyní větší šanci uspět, 

přestože nemáte v daném oboru na danou pozici 110% znalosti. 

Můžete uspět, i když budete mít praxi o trochu nižší, ale zato  

v kombinaci s kvalitními soft skills a hlavně prokážete chuť učit 

nové věci.

Zorka Arazimová    Petra shrnuje 
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nebojte se ptát

 Motivaci Zorce popište stručně do textu emailu (jako 

kratičký průvodní dopis). Do klasického motiváku  

se začte spíše z důvodu, pokud by ji vaše CV zaujalo  

a hledala tam další potřebné info.

Na pohovoru se nebojte ptát! Jak Zorka říká: nejsme tu  

ve škole na zkouškách! Je to vaše příležitost se prostě přijít 

představit. Tj. pokud nechcete, aby Zorce o vás uvízlo 

v paměti hlavně to, že jste přišli pozdě a byl z vás cítit 

přepálený olej z restaurace, kde jste byli na obědě,  

pak si promyslete nejen co budete říkat, ale i to, jak  

budete celkově působit. Všechno se totiž sčítá dohromady. 

Co si Zorka, a personalisté na podobných pozicích v PA, 

zapamatují, to budou prezentovat vašemu potencionálnímu 

zaměstnavateli.

Pokud čte vaše CV personalista jako je Zorka, je důležité si 

uvědomit, že personálka opravdu není váš budoucí zaměstna-

vatel – personalisté v PA nejsou profíci např. ve vašem  

technickém oboru. Tj. CV posílané přes agenturu práce by 

nemělo být rozhodně postavené pouze na vaší „profesní 

hantýrce“. Aby vás personalista mohl dobře „prodat“ vašemu 

potencionálnímu zaměstnavateli, musí nejprve ze CV pochopit, 

co byla vaše práce, v čem jste uspěli atp.

Na gůglení nemají v PA zaměstnanci možná tolik času, 

ale svoji online prezentaci nepodceňujte. Jak Zorka uvádí: 

zaměstnavatelé si pak často námi doporučené uchazeče 

gůglí, i podle toho se pak dále rozhodují. 

…? …? …?
       …?
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Tipy pro aktivní
Zorka zmiňuje konkrétní otázky, které dělají velmi často uchazečům problémy.  

Přestože nejsou nijak neobvyklé, doporučujeme se na ně připravit. Pojďme na to teď:

•  Co se vám v minulosti pracovně nepodařilo, nepovedlo? A jak byste to teď udělali jinak? 

A poznámka pro studenty: klidně uveďte zkušenost z brigády či školní praxe.

•  Jaká je vaše představa o budoucí práci? 

Poznámka: tato otázka je často položena velmi obecně, je tedy na vás, abyste si připravili 

strukturu, jak budete odpovídat. Na co se zaměříte první, druhé, … atp.

• Jaký byl váš nadřízený v předchozí práci?



Chceš na sobě pracovat?
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