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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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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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Eva Vedralová    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve veřejné správě?

Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v organizaci, pro kterou 

nabíráš nové zaměstnance, musí připravit? Co je typické  

pro veřejnoprávní organizace, kde působíš? Je něco, co je  

odlišuje od jiných, např. z hlediska „firemní“ kultury?  

Uchazeči, kteří jsou vybráni administrativním výběrem, jsou pozváni  

na výběrový rozhovor s vedoucím zaměstnancem a personalistou.  

K posouzení odbornosti uchazeče se používají znalostní testy,  

případové studie, individuální úkoly nebo praktické úkoly.“

V organizaci, ve které působím, se musí uchazeči o zaměstnání 

připravit na dvoukolové výběrové řízení, kterému předchází  

administrativní výběr. Administrativní výběr představuje 

shromáždění a prostudování dokumentů od uchazečů, zejména  

CV, průvodních nebo motivačních dopisů (případné doplnění  

telefonickým nebo elektronickým dotazováním) personalistou  

a vedoucím zaměstnancem na základě kritérií stanovených  

na obsazovanou pozici. 

VRCHOLEM JE, KDYŽ PŘIJDE UCHAZEČ  
A NEVÍ, DO JAKÉ ORGANIZACE SE HLÁSÍ  
A NETUŠÍ ANI, NA JAKOU POZICI

Jmenuji se Eva Nováková a posledních 5 let se pohybuji v oblasti interního HR. Nejdříve 
na pozici HR generalisty v soukromé společnosti. Na této pozici jsem se věnovala 

vzdělávání a náboru zaměstnanců. Poslední 4 roky působím na pozici vedoucí  
oddělení vzdělávání a rozvoje ve veřejné správě. Věnuji se vzdělávání, rozvoji  

a hodnocení zaměstnanců, částečně se pohybuji i v náboru zaměstnanců  
a v adaptaci nových zaměstnanců.

EVA VEDRALOVÁ
 

Uchazeči, kteří uspěli při výběrovém rozhovoru jsou pozváni  

do druhého kola – na tzv. psychodiagnostiku. Ta je zaměřena  

na posouzení intelektových, výkonnostních a osobnostních předpokladů 

uchazeče vykonávat požadovanou práci. Psycho diagnostiku provádí  

psycholog a průměrná délka trvání jsou zhruba 4 hod. 

Po nástupu úspěšného uchazeče na danou pozici je nový zaměstnanec 

zařazen do adaptačního programu, který trvá jeden rok. V rámci  

adaptace absolvuje nový zaměstnanec vstupní vzdělávání, které je 

specifické pro dané pozice. Na závěr adaptačního programu skládá 

zaměstnanec zkoušku, ze znalostí, které načerpal. 

administrativní 
výběr

výběrový 
rozhovor

psycho- 
diagnostika
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pCV – životopis

CV – životopis    Eva Vedralová

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

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

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

zbytečné a přebývá?

Často bývají CV nepřehledná, moc dlouhá a nic neříkající.  

Co mě v CV hodně štve, jsou fotografie uchazečů  

z dovolené v plavkách, z hospod (v tomto případě je  

lepší fotku do CV nedávat). 

Často se setkávám v CV s „nic neříkajícími hesly“, které popisují 

náplň jednotlivých pozic, na kterých uchazeč působil. Hesla jsou 

moc obecná a personalistovi nic neřeknou. Chybí mi tam výstižné 

popsání pracovních činností, podle kterých si personalista dokáže 

představit, co na dané pozici uchazeč skutečně dělal.

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

ve kterém se pohybuješ (veřejná správa)? Vidíš tam nějaké  

zásadní změny, nebo spíše stabilitu? Jaká je podle tebe  

budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech?

Za posledních 5 let v oblasti HR obecně vnímám změnu převážně  

v oblasti vzdělávání. Firmy byly nuceny seškrtat budgety a jednou  

z oblastí, které se škrty významně dotkly, byla právě oblast 

vzdělávání a rozvoje. 

Co v CV naopak oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době  

pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém CV?

V CV uchazečů oceňuji stručnost a výstižnost a pravdivé údaje. 

Firmy realizují menší množství vzdělávací a rozvojových aktivit 

(ve většině případů byly seškrtány soft skills a vzdělávají se jen 

odborné věci, které jsou nezbytné pro vykonávanou práci). 

V oblasti náboru vidím velký posun ve využívání veřejných 

online profilů.

Ne fotografie  
v plavkách!
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Eva Vedralová    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 očekávala podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ první 

schůzku on-line nebo on-site?

Osobní setkání je pro mě to nejdůležitější. Tam teprve člověk pozná,  

co v uchazeči skutečně je. Při setkání s uchazečem hraje určitě  

důležitou roli první dojem (ať si každý říká, co chce, ale upravený 

uchazeč má určitě do začátku výhodu). 

Poslední dobou mě hodně štve nepřipravenost uchazečů  

na pohovor. Hodně často se mi stává, že vůbec netuší,  

do jaké organizace se vlastně přihlásili, čím se organizace 

zabývá. Vrcholem je, když přijde uchazeč, který vlastně neví,  

na jakou pozici se přihlásil (bohužel v dnešní době posílají 

uchazeči svá CV na hodně pozic a pak ztrácí přehled o tom,  

kam CV poslali a nevěnují čas přípravě na pohovor).

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při  

pohovoru? Co jsi ocenila?

Vždy mě mile překvapí kandidát, který ví kam a na jakou pozici  

se přihlásil a jeho CV odpovídá realitě. Určitě oceňuji milé  

vystupování, mluvení k věci a také když mají uchazeči dotazy  

k dané pozici, případně organizaci. Co tě na osobních pohovorech 

nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují?

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí 

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

Klasická „obtížná“ otázka, na kterou uchazeči hledají dlouze 

odpověď (i když si myslím, že tato otázka je provází snad  

každým pohovorem), je: „Co byste udělali v předešlých  

zaměstnáních jinak?“ 

Důležité je, aby uchazeč mluvil srozumitelně, dostatečně nahlas, 

hlídal svou neverbální komunikaci a odpovídal na otázky (nesnažil 

se je obcházet a „okecat“). Je důležité odpovídat stručně a výstižně.

Několikrát se mi stalo, že jsem podle CV očekávala „nabušeného“ 

kandidáta, bohužel při osobním pohovoru se ukázalo, že  

kandidát si CV hodně „přikrášlil“. Ale zažila jsem i obrácené  

případy, kdy jsem měla podle CV uchazeče jen tzv. „do počtu“,  

ale při osobním setkání tento uchazeč ty ostatní jednoznačně 

„převálcoval“. Z tohoto příkladu je vidět, že osobní setkání je  

k nezaplacení, ale zároveň je nezbytně nutné mít správně  

napsaný CV, abyste se až do tohoto kola dostali.

…zcela převálcoval 
ostatní.

S minutou ticha se také stále setkávám, když položím 

otázku na vlastnosti: „Které vlastnosti byste chtěl  

na sobě změnit, na čem byste chtěl zapracovat?“ 
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motivační dopis    Eva Vedralová

pmotivační
dopis

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

Když motivační dopis přijde, přečtu si ho, ale nevyžaduji ho. 

Vysokou váhu jim nepřikládám. Uchazeči mají hodně často 

vytvořen univerzální motivační dopis, ve kterém přizpůsobí  

pár vět dané pozici, někdy bohužel ani to ne.
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?

Zajímavý uchazeč je ten, který má o danou práci skutečný 

zájem, má zájem pracovat, dozvědět se něco nového a zároveň 

přinést nějaké návrhy na inovace. Potom je opravdu jedno,  

zda je to žena, muž, absolvent, či uchazeč s praxí…

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)?

Originalita je vítána, pokud je vhodně zvolena a originálním 

způsobem o sobě uchazeč vypoví vše potřebné, co personalista 

potřebuje vědět. Tímto způsobem může uchazeč odlišit své CV 

od ostatních a personalista si ho zapamatuje.

Internet je super příležitost, jak zjistit něco dalšího  

o kandidátech. O uchazečích se snažím zjistit maximum  

informací. CV si každý upraví dle svého, ale hodně uchazečů 

si neuvědomuje, že v dnešní době „googlování“ je možné 

vyhledat hodně informací na různých profilech. Myslím,  

že by si všichni uchazeči o zaměstnání měli dát pozor  

na to, jaké informace o sobě kde uvádějí. Hodně zrádný  

je Facebook…

jak vaše zkušenosti  
odpovídají dané pozici?
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Petra shrnuje:

Eva Vedralová    Petra shrnuje

Eva je personalistka, která vyhledává pro svého zaměstnavatele 

hlavně ty uchazeče o práci, kteří mají o danou pozici v daném 

úřadu opravdu jasný zájem. To je vidět už z přípravy CV  

a z osobního rozhovoru. 

V životopise jde Evě zejména o pravdivé informace 

a také o to, aby z popisu pracovní praxe bylo vůbec 

pochopitelné, co zájemce o práci v minulosti dělal 

na jiných pozicích.

Na pohovoru Evu jistě neoslníte, když na věci půjdete  

zeširoka. Pokud byste rádi u typu personalisty jako je Eva 

uspěli, buďte věcní a jděte po podstatě.

Přestože jde o veřejnou správu, i zde je prostor pro 

zlepšování, inovace. Nicméně samozřejmě nečekejte, 

že primárně o tom bude vaše náplň práce. Když se vrátíme k té pravdivosti, Eva si vás rozhodně 

bude gůglit. A výsledek bude srovnávat např. se CV, 

které jste poslali.

Motivační dopis typ personalisty jako je Eva tolik 

nezajímá, ale je to spíše z důvodu, že mnoho uchazečů 

ho neupravuje pro dané pozice a je obecně povrchně 

napsaný tak, aby se „hodil“ alespoň trochu na jakoukoli 

otevřenou pozici.

CV

vaše CV neodpovídá  
informacím z google…
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Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve veřejné správě?    Eva Vedralová

Tipy pro aktivní
Eva upozorňuje mj. na to, co o vás dokáže vypovědět jedno zagůglení. Velmi jasně také zmiňuje  

příklady otázek, které stále dokola dělají uchazečům problém. Pojďme se na ně připravit. 

•  Jmenujte 3 věci, které byste udělali v předchozích zaměstnáních jinak?  

Pokud jste student, čerpejte ze své brigádnické praxe či stáže.

•  Které vlastnosti byste na sobě chtěli změnit? Na čem z vaší osobnosti byste chtěli pracovat? 

•  A do třetice pojďme na Facebook. Otevřete si v prohlížeči anonymní okno (v Chrome  

např. Ctrl+Shift+N) a zadejte se do vyhledávače. Zejména si zkontrolujte, co vše  

o sobě necháváte jako veřejně dostupné informace na Facebooku či na podobných  

volnočasových sociálních sítích.
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Marek Šorm    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve veřejné správě?

Díky tomu měla naše činnost projektový charakter. Nezbývalo mi tedy, než  
se naučit fundrising i project management. Díky zkušenosti s řízením projektů 

financovaných z Evropského sociálního fondu jsem později dostal příležitost 
podílet se na rozjezdu operačního programu Vzdělávání pro konkurence
schopnost (pod MŠMT). Zde jsem jsem měl mj. za úkol vytvořit a řídit  
oddělení pro podporu koordinace činností odboru a zajišťování svodných 
agend. Oddělení, které jsem vedl, se zabývalo nábory nových pracovníků,  
jejich zaškolováním, výkladem metodických pravidel a vytvářením  
pracovních pomůcek a nástrojů, ale třeba i PR předmětů. 

MAREK ŠORM
V současné době pracuji ve veřejném sektoru v oblasti vzdělávání dospělých  

a věnuji se především metodické činnosti. Ve své předchozí praxi jsem prošel  
také komerčním sektorem a neziskovou sférou. 

V komerčním sektoru jsem si vyzkoušel práci na vlastní noze, kde jsem  
zpracovával data a vytvářel multimediální prezentace pro IT firmy. Poté jsem  

přešel do neziskového sektoru, kde jsem působil sedm let a kde jsem dostal 
možnost vést větší víceletý program. Musel jsem sestavit a zajistit koordinaci 

týmu lektorů, poradců a mentorů dobrovolníků, kteří měli za úkol pomáhat 
dětem ze znevýhodňujícího prostředí se školní přípravou i s programem pro  

volný čas. Protože nebylo možné požadovat financování od rodin našich 
klientů, museli jsme získávat finanční prostředky z dotačních programů.

přeměna příspěvkové 
organizace na projektově  
orientovanou

Po třech a půl letech na MŠMT jsem přijal zajímavou výzvu Ministerstva práce  
a sociálních věcí na přeměnu jeho příspěvkové organizace na projektově  
orientovanou organizaci v oblasti adalšího vzdělávání. Díky tomu jsem měl 
možnost od samého začátku stát u vzniku nyní významné organizace v oblasti 
dalšího vzdělávání. V době, kdy můj nový zaměstnavatel rozjížděl řadu nových 
projektů, jsem měl za úkol rozvíjet odbornou stránku této nové organizace,  
což mj. znamenalo přesvědčit ke spolupráci odborníky na problematiku 
vzdělávání dospělých. Opět jsem se tedy ocitl i zde na straně náboru.
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CV – životopis    Marek Šorm

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?

Všímám si hodně formy. Kvalitní úprava, obzvláště v originálním 

zpracování, která je doplněna vhodnou fotografií, přispívá  

k lepšímu počátečnímu dojmu. Fotka pomáhá jednotlivé 

životopisy také mezi sebou rychleji odlišit. Často ji ale bohužel 

uchazeči do CV nedávají.

Běžně se stává, že nelze mít pouze dobré nápady, ale je nezbytné 

tyto nápady zprůchodnit s ohledem na všechna omezení, která 

brání jejich realizaci. 

Tento základní rozpor vyžaduje od lidí v týmu značnou míru nadšení, 

schopnosti čelit krizovým situacím a zejména nacházet řešení,  

jak se z krizových situací dostat. 

Co se změnilo za posledních 5 let v segmentu veřejné správy, 

kde se pohybuješ? Vidíš tam nějaké zásadní změny, nebo spíše 

stabilitu? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru  

v nejbližších letech?

Bohužel nyní nevidím ve veřejné správě onen kdysi pověstný 

klid a stabilitu. Zejména u agend spadajících pod Evropské 

fondy je zřejmé, že časté personální změny nemají pozitivní  

vliv a již tak velmi náročnou a časově napjatou agendu ještě 

více komplikují. 

Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v týmu, který buduješ, 

musí připravit? Co je typické pro veřejnou správu, kde působíš? 

Jsou nějaké charakteristické rysy „firemní kultury“ na úřadech  

či v příspěvkových organizacích ministerstev?

Pohybuji se ve specifické oblasti veřejné správy, která je velmi 

výrazně dotčena projektovým přístupem. Lidé se v mých týmech 

většinou setkávali s rozporem požadavku na rychlá řešení daná 

délkou projektového cyklu a současně nutností vypořádat se  

s řadou překážek, které veřejná správa ze své podstaty klade. 

Pevně věřím, že schválení služebního zákona může přispět  

k větší personální stabilitě, která se může projevit i větší  

kontinuitou v odborné práci. 
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Marek Šorm     CV – životopis, pohovor

pohovor

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 na uchazečích téměř všeho a vždy mě zaujme  

něco jiného. Osobně špatně vnímám, pokud se mi 

s uchazečem nedaří navázat kontakt. Překvapen tím,  

kdo na pohovor dorazí, spíš nebývám, jelikož se snažím 

předem si uchazeče nepředstavovat. 

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil  

při pohovoru? Co jsi ocenil?

Ocenil jsem ochotu studenta, který dokončoval školu,  

změnit téma závěrečné práce a přiblížit ho více činnostem, 

které odpovídaly nabízené pracovní pozici. 

Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně 

něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Oceňuji vkusně zvolenou originalitu a snahu uchazeče  

usnadnit přehlednost pro dobrou orientaci v dokumentu.  

Velmi oceňuji schopnost vystihnout důležité momenty  

na malém rozsahu textu. 

Na první pohled si také všímám schopnosti uchazeče 

celkově CV v textovém dokumentu upravit. V našem  

oboru lze považovat schopnost editovat texty  

za základní předpoklad. Pokud tedy nekoresponduje 

kvalita zpracování CV s deklarovanou znalostí práce  

na PC, vzbuzuje ve mně takový uchazeč nedůvěru. pCV – životopis

Dobře na mě nepůsobí ani to, pokud je vidět, že životopis 

není přizpůsobený námi požadované pozici. Mnohdy  

stačí jen lehké úpravy. Ty ukazují, že si uchazeč dal práci  

s přizpůsobením životopisu požadavkům na nabízenou 

pozici. Jen velmi špatně se smiřuji se základními  

typografickými a pravopisnými chybami, odradí mě  

také nevhodný formát dokumentu. 

CÍL

Vždy mě potěší, pokud je vidět, že uchazeč má  

i dimenzi nepracovní, kterou dokáže vkusně  

zakomponovat do životopisu. V poslední době  

to byl například hezky začleněný údaj o dosaženém  

nejlepším čase uchazeče na půlmaratonu.A teď už  

k osobnímu setkání se zájemcem o práci.  
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pohovor, motivační dopis    Marek Šorm

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí 

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

Uchazeči neumí často formulovat svou představu o tom,  

co by v rámci poptávané pozice měli vykonávat za činnosti. 
Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou 

chyby, které se stále opakují?

Nejvíce mě štve, když se hned na úvodu ukáže, že daný 

uchazeč je pro danou pozici nevhodný. Zbytek pohovoru  

pak bývá spíše formalita. Často se opakuje, že uchazeč  

vlastně hned od začátku neví, zda o danou pozici má zájem. 

Je to pak ztráta času nás všech. 

pohovor

pmotivační
dopis

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

Motivační dopisy čtu vždy. Považuji je za jakýsi jazýček 

na vahách, když si nejsem jistý, zda uchazeče pozvat na 

pohovor. Zájmu uchazeče o pozici přikládám velkou váhu, 

a proto mě může motivačním dopisem přesvědčit.

Jak moc si ceníš originality uchazečů (ať při osobním  

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

prezentaci)?

Originalitu oceňuji, pokud není samoúčelná a necítím  

z ní pouhou snahu o exhibici. Chytře použité originální  

prvky vnímám jako projev snahy odlišit se a upozornit na sebe. 

Pokud to uchazeč umí citlivě, bývá to jeho výhoda. 

V samotném motivačním dopise nejvíce sleduji  

komunikační styl, jazykovou vyspělost a schopnost 

vyjádřit pochopení specifik poptávané pozice.

 

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?

Musí mě přesvědčit, že má odborný potenciál a že není uzavřený 

dalšímu odbornému rozvoji. Uchazeč by měl předvést zájem  

o nabízenou pozici a měl by mít dobrou představu o tom,  

jakým způsobem takovou pozici pojmout. 

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?

Osobnostně by měl být kompatibilní s nastavením celého 

týmu a měl by vyhovět z hlediska celkového dojmu, který  

je souborem osobnostních, odborných i formálních projevů.

Další informace si zjišťuji, pokud mám nějaké pochybnosti. 

LinkedIn mi pomáhá vidět vazby na pracovní kontakty.  

Google využívám pokud si potřebuji něco z uvedených  

informací o uchazeči ověřit. 

vazby na pracovní 
kontakty



20    www.nejlepsiCV.cz

 
 

Petra shrnuje:

Pokud se dostanete dále do dalších kol, rozhodně si naj-

děte maximum o popisu dané pozice. googlete, zeptejte se 

známých, hledejte v popisech pozic na LinkedIn atp. Vaše 

prezentace pak bude na pohovoru mnohem přesvědčivější.

Marek není přímo personalista, nicméně se často  

během svoji kariéry ocitl v pozici, kde ovlivňoval  

přijímání lidí do týmu. 

Jak v životopise, tak v motivačním dopise dbejte na 100% 

gramatickou a typografickou správnost a také na styl úpravy. 

Jak Marek uvádí: na pozicích, kde je práce s textovými editory 

(Wordem atp.) „denním chlebem“ je potřeba, aby tato  

dovednost byla vidět už v úpravě životopisu. 

Rozhodně CV vždy upravte dané pozici na míru. Když  

přidáte fotografii, bude to rozhodně plus.

Myslíte si, že veřejná správa je „out“? Rozhodně bych  

v tomto případě negeneralizovala. Jak Marek uvádí, i on se  

rád podívá a dohledá si o vás informace např. na LinkedIn.

Marek celkově oceňuje ty lidi, kteří mají jasnou představu  

o nabízené pozici a jsou ochotni profesně se dále vzdělávat. Marek a lidé na podobných pozicích oceňují a čtou  

i motivační dopisy. Jak Marek uvádí, je to takový ten  

jazýček na pomyslných vahách, co často rozhodne,  

zda postupujete do dalšího kola. Popište tedy jasně,  

proč právě vy jste na dané pozici „ti praví“.

Marek Šorm    Petra shrnuje 
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pomyslný jazíček 
na vahách
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Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve veřejné správě?    Marek Šorm

Tipy pro aktivní
Pojďme se připravit na situaci, kdy na druhé straně procesu náboru ovlivňuje  

vaši budoucí kariéru člověk s podobným přístupem jako Marek.

Napište 3 lidi, kterým dáte ke gramatické a typografické korektuře finální verzi vašeho  

životopisu. A promyslete si dopředu, zda opravdu tito lidé gramatiku a typografické  

požadavky ovládají a zda jsou opravdu spolehliví a svůj volný čas vám takto věnují. 

Napište si 1 – 3 inspirační tipy, jak zformátujete váš životopis tak, aby se odlišil. Přemýšlejte 

samozřejmě v kontextu toho, kam CV posíláte. Zde je jasná úměra – čím kreativnější  

pozice, tím je možné dát větší průchod kreativitě i při zpracování CV. Pro začátek může jít 

i o drobnosti, např. o barvu textu, typ fontu, typ záhlaví, vložená loga firem atp…

Kdy jste se naposledy googlili? Hoďte si vaše jméno do vyhledavače a zkontrolujte, 

zda je o vás k dispozici online opravdu to, co chcete. Nějak jste pozapomněli, že máte 

otevřený Facebook i veřejně? Omezte přístup jen pro přátele… Nemáte LinkedIn,  

protože si myslíte, že ve veřejné správě ho nikdo nemá či nesleduje? Omyl, doporučuji 

sednout právě teď k počítači a založit si ho!
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Jmenuji se Věra Kolmerová. Celý svůj profesní život pracuji ve státní správě, většinou  
ve vedoucích pozicích, takže zkušenosti s výběrem kolegů do pracovního týmu mám  

poměrně bohaté. Posledních 5 let se zabývám poradenstvím (pozn. kariérovým)  
a dalším vzděláváním dospělých, podporou volného pohybu osob v rámci EU/EHP  

a Švýcarska, migrací a rozvojem mezinárodní spolupráce v oblasti trhu práce jak EU,  
tak ve světovém měřítku. 

Jsem týmový hráč, který „hraje“ otevřeně a férově, a proto je pro mě kvalitní výběr  
spolupracovníků klíčový. Mámli poskytovat erudovaný servis, potřebuji kolem  

sebe lidi, na které se mohu spolehnout a s nimiž se mi daří poskytovat kvalitu.

V roce 2004 jsem spolu s kolegy implementovala informační, poradenskou  
a zprostředkovatelskou službu EURES do služeb zaměstnanosti ČR  
a od té doby se tuto službu společně zkvalitňujeme a rozvíjíme. 

VĚRA KOLMEROVÁ
JSEM ZASTÁNCEM „POVINNÉ PRAXE  
V ZAHRANIČÍ“ – TO VÁM DÁ OBROVSKOU 
ZKUŠENOST.Co je typické pro veřejnosprávní organizace, pro které jsi nabírala 

lidi do týmu ? Jak tyto jednotlivé organizace fungují? Je něco, co je 

odlišuje od jiných, např. z hlediska „firemní“ kultury?

Najít kvalitní, motivované a kvalifikované „hráče“ do státní správy 

není vůbec jednoduchá záležitost. Mé zkušenosti zejména od roku 

2004 jsou rozmanité, ale musím otevřeně říci, že většinou velmi  

pozitivní. Vstup ČR do EU znamenal mimo jiné jazykovou znalost. 

Tím byl dán i výběr – mladí komunikativní lidé, jazykově vybavení, 

ochotní cestovat, vzdělávat se, spolupracovat v týmu „spoluhráčů“ 

(EURES), ale i na domácí půdě (Úřad práce). 

Věra Kolmerová    Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve veřejné správě?

Rozbíjet klišé, zaběhlé stereotypy a zároveň se efektivně začlenit,  

to byla výzva, kterou jsme museli často řešit. S „malými odřeninami“ 

se ale podařilo a daří se dodnes. I ve státní správě, která je, často 

neprávem, veřejností označována za byrokratickou a nepřátelskou, 

se najde mnoho skvělých lidí, kteří odvádějí velmi kvalitní práci. 

Nemyslím si, že by byl velký rozdíl mezi státní správou  

a byznys sférou. Firemní kultura se odvíjí od managementu,  

a tím je dán celkový duch pracoviště. 

vazby na pracovní 
kontakty
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Co se změnilo za posledních 5 let v oblasti náboru ve veřejné 

správě? Vidíš tam nějaké zásadní změny, nebo spíše stabilitu? 

Jaká je v náboru tímto způsobem podle tebe budoucnost  

v nejbližších letech?

Myslím, že uchazeči o zaměstnání, zejména mladí, jsou více 

sebevědomí, mají zahraniční zkušenosti, zajímavé dovednosti 

a kompetence. Řada z nich na sobě cílevědomě pracuje a mají 

snahu se dále rozvíjet. Jejich suverenita dokáže být ku prospěchu 

věci, ale někdy se stává, že neodpovídá realitě. To se většinou 

pozná už při úvodním pohovoru. 

 Jsem přesvědčena, že situace bude v budoucnu jen a jen lepší. 

Jsem velkým zastáncem „povinné praxe“ v zahraničí – to vám dá 

obrovskou zkušenost: jazyk, soběstačnost, nutnost spolehnout 

se sám na sebe, vnímání nové jiné kultury a komunity. 

CV – životopis    Věra Kolmerová

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?

Já beru CV jako nástroj pro mou základní orientaci  

o uchazeči. Vadí mi obecnost, strohost. Na druhou  

stranu nic sáhodlouhého bych také nečetla. Nic  

dalšího bych nepřidávala, neubírala – já musím  

uchazeče vidět „in natura“.

Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době 

pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Jak už jsem uváděla, nepřikládám CV až takovou 

důležitost! Je pro mě důležitý primárně pohovor.

Jan Novák 

1990–2015  

zahradník

pozor na přílišnou 
strohost
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benefity,  
benefity,  
benefity…

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?

Preferuji schůzku on-site, tj. osobně. Potřebuji vidět, jak se 

uchazeč chová, jak reaguje, jak komunikuje, jak se orientuje  

v problému, zda má o práci zájem…

V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil 

při pohovoru? Co jsi ocenila?

Vždy ocením invenci, snahu o originalitu, nápaditost, 

zájem a alespoň obecnou znalost problematiky.

pohovor

Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou 

chyby, které se stále opakují?

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči  

neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim 

dělá problém?

Nemyslím, že by uchazeč na nějakou obecnou otázku 

neuměl odpovědět. Většinou hodně poznám na otázce 

„Proč právě Vy? Proč si mám vybrat Vás?“ Hodně uchazečů 

se neumí zhodnotit, „prodat“, stydí se. Nebo jsou naopak 

přehnaně sebevědomí. To zjistím velmi snadno dalšími 

otázkami. 

Velmi rychle ukončuji pohovor, pokud zjistím, že uchazeči 

jde jen o benefity a neptá se na obsah práce. Jediné otázky 

jsou typu: Kolik budu mít volna? Na jaké zahraniční cesty 

budu jezdit? Je tu pružná pracovní doba? 

Věra Kolmerová    pohovor
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motivační dopis    Věra Kolmerová

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

Někdy je čtu, ale obecně je nemám ráda. Někdy autory až lituji,  

protože z dopisu čiší klišé, neupřímnost, fráze. Přitom pak často 

zjistím na pohovoru, že ve skutečnosti přijde sebevědomé  

„stvoření“ s vlastními názory a vlastní invencí. Jen to do toho  

motivačního dopisu neumí dát.

Jak moc si ceníš originality uchazečů (ať při osobním 

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

prezentaci)?

Velmi! Dávám přednost originalitě, neotřelosti  

a vlastní invenci, ale zároveň oceňuji decentnost. 

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?

Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči,  

o které ve tvém týmu stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý  

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

Mám ráda kreativní, komunikativní a týmové hráče  

s vlastní invencí a vlastním názorem, který si umí obhájit.

pmotivační
dopis

Proč právě vy?

Přijde mi, že CV má formální charakter. Beru ho jako 

základní nástroj k zisku informací o uchazeči. Ostatní 

sociální sítě schvaluji a používám k získání info o uchazeči. 

Nicméně v některých případech informace z takového 

zdroje beru s rezervou. Někdy se autoři na sociálních  

sítích až příliš neformálně „odhalují“. 
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Petra shrnuje:

Věra Kolmerová    Petra shrnuje

Na pohovoru u Věry se nebojte být sami sebou, prodejte, 

co umíte, a nebojte se přijít i s vlastními nápady. I zde,  

ve veřejné správě, je na určitý druh inovace prostor.  

Nicméně přílišná extravagance asi není úplně to pravé. 

Vždy budete součástí nějakého většího týmu a musíte 

umět spolupracovat, „hrát“ společně.

Věra není přímo personalistka, ale pokud buduje svůj tým 

ve veřejné správě, pak se na výběru uchazeče podílí.  

A to zejména v části, kde jde již o osobní pohovor.

Veřejná správa dává často šanci právě absolventům, ale 

je mylné se domnívat, že se „na úřad dostane každý“. Jak 

Věra uvádí, postupem času poměrně rostou požadavky  

i na absolventská místa. Jedním z plus bude rozhodně také 

zkušenost (ať studijní nebo přímo pracovní) ze zahraničí.

Je třeba ale vyjasnit, že i na úřadě vaše CV (případně  

i motivační dopisy) rozhodně čtou – nejprve prochází 

personálním oddělením, kde se např. vyřadí ti uchazeči, 

kteří nesplňují formální požadavky. Pak teprve putují již 

předtříděné životopisy na stůl např. vedoucím oddělení 

či jiným lidem, kteří mají zodpovědnost za vybudování 

nějakého nového týmu. Proto je samozřejmě i zde nutné 

zpracovat strukturované CV s jasným popisem vašich  

pracovních zkušeností.

Protože Věra je již na pozici, kde se s ní setkáte až 

přímo na pohovoru osobně, životopisy už spíše 

bere jako doplňující informaci k osobní schůzce.

I ve veřejné správě se setkáte s tím, že si vás „proklepnou“ 

na internetu. Opět tedy platí: zkontrolujte si, co se o vás 

kdo z veřejnosti na netu dozví.

týmový hráč
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Recruitment hacking aneb chceš dnes práci vve veřejné správě?    Věra Kolmerová

•  část B – 3 nejsilnější kompetence, které budou užitečné u zaměstnavatele, kam mířím

Tipy pro aktivní
Věra zmiňuje jako důležité zkušenosti ze zahraničí a schopnost se dobře prodat.  

Pojďme tedy na cvičení,která vám pomohou se na takovou situaci připravit.

•  Popište, co jste se naučili na pracovní nebo studijní stáži? Co vám to konkrétně dalo? Ještě jste  

nikde mimo ČR nebyli? OK, máte dvě možnosti. Pokud jste cestovali pouze soukromě (např. sami  

bez cestovky), zkuste popsat kompetence (dovednosti atp.), co jste se i z této zkušenosti naučili. 

Druhá možnost, jak pojmout toto cvičení je, že si napište plán kdy, kam a proč vyrazíte na zkušenou.

•  Jak se prodáte tak, abyste na pohovoru zněli přesvědčivě, ale ne arogantně?  

Máme tu společné cvičení o 2 částech. První část zadání zní:  

– napište si osnovu pro část A i B 

– vemte si chytrý telefon (nebo cokoliv s kamerou) 

– najděte si parťáka, se kterým tuto aktivitu uděláte 

– natočte se vzájemně při prezentaci části A i B 

– vzájemně si řekněte, co se vám na videu toho druhého líbí a co byste doporučili udělat jinak (a jak) 

– natočte se vzájemně při prezentaci části A i B na druhý pokus 

•  část A – 3 největší životní úspěchy, kde ukážu jasnou souvislost s tím, jak to může být užitečné  

u zaměstnavatele, kam mířím



ORIGINALITA, POKUD JE UVĚŘITELNÁ,  
JE U UCHAZEČŮ SKVĚLÁ. BOHUŽEL ZVLÁŠTĚ  
ABSOLVENTI SE ČASTO BOJÍ UKÁZAT SVOJI 
OSOBNOST A STYLIZUJÍ SE PODLE „DOBRÝCH 
RAD“ NĚKTERÝCH PERSONALISTŮ DO NĚKOHO, 
KÝM OPRAVDU NEJSOU. 
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Moje profese jsou takový mix točící se kolem personalistiky – pracuji jako kariérní poradce,  
konzultant, lektor soft skills. Dříve jsem pracovala jako personální manažer a výkonný  

personalista v oblasti řízení lidských zdrojů.

Pracuji v různých pozicích a oblastech trhu práce prakticky od absolutoria na VŠ  
(FF UK Praha – obory sociální práce a pedagogika), tedy celých 18 let.  Zhruba 13 let  

jsem působila  v oblasti řízení lidských zdrojů jak v nadnárodní firmě, tak  
v instituci státní ř správy (tedy na straně zaměstnavatele). 

Velkou částí mé pracovní náplně byl aktivní recruitment nových zaměstnanců.  
V období restrukturalizací to často byla celková obměna personálu firem.

Posledních šest let se věnuji práci kariérního poradce, konzultanta, případně  
lektora měkkých dovedností v rámci různých projektů. A to zejména  
pro klienty a klientky ohrožené na trhu práce různými typy diskriminace. 

V rámci takových projektů jsem dosud  pracovala  zhruba s 1000 klienty, největší 
skupinu tvořili klienti s tzv. věkovou diskriminaci, významnou skupinu tvoří  
i klienti se zdravotním omezením a absolventi. 

CARMEN VÁŇOVÁ
  

Carmen Váňová   Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve veřejné správě?

aktivní obměna 
personálu
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Sama jsem zavedla vzhledem ke své profesní specializaci něco 

jako poradnu pro zaměstnance. Řešili jsme profesní zaměření 

dětí zaměstnanců, řešili jsme životní situace zaměstnanců –  

např. péči o nemocné partnery, rodiče a jejich nároky a potřeby. 

Co je typické pro organizace, pro které jsi nabírala lidi do týmu? 

Můžeš vybrat nějaké dva, tři typy organizací, pro které jsi nejčas-

těji nabírala? Máš zkušenost jak s firemním prostředím, kde jsi 

 dělala personalistiku, tak s veřejnou správou, kde jsi hledala 

experty v oblasti kariérového poradenství… Jak tyto jednotlivé 

organizace fungují? Je něco, co je odlišuje od jiných, např.  

z hlediska firemní kultury?

V prostředí nadnárodní firmy (po předchozích restrukturaliza-

cích) jsem stála u zrodu  novodobého oddělení řízení lidských 

zdrojů. V té době (psal se rok 1997) jsem se rozhodně potýkala 

 s předsudky a s neochotou cokoli inovačního řešit. 

Přestože jsem měla v tom období na starost velké propouštění, 

tak myslím, že se nakonec podařila i částečná inovace perso-

nalistiky v dané firmě. Plánovali jsme kariéru top a středních 

manažerů, rozvoj se příznivě dotkl i výrobních pracovníků.  

V případě pracovníků, kteří odcházeli z firmy, jsme pracovali  

na jejich budoucím uplatnění.

Práce byla  velmi pestrá a naučila jsem se opravdu hodně 

v komunikaci s lidmi. Firemní kultura byla přes nepříznivé 

změny vstřícná, velmi brzo se vše stabilizovalo  do urči-

tého standardu nadnárodní firmy. 

CV – životopis    Carmen Váňová

Asi za vše hovoří to, že později jsem sama jako matka na 

pokračující  rodičovské dovolené  obdržela od zaměstnavatele  

neplatnou výpověď z tzv. nadbytečnosti. S institucí jsem se 

korektně rozloučila a do budoucna si odnesla mnoho skvělých 

vzpomínek a kontaktů na odborníky a specialisty z řad lékař-

ských profesí. 

Později ve státní správě jsem převzala celý personální a mzdový 

odbor. V úvodu  byla tato pozice vedením instituce definována jako 

rozvojová a  směřující ke změně práce v oblasti HR ve státní správě.

V  průběhu času se bohužel ukázalo, že to bylo jen přání, ale 

vůle  a tedy i možnost zvolit cestu změny zůstala jen v záměrech 

na papíře mnou zpracovaných dokumentů. Udržovala jsem stav 

běžného provozu a několika nápravnými opatřeními odstranila 

pochybení tohoto oddělení, která byla v rozporu s právní úpravou 

stávajících zákonných opatření. 

Za čas jsem udělala velkou  osobní profesní změnu a postavila 

se na opačnou stranu na trhu práce, zvolila jsem jako profesní 

zaměření poradenství pro osoby bez zaměstnání. 

co je napsané  
mezi řádky
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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?

Je to až překvapující, že i v době velkého množství  

sdílených informací o tom, jak připravit dobré CVčko,  

se mi neustále objevují v rukou nekvalitní životopisy. 

Výjimkou nejsou bohužel ani CV s gramatickými chybami. 

Bohužel standardem jsou také životopisy s nevhodným  

formátováním - příliš druhů písma či špatné řádkování  

pak snižuje přehlednost. Nebo třeba s fotografiemi,  

které jejich majitelé pořídili v nelichotivých situacích! 

jmenujy se 
frantyšek Malí  

a sem móc  
šykovný.

Co se změnilo za posledních 5 let ve firemní personalistice? Vidíš  

tam nějaké zásadní změny, nebo spíše stabilitu? Jaká je v náboru 

tímto způsobem podle tebe budoucnost v nejbližších letech?

Konkrétně nemohu vývoj ve firemní personalistice zcela 

objektivně posoudit, protože jsem z pracovní pozice HR  

manažera víc než 5 let.

Ale samozřejmě se o  to, co se děje v původní profesi, zajímám.  

Koneckonců občas si jdu i zkušebně udělat i nějaký ten pohovor.  

A také i podle toho soudě, myslím, že úroveň je stále ještě velmi různá.

Na druhé straně stále ještě mnoho firem o zaměstnancích 

nepřemýšlí jako o spolutvůrcích firemního potenciálu, 

natož pak kapitálu. 

Etablované firmy již pracují se zaměstnanci dle rozvojových plánů, 

tvoří týmové strategie, pečují o zaměstnance. Řeší s nimi možnosti 

jejich osobního rozvoje a dávají jim příležitost se podílet na rozvoji 

strategie firmy. 

Setkala jsem se dokonce také s potřebou sledovat komunikaci 

zaměstnanců mimo firmu (informace z komunikace zejm. v rámci 

sociálních sítí) – toto je pro mě ale už opravdu za hranicí etiky.

CV – životopis

Carmen Váňová    CV – životopis
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Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně 

něco, co měl uchazeč ve svém CV?

Oceňuji, když je CV formálně správné a má něco navíc.  

Např. stručný popis pracovních úkolů u jednotlivých pozic, 

tak abych jako hodnotitel získala představu o jeho práci.

CV – životopis

Problémy mají uchazeči s řazením dat praxe od  

nejstaršího až po nejnovější. Vysokoškoláci nadby-

tečně uvádějí i “absolutorium základky”. 

Dále považuji za nevhodné přemíru osobních 

informací. Dokonce ještě dnes není výjimkou 

životopis psaný ve slohové podobě!

Když pracuji jako kariérový poradce s vlastními 

klienty, snažím se je vždy vést k tomu, aby na svém 

CV pracovali s takovým úsilím, jako by už v dané firmě 

pracovali. Odměnou jim pak bude pozitivní odpověď 

od zaměstnavatele. 

Oceňuji také, když vidím shodu CV s motivačním dopisem. 

Když to k sobě (a samozřejmě k dané pozici) pasuje. Je pak 

vidět, že si zájemce dal s přípravou práci. Tyto výsledky pak 

samy vypovídají o povaze uchazeče - pak již ani nepotřebuji 

mít v  osobnostních charakteristikách informaci o pečlivosti. 

Vidím to nejlépe na tom, co mi leží na stole.

Zajímavé jsou i životopisy vložené do šablon s grafickými 

prvky. Myslím, že bych se měla zamyslet nad svým  

pojetím CV:)

kufřík s Ferdou 
Mravence …

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 něko-

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

Určitě u mě funguje  faktor prvního dojmu. Pokud přijde  

osobnost s přirozeným charisma, soustřeďuji se na tento 

faktor i v pohovoru samotném. 

Určitě se mi i stalo, že jsem očekávala někoho jiného. Často  

frekventantům svých kurzů motivačních dovedností uvádím  

příklad reálného zájemce, který mi na první osobní kontakt  

přišel v otrhaných džínách a v tričku s obrázkem. V ruce držel 

kufřík na výtvarné potřeby s obrázkem Ferdy Mravence  

a celkový bizarní obrázek dokreslovalo několik piercingů  

v různých částech těla. 

pohovor

CV – životopis, pohovor    Carmen Váňová
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V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil 

při pohovoru? Co jsi ocenila?

V poslední době mě překvapil pozitivně jeden mladík, 

který námi byl původně osloven na poloviční úvazek 

na pozici. Pozice se  obsadila jiným adeptem. 
pohovor

Mladík námi byl později opětovně kontaktován,  

nicméně dostal informaci, že je volná jiná pozice  

s jinou výší úvazku. Informaci přijal s klidem,  

poděkoval za nabídku, vyjádřil politování, že již nemůže  

vzít nově nabízenou pozici, protože mezitím již svou pozici 

stabilizoval jinde. Nicméně vzhledem ke svému oboru  

(publicistika a práce s médi) nám proaktivně nabídl  

spolupráci na  dalším produktu našeho projektu. 

A co jsem konkrétně ocenila? Ocenila  jsem velmi vyzrálou  

osobnost s výbornou komunikací. 

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

které se stále opakují?

Štve mě nepřirozenost zájemců, stylizace do někoho jiného.  

Bohužel zde vidím „produkt“ některých „dobře míněných rad“ 

nás konzultantů a personalistů. Tento nešvar (neschopnost 

nebát se ukázat svoji osobnost) vidím především u absolventů. 

Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí  

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

Zvláštní Zvláštní odpovědi dostávám často na otázky typu“ 

co vám ve vaší profesi xy nejvíce funguje“ a „jak byste popsali 

sami sebe“.

stylizace  
do někoho jiného

V prvním kole jsme společně trochu odkoučovali jeho vizáž 

a … no, bylo by to na delší vyprávění …, ale nakonec pro naši 

firmu pracoval. Byl opravdu jednička v oboru. I pro tyhle 

někdy nečekané situace miluji svou profesi. 

Přiznám se,  on-line rozhovor jsem ještě nedělala. Takže 

nemohu posoudit. Osobní forma je to, co nejlépe umím  

a v čem mám největší praxi.

Carmen Váňová     pohovor
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motivační
dopis

Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? 

Čtu ráda motivační dopisy, se kterými si uchazeči dali 

práci a vypovídají něco o nich samotných.

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

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

Originalita, pokud je uvěřitelná, je skvělá.  Jsem ráda, když  

si tzv. profesně smlsnu.

Ale pokud je to násilné, nebo prezentace neodpovídá 

naturelu zájemce o práci, pak je to spíše na škodu. 

Co určitě nikdy neocením je, když se originalita 

zaměňuje s nevkusem.

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 pro mě všichni ti, kdo na své prezentaci  pracují  

stejně tak, jako by již pro toho zaměstnavatele, kde se uchází  

o místo, pracovali. Takových lidí  není mnoho, ale za svůj  

profesní život jsem jich už pár desítek potkala a jsem  

za to ráda. Z těch jsou pak výborní týmoví hráči, i když  

já jim říkám raději – parťáci.

Dále všichni  ti, kdo se při prvním neúspěchu nevzdávají  

a pokračují ve zlepšování svého obrazu pro okolí, pro  

případného zaměstnavatele. 

Mimochodem  myslím, že mi potvrdíš, že jsme jich 

pár  společně vybraly do týmu projektu Pracovní 

návyky ve Fondu dalšího vzdělávání a opravdu nám 

to pak funguje :)

Hodně mi pomáhá, když  mohu, ještě před  osobním  

pohovorem, slyšet jejich hlas v telefonu.  

Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další 

prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich 

LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online pre-

zentace ti přijde z tvého pohledu užitečná?

V současné době mají tyto formy prezentace určitě 

rozhodující význam – vše je tzv. on-line. Občas si lidí 

googlím, ale zajímá mě spíš jejich osobní prezentace. 

Kdysi jsem praktikovala na významných pražských linkách 

důvěry, a tak mám tzv. „naposloucháno“.  Telefonický 

rozhovor pro mě osobně vždy hodně napoví. 

Prostě je tam opět něco mezi řádky, co mi jako personalistovi / 

konzultantovi napoví. To, co je pouhé překopírování  

univerzálních textů z pracovního portálu s doplněnými  

kontakty, nečtu. 

motivační dopis    Carmen Váňová

třešnička 
na dortu



Rozhovory    Pavel Krejsa
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Kontrole vašeho online profilu typ klasičtějšího personalisty  

jako je Carmen nebude dávat takovou váhu, ale rozhodně  

bych toto nepodceňovala.

Petra shrnuje:
Carmen je profík s letitou zkušeností s náborem. Prošla jak  

veřejnou správou, tak neziskovkami, tak nabírala ve firmách.  

Její styl náboru tyto jednotlivé organizace příliš „nepřiohnuly“. 

Drží si prostě standardně svoje  nároky na uchazeče, ať na ni 

narazíte na úřadě nebo ve firmě. 

Carmen preferuje pohovor osobní, ale nebuďte zaskočeni,  

když ještě před pohovorem zazvoní telefon. Nezapomeňte,  

že i tato forma bývá stále někde nedílnou součástí náboru!

Když už si budete gůglit všechny chytré rady, jak napsat CV,  

pak je opravdu dodržujte. Pozor si dejte zejména na formální 

chyby, ty dokáží zkušeného personalistu jako je Carmen  

opravdu naštvat. 

Na pohovoru se nesnažte stylizovat do někoho, kým nejste. 

Jednak to zkušené oko personalisty ihned vidí a jednak to prostě 

nejste vy. A pohovor je zejména právě o tom, aby si firma  

dokázala “načíst”, kdo opravdu jste.  

I motivační dopis bude mít u Carmen váhu. Pouze ale 

pokud si s ním opravdu dáte práci. Ctrl-C-Ctrl-V z netu 

opravdu nebude fungovat.

crrr!
volá vám  
personalista

A doporučení na závěr? Vyzkoušejte v praxi opravdu dobrou 

radu, kterou vám Carmen dává: na pohovor se připravte  

a chovejte se na něm na takové úrovni, jako byste pro danou 

organizaci již pracovali.  

Carmen Váňová    Petra shrnuje
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Recruitment hacking aneb chceš dnes práci ve veřejné správě?    Carmen Váňová

Tipy pro aktivní

•  Úkol do terénu: vyzkoušejte si s kamarády vzájemně, jak působíte na první dojem  

v telefonu, když vás během týdne nečekaně zaskočí volání z neznámého čísla.  

Nemusí to být vždy jen otravný hovor z nějakého call centra, ale třeba právě  

personalista, který si už během první sekundy testuje vaše reakce.

•  Zkuste si poctivě odpovědět na otázku: Co vám ve vaší práci nejvíce funguje? Pokud jste  

student, zamyslete se, co vám funguje při řešení složitých studijních problémů.

Carmen mě zaujala s tím, jak v rozhovoru zdůraznila jednak téma „autentičnosti osobnosti“ a jednak význam  

telefonické části pohovoru. U telefonické komunikace, oproti online, jde ještě o trochu něco jiného.  

Např. u telefonátu může být o něco pravděpodobnější, že budete zaskočeni a budete reagovat trochu jinak než  

„naučeně“. Proto jeden z úkolů je nácvik této „přepadovky“. Druhý úkol je odpověď na jednu z oblíbených otázek  

Carmen. A do třetice se vracím v úkolech k tématu autentičnosti: zkuste se zamyslet, do jaké míry je vaše vysněné  

místo „opravdu vaše srdcovka“.

•  A na závěr: promyslete si, do jaké míry je hledaná pozice v souladu s vaší osobností. Opravdu to 

budete stále vy, pokud se na vysněné místo dostanete? Napište si vnější charakteristiky, které 

mohou tu vámi vysněnou pozici popsat – např. styl oblečení, styl komunikace, míra formálnosti atp. 
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