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Ucházíte se o zaměstnání a čeká 
vás přijímací pohovor?  Jste nervóz-
ní a máte obavy z neúspěchu? Přiná-
šíme pár tipů  od personalistů, jak se 
na pohovor úspěšně připravit.

Představme si, že prodáváme,  a  
personalista nakupuje. Porovná-
vá naši nabídku s nabídkami našich 
konkurentů. 

Záleží na tom, jak jej přesvědčíme. 
Jak jasnou máme představu o své 
profesní kariéře. Co očekáváme, a co 
můžeme nabídnout. Zaměstnavate-
le obvykle zajímají tyto tři věci: naše 
kvalifi kace a dovednosti, zkušenos-
ti a profesionální minulost, a naše 

osobnost a charakter. Dvě posledně 
jmenované jsou velmi důležité.

Zaměstnavatelé shánějí lidi, kteří 
jsou pružní, mají přátelský přístup ke 
klientům a spolupracovníkům, zod-
povědně přistupují k týmové práci 
a k zavádění nových projektů. Měli 
by mít pozitivní přístup ke změnám 
a ukázat nadšení pro věc. Pokud kan-
didát rovněž prokáže chuť stále se 
vzdělávat, svědčí to o jeho schopnos-
ti poradit si s novými výzvami. 

Co si vzít na sebe
Muži zvolí oblek nejlépe tmav-

ší barvy, kravata by se měla hodit 

Štěstí u pohovoru přeje připraveným
ke košili a saku. Pozor, červený 
odstín kravaty bývá výsadou zdat-
ných manažerů. Tmavé boty, černé 
ponožky. Decentní voda po holení. 

Ženy zvolí kostýmek, sukni a 
halenku, nebo elegantní kombinaci 
šatů a saka. Je zajímavé, že pokud se 
ucházíme o důležitou pozici, odbor-
níci nedoporučují kalhoty. Konzer-
vativní oblečení doplní lodičky na 
nižším podpatku. Volíme decentní 
nalíčení  a ne příliš pronikavý par-
fém.

Džíny, svetr, tričko a sportovní 
obuv si můžeme vzít v případě, že 
se ucházíme o méně důležitou pozi-
ci v manuálním úseku, či o brigádu. 
Osobní hygiena a uspokojivý cel-
kový vzhled jsou naprostou samo-
zřejmostí. Neoholení a neučesaní 
muži se špínou za nehty, nebo ženy 
s oprýskaným lakem na olámaných 
nehtech rozhodně dobrý dojem neu-
dělají.

Jak snížit nervozitu
Že nás pohovor stresuje, je normál-

ní. Pomůže, když se několikrát zhlu-
boka nadechneme. Zpocené dlaně 
si těsně před pohovorem utřeme do 
kapesníku. Cigareta na uklidněnou 
je následně nepříjemně cítit z naše-
ho dechu. Případnou žvýkačku včas 
vyhodíme.

Doklady s sebou
Raději dorazíme o chvilku dříve, 

abychom měli čas se ještě upravit. 
Opozdit se o pár minut však už hraje 
proti nám.

V některých podnicích můžeme 
např. čekat u sekretářky, než nás 
personalista pozve dál. Snažme se 
s ní prohodit pár slov a udělat na 
ni dojem. Často se totiž po našem 
odchodu šéf zeptá právě sekretářky, 
jak jsme na ni zapůsobili. A hlavně si 
před pohovorem vypněme mobil.

První dojem
Důležitý je první dojem. Potřeb-

né dokumenty máme seřazeny nej-
lépe ve  fólii, rozhodně je nelovíme 
zpřekládané z tašky, aby z nich ještě 
padaly drobky... 

Dobré je zjistit si předem informa-
ce o společnosti a pracovním místě, 
na které se hlásíme. 

Vlastní pohovor
Průběh pohovoru se skládá obvyk-

le ze tří fází: úvodní, analytické  a 
závěrečné.

Při setkání se šéfem nebo perso-
nalistou je důležitý pozdrav, úsměv 
a přiměřený stisk ruky při předsta-
vování. Ruku podáme všem přítom-
ným.

Při pohovoru je důležité udržová-
ní očního kontaktu se všemi členy 
komise. Hodí se také poznámkový 
blok a tužka. Je dobré mít po ruce 
papírové kapesníčky. 

 (Pokračování na str. 18)


