
Pohovor s uchazečem ze 
strany zaměstnavatele

Čaj o páté



Jak na pohovor s uchazečem o práci
Jak najít vhodného uchazeče? 

Jak vést samotný pohovor, abychom uchazeče co nejvíce 
poznali?

Jak nového zaměstnance zapojit do již existujícího týmu? 



Jak najít vhodného uchazeče?



Analýza nabízeného pracovního místa
● Pojmenování zaměstnání
● Náplň práce
● Pracovní podmínky



Profil vhodného zaměstnance
● Fyzické předpoklady
● Duševní předpoklady
● Vzdělání a kvalifikace
● Pracovní nasazení
● Pracovní stabilita
● Motivace
● Schopnost učit se



Kde a jak ho najít?
● Inzertní portály
● Rodina a přátelé (?)
● Nabídka na vlastním webu
● Pracovní veletrhy
● Veřejné akce
● Úřad práce
● Personální agentury
● Sociální sítě



Dát inzerát a čekat už nestačí. 
Nábor na sociálních sítích by měl být vtipný a hodně osobní!



Sociální sítě nejsou jen fotky!

● Odlište se pomocí originálního videa 

● Personifikujte prvotní kontakt 

● Sociální sítě nejsou jen obrázky a videa 

● Přispívejte raději méně často, ale pravidelně 

● Zaměřte se na relevantní sociální sítě 

● Budujte firemní tvář vůči potenciálním zaměstnancům 

● Zapojte do náboru vaše zaměstnance i manažery 

● Nedělejte ze svých sociálních profilů pracovní nástěnky 

● Nebojte se potenciální zaměstnance oslovit přímo



Jak vést samotný pohovor, abychom uchazeče co 
nejvíce poznali?



Výběr zaměstnance

ŽIVOTOPIS

TESTYDOTAZNÍK

POHOVOR

REFERENCE

ASSESSMENT 
CENTRUM



Životopis



Lze si to usnadnit? Zkušenosti uchazeče X jsou zejména v oblasti 
informačních technologií / programování / 
hardware. Uchazeč X má 11 let pracovních 
zkušeností, s 6 roky manažerských zkuš.

Applicant tracking system



Dotazníky, testy, logické úlohy ...



TEST LOGICKÉHO MYŠLENÍ PROCTER & GAMBLE 
PŘÍKLAD OTÁZKY NA NUMERICKÉ UVAŽOVÁNÍ

 1. Stroj vyrábí 100 kusů výrobku za minutu. Jestliže se do krabice balí 24 kusů výrobku, 
kolik krabic může stroj za hodinu naplnit?

 A. 125 

 B. 250

 C. 500

 D. 2,500 

 E. 6,000 



Pohovor
Kdo se má pohovoru účastnit?

Jak dlouho by měl trvat?

(Ne)vhodné otázky



Často pokládané otázky

Jaké jsou 
Vaše silné 
a slabé 
stránky?

Proč se 
hlásíte právě 

k nám?

Proč bychom 
měli vzít 
právě Vás?

Kde se 
vidíte za 
5 let?



Netradiční otázky

● Jak by Vás popsal Váš dobrý přítel?

● Popište nejlepší práci, kterou jste kdy měl.

● Popište nejlepšího nadřízeného, kterého jste kdy měl.

● Co si myslíte, že je třeba, aby člověk uspěl ve společnosti jako je ta 

naše?

● Které 2 či 3 úspěchy Vám přinesly největší zadostiučinění a proč?

● Popište nejpřínosnější zkušenost ve Vašem dosavadním profesním životě.



Diskriminační otázky
Národnost

Politické postoje

Náboženství

Sexuální orientace

Filozofické přesvědčení

Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem uchazečům!



Prostor na uchazečovi dotazy

Jedná se o pohovor, ne výslech!



Etiketa při pohovoru

● Podání rukou

● Představování

● Oslovování

● Konverzace

● Celková upravenost



Jak nového zaměstnance zapojit do již 
existujícího týmu?



Zapojení do týmu
“První dojem je nejdůležitější!”

● Předvedení základní struktury.

● Poznávání, jak na to.

● Seznámení s týmem. 

● A co když věci nefungují, jak mají?



Lze si to usnadnit?



5 chyb při zapojování nových zaměstnanců do práce

● Papíry a formuláře na prvním místě.

● Nepřipravené pracoviště a pracovní pomůcky. 

● Žádný kolega, který pomůže.

● Nedostatečné školení. 

● Nejasně vymezené role a cíle.



Bc. Kateřina Sojková
Emai: katerina.sojkova@moex.cz
Mobil: 739527557


