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Úvodní slovo

Osobnosti projektu

Cílem Manažerské akademie pro ženy je podpořit specifickou

Lucie Tesarčíková

skupinu žen, které se chystají do manažerské pozice, ať už po ka-

Vystudovala

riérové pauze způsobené rodičovskou dovolenou, čeká je pový-

zaměřenou na sociální práci. 10 let pracovala v

šení či možnost kariérní změny. Nebo již ve vedoucí pozici působí

jedné ostravské neziskové organizaci s osobami s

a chtějí si ujasnit, jak se v roli cítí, jak s ní chtějí dále pracovat a

duševním onemocněním. Práci v této organizaci

rozvíjet se v ní.

vnímala spíš jako poslání, a velmi ji bavila. V této

Chceme pomoct ženám lépe prodat své úspěchy a zdokonalit jejich

organizaci se seznámila s projekty. Ty ji zavedly do

znalosti a dovednosti, aby přirozeně postoupily o level výš, tedy zastá-

Lumpíkova. Práci v Lumpíkově si rychle zamilova-

valy vyšší pozice. Ženy mají velký potenciál, jen ho neumí prodat. Firmy

la, protože tady může rozvíjet kreativitu a zároveň

se tak ochuzují o jiný, ženský pohled na problém a jeho řešení. Různo-

pracovat s dětmi. Uvědomila si, že každá žena se

rodost v týmech pomáhá růstu firem i celé společnosti.

manažerkou stává v okamžiku, kdy se jí narodí

střední

i

vyšší

odbornou

školu

dítě. Je pro ni velmi důležité skloubit výchovu dětí
i se svými koníčky, kterými jsou pečení dortů, šití,
tvoření, turistika, sport a akrobacie na šálách.

Vážené čtenářky a čtenáři,
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Úvodní slovo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Naučte se rozumět mikrovýrazům.. . . . . . . . . . . . .

4

našeho časopisu „Ženy o level výš“.
Časopis je součástí projektu „Manažerská akademie
pro ženy“, který je financován Evropským sociálním
fondem z Operačního programu Zaměstnanost.
Jeho cílem je posunout ženy výš, a to nejen na vyšší
manažerskou pozici, ale výš i z pohledu spokojenosti
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Sestavte si tým snů, problémy vyřeší za vás.
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se svým životem.
Věříme, že každá žena, která projde vším, co jí kurz
nabízí, se stane sebevědomou a spokojenou manažerkou vlastního života. Náš časopis vás provede
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Pohovor za hodinu? To já stihnu za 10 minut.
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tématy workshopů, semináři a dalšími aktivitami,
které ji na této cestě doprovodí.
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Naučte se rozumět
mikrovýrazům

MASTERMINDOVÁ SKUPINA
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mikroprojevech. Na toto téma provedl mnoho

hou svou schopnost emoční inteligence zdokon-

studií, které shrnul do několika knih a vědeckých

alit. Vytvořil kódovací systém výrazů tváře FACS

pojednání.

(Facial Action Coding System), který se po 50 až

Rozpoznání mikrovýrazu není jednoduché, trvá

100 hodinách tréninku naučí používat téměř každý.

totiž pouze 1/25 sekundy.

Pomáhá při práci například animátorům, psy-

Ekman provedl test, který absolvovalo 20 000 lidí

choterapeutům či kriminalistům.

Řeč těla se dá cvikem a sebekontrolou do určité míry

bez jakéhokoli tréninku, a pouze 50 z nich dokázalo

Co mikrovýrazy prozradí

ovlivnit. Jinak je to však u výrazu a mimiky obličeje.

odhalit lež. Ekman však nabízí způsoby, jak lidé mo-

Schopnost rozpoznat emoce při komunikaci s
druhým člověkem je přínosná v mnoha profesích.
Každý, kdo radí lidem, jako je psychoterapeut, poradce či lékař, by měl umět rozpoznat, jak se ten

Při jednání můžete díky vnímání mikrovýrazů rozpoznat:

druhý cítí. Pro právníka či kriminalistu je důležité
rozpoznat lež svědka nebo obviněného. Učitel

1. Má-li váš protějšek opravdu zájem o to, co říkáte.

ALE POZOR! Mikrovýraz strachu se může objevit,

potřebuje vědět, jestli jeho žáci chápou probíranou

2. Není-li rozpor mezi tím, co říká, a tím, jaké pociťu-

protože se lhář bojí, že bude odhalen. Ale i nevinná

látku. Prodejce ví, že motivace pro nákup nemusí

je emoce (například je-li jeho sebedůvěra skutečná,

osoba může mít strach - že jí nikdo neuvěří, i když

být vůbec vyjádřená slovy, ale emocemi, které se

nebo zakrývá nervozitu při prezentaci svých schop-

mluví pravdu.

dají rozpoznat v tváři.

ností).
3. Co si skutečně o daném jednání myslí, jak se cítí a
jak je pro něj důležité.
A mnoho dalších skutečných emocí.

JAK DŮLEŽITÁ JE ŘEČ

Poznám, že mi lžeš

TĚLA A JAK OVLIVŇUJE

Možná si vzpomenete na seriál Anatomie lži, ve kterém Dr. Lightman

PRŮBĚH JEDNÁNÍ, JSTE UŽ

vždy pozná, jestli vyšetřovaný lže, nebo ne.

PRAVDĚPODOBNĚ SLYŠELI. I

Detektivní tým seriálu usvědčuje zločince podle mimiky obličeje. Pra-

KDYŽ OVLÁDÁME RUCE NEBO

Výraz překvapení

Výraz strachu

Obočí je zakřivené a vysoko.

Obočí je zvednuté a napjaté – zvedá se ste-

Oči jsou široce rozevřené se zvednutými

jně jako u překvapení, ale stahuje se k sobě.

horními a uvolněnými spodními víčky.

Oči jsou otevřené a napjaté, horní víčka jsou

vděpodobně však nevíte, že seriál je inspirovaný skutečným příběhem.

Čelist během překvapení klesne a způsobí

zvednutá, v dolních se projevuje napětí.

KONTROLUJEME POLOHU

Seriál byl napsán na motivy příběhu amerického vědce a psychologa

rozevření rtů a zubů, rty nejsou sevřené ani

Ústa se při strachu otevřou nebo sevřou.

TĚLA, MIKRO GESTA OBLIČEJE

Paula Ekmana, který se zabývá mikromimikou obličeje. Ten ji povýšil

stažené.

OVLIVNIT TOLIK NEUMÍME.

na vědu.

POZORNÉMU POZOROVATELI O

Paul Ekman je 59. nejcitovanější psycholog 20. století. Tvrdí, že lidská

NÁS PROZRADÍ MNOHO.

mimika obsahuje mikroprojevy (trvající 1/25-1/15 sekundy), které není

MIMOSLOVNÍ KOMUNIKACE A

člověk schopen ovládnout. Ty prozrazují emoci, kterou se snažíme

SCHOPNOST OVLÁDAT EMOCE

skrýt. Původně Ekman definoval sedm emocí, které se projevují skrze

BYLO TAKÉ JEDNÍM Z TÉMAT

mimické mikroprojevy: znechucení, zlost, strach, smutek, štěstí, přek-

ÚNOROVÉ MASTERMINDOVÉ

vapení a opovržení. Později přidal pobavení, rozpaky, úzkost, vinu, pý-

SKUPINY.

chu, úlevu, spokojenost, radost a hanbu. Dnes Ekman hovoří o 43
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Zvyšte svoji efektivitu
pomocí pomodoro metody

KARIERNÍ PORADENSTVÍ
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na sebe a zlepšíte svůj pracovní výkon. Naučíte se

Nemáte-li doma kuchyňskou minutku, můžete

velký cíl rozdělit na řadu jednodušších a zvládnute-

využít aplikací na internetu. Například: Tomatoi.st

lnějších cílů, a zvýšíte tak svoji motivaci je udělat.

nebo TomatoTimer.

1

Vyberte úkol, na kterém chcete pracovat.

4

Minutka zazvoní, odškrtněte si hotový úkol.

Něco velkého nebo něco malého. Něco,

Gratulujeme! Věnovali jste se jednomu

co byste nejraději odložili o milion let.

úkolu 25 minut bez přerušení. Nemáte-li
úkol ještě dokončený, nevadí.

2

3

Nastavte si minutku na 25 minut.
Přísahejte sami sobě: Budu se 25 minut

5

Dejte si krátkou přestávku.
Jděte se projít, relaxujte, vypijte si ry-

věnovat jen tomuto úkolu a ničemu

chlou

jinému. Zvládnu to. Je to přece jen 25

liv jiného, ale hlavně ne pracovního.

minut.

Přestávka by měla trvat tak 5-10 minut.

Pracujte na úkolu, dokud minutka
nezazvoní.
Ponořte se do práce na úkolu a myslete jen na něj. Když vás napadne něco

6

Každé

kávičku,

4

cykly

nebo

si

dělejte

udělejte

coko-

delší

přestávku.
Jakmile dokončíte 4 „Pomodoro jednot-

jiného, poznačte si to na papír a hned

ky”, udělejte si přestávku 20-30 minut.

pokračujte v úkolu, který děláte.

Váš mozek v té době vstřebá všechny
informace a odpočine si.

UŽ SE VÁM TO NEJSPÍŠ

Nejste líní, jen prostě prokrastinujete. Máme pro vás dobrou

STALO. MUSÍTE UDĚLAT

zprávu, existuje metoda, jak odkládání překonat. A stačí vám k ní

PRÁCI, DO KTERÉ SE VÁM

jen obyčejná kuchyňská minutka.

ALE VŮBEC NECHCE. MÍSTO

Technikou Pomodoro přeperete prokrastinaci

Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat

NAPLÁNOVANÉHO ÚKOLU

Podle názvu by se mohlo zdát, že jde o babskou radu. Ve skutečnosti

JSTE VŠAK UŽ POSEKALI

jde o renomovanou techniku, kterou využívají lidé na celém světě. Vy-

plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

CELOU ZAHRADU, UKLIDILI

myslel ji Francesco Cirillo a je úplně jednoduchá. A nemusíte mít nutně

Nejčastěji jde o úkoly nezáživné, psy-

Prokrastinace je do určité míry normální

PRÁDELNÍK SVÉHO

minutku ve tvaru rajčete.

chicky náročné a nepříjemné. Může předs-

psychologické chování. Chronická prokrasti-

PUBERTÁLNÍHO POTOMKA

V čem vám ještě kouzelné rajče pomůže?

tavovat rizikový faktor pro duševní zdraví.

nace však může být příznakem vážné men-

NEBO UMYLI PARTNEROVO

Připadá vám to až moc jednoduché? Zkuste to, a sami budete přek-

AUTO.

vapeni, co všechno se dá stihnout za 25 minut. A nejen to, metoda

Prokrastinace může vyústit ve stres, poc-

strach vyhledat pomoc kvůli sociálnímu stig-

pracovních cyklů s přestávkami vám přinese i další plusy. Přestanete

it viny, psychickou krizi a ztrátu produktiv-

matu a rozšířenému omylu, že prokrastinace

dělat chyby kvůli nedostatku koncentrace. Uvědomíte si, že některé

ity. Spojení těchto pocitů může vést k další

je způsobena leností, nízkou silou vůle nebo

úkoly jdou zvládnout daleko rychleji, než se vám zdálo. Zažijete méně

prokrastinaci a vytváří tak určitý kruh.

malými ambicemi.

tální poruchy. Takto postižení lidé mají často

stresu z nedodělané práce. Naučíte se lépe zorganizovat a naplánovat
svoje úkoly a denní rozvrh. Užijete si díky dobře naplánované práci více
volného času bez výčitek. Pravidelnými přestávkami se více zaměříte
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8

WORKSHOPY

Sestavte si tým snů,
problémy vyřeší za vás

9

Pán v modrém klobouku je tu šéf. Ostatní členy týmu řídí. Koordinuje postup řešení a přemýšlí o
tom, jak myslí ostatní. Nepřemýšlí o problému, ale o tom, jakým způsobem o něm přemýšlet. Jako
modrá obloha se klene nad vším, co tým dělá. „Návštěvnost našeho divadla je malá. Hledejme
řešení, jak ji zvýšit.”
Vedle něj sedí muž s bílým kloboukem na hlavě. S brýlemi na očích pečlivě pročítá papíry před
sebou. Nic jiného, než fakta ho nezajímají. Místo mozku má počítač. Sleduje čísla a statistiky, ale

Nedaří se vám najít východisko ze složitého problému?

pouze ověřené a nikdy je nevysvětluje. „Za poslední tři měsíce se, podle prodeje lístků, návštěv-

Použijte účinnou metodu šesti klobouků.

nost o 20 % snížila.”
Záhadná paní s červeným kloboukem zasahuje do diskuze svými emocemi. Někdy se směje, podruhé pláče, jindy se zase zlobí. Soustředí se pouze na pocity, které v ní řešení problému vyvolává.
Řídí se svojí intuicí a suchá fakta jí nic neříkají. Její reakce nejsou logické ani smysluplné. „Dejme
do repertoáru tuhle hru. Hraje v ní herec, který je skvělý.”
Přísným zrakem ji sleduje muž v černém. Hledá místa, která nemají logiku. Upozorňuje na omyly,
nedostatky a chyby. Má mnoho důkazů, proč to nepůjde. Okamžitě vyloučí neověřená fakta a pojmenuje každé nebezpečí. „Už jsme několikrát udělali změnu programu, ale nikdy to návštěvnost
nezvýšilo. Nevím, proč by to tentokrát mělo vyjít.”
Do týmu patří také starší paní se žlutým kloboukem na hlavě. Září jako sluníčko. Na všechny se
usmívá a na všem hledá jen to dobré. Plánuje budoucnost a věří, že všechno dobře dopadne. Neprojevuje moc emocí a také nemá nové nápady. Prostě praktická optimistka. „Tahle hra by mohla
být představením roku. Měli bychom to zkusit.”
Jeden pán má na sobě zelený klobouk. Bude to asi umělec. Rozhazuje rukama a popisuje své
velkolepé představy řešení problému. Má mnoho nápadů a nebojí se provokovat. Schválně říká,
co se jeví jako nemožné. Nabízí další možná řešení problému a tvoří z nich budoucnost. „Co kdyby
diváci za to, že přijdou na tohle představení, dostali dárek?”

K AUTORSTVÍ METODY 6

Šest statečných porazí každou nesnáz

KLOBOUKŮ SE HLÁSÍ EDWARD

Kolem stolu sedí šest osob, každý má na hlavě jinak barevný klobouk.

v týmu může mít jinou barvu klobouku, nebo si

ské organizace the School of Thinking totiž tvrdí, že

DE BONO. VÝZNAMNÝ

Je to váš tým snů. Stačí jim zadat váš problém a oni ho vyřeší. Co je ta-

v určitou chvíli nasadí všichni jen jednu. Hlavním

s metodou šesti myslících klobouků přišla poprvé

MYSLITEL 20. STOLETÍ, O

jemstvím jejich metody? Každý má úplně jiný způsob myšlení.

pravidlem hry je, že úvahy o problému se vždy řídí

právě jeho škola už v roce 1983.

KTERÉM SE ŘÍKÁ, ŽE JE TAK

Jak si vytvořit vlastní dream team

barvou nasazeného klobouku. Uvidíte, že se vám

Dr. Bono patří mezi 250 nejvýznamnějších lidí, kteří

TROCHU ŠARLATÁN.

Jak je možné, že skupina těchto divných lidí vyřeší skoro každý prob-

bude o problému přemýšlet volněji, napadne vás

v lidských dějinách ovlivnili vývoj člověka. Je au-

lém? Jako jednotlivci by asi v normálním životě neuspěli, ale jako tým

daleko víc souvislostí a možných řešení.

torem koncepce laterálního myšlení a jeho teorie

dokážou zázraky. Jejich tajemstvím je tak zvané paralelní myšlení. Na

Přemýšlel o myšlení a vymyslel metodu, jak

myšlenkových pochodů jsou používány v mnoha

problém se nedívají pouze z jednoho úhlu pohledu. Získají tak šest

přemýšlet

oblastech podnikání.

různých hledisek. Tato metoda je vhodná především pro práci ve sk-

Metodu šesti klobouků zpopularizoval Edward de

Vyzkoušejte se svými spolupracovníky tuto meto-

upině. Cílem je narušit stereotypy, rozčlenit fakta, zlepšit komunikaci,

Bono. V roce 1985 vydal knihu Six Thinking Hats. V

du. Nejen, že s ní oživíte nudnou poradu, ale možná

odstranit ostych a podpořit kreativitu myšlení.

češtině vyšla pod názvem Šest klobouků, aneb Jak

najdete řešení, na které jste dlouho nemohli přijít.

Vyzkoušejte si sestavit svůj tým snů. Dobře se pobavíte a možná na-

myslet.

jdete překvapivá řešení vašeho problému. Principem je nasazování si

Autorství této metody je mu však prý připisováno

klobouků různých barev, které zúží zaměření vašeho myšlení. Každý

neprávem. Dr. Michael Hewitt-Gleeson, šéf austral-
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Nastupte si, váš dostavník
k seberozvoji právě odjíždí
Co znamená slovo koučovat? Kdo je kouč a k čemu

KOUČING

11

Mýty o koučování

Mýtus 2: Koučem se může stát každý.

Mýtus 1: Kouči radí lidem.

Ačkoliv je koučování neregulovaná profese, koučem

Koučování není poradenství. Kouči rozvíjejí po-

se nemůže stát každý. Kouči potřebují absolvo-

tenciál klientů pomocí kladení silných otázek, ak-

vat akreditovaný výcvik metod a dovedností, aby

tivního naslouchání a přímé komunikace. Rady

dokázali svoji práci dělat na profesionální úrovni.

klientům jsou dokonce jednou z koučovacích chyb.

Mýtus 3: Já se koučuji sám, kouče
nepotřebuji.

vám může být dobrý?

Po praktické stránce nelze dosahovat stejných
efektů pomocí sebekoučování, jako pomocí kouče.

Sokratova revoluce v učení žije dodnes

Do tzv. “slepých míst” v mysli se člověk sám nedostane. Pomoc druhé osoby má nesrovnatelně účin-

Koučink však vůbec není metodou, která by byla

ke změně a k uskutečnění toho, co si opravdu přejí.

nová. Prvním, kdo začal používat principy dnes

Položil tak základ, který v koučinku platí dodnes.

známé jako koučink, byl řecký filozof Sokrates. Zvo-

Sokrates (469–399 př. n. l.), byl athénský filozof, uči-

lil totiž pro komunikaci se svými žáky úplně jinou

tel Platónův. Je považován za jednu z nejvýznamně-

metodu než tehdejší učenci. Nevedl monolog, ale

jších postav evropské filozofie.

nější efekt než snaha o sebekoučování.

Mýtus 4: Kouče nepotřebuji, na to
abych si popovídal, mám přátele.
Účelem přátelských konverzací je sdílení příběhů.

mluvil s nimi. Této metodě se pak později začalo

Koučovací konverzace vede k rozvoji potenciálu a

říkat „Sokratovský rozhovor“. Rozhovorem aktivoval

dosahování cílů. Jedná se o dvě naprosto odlišné

skryté zdroje svých žáků a oni byli více motivováni

konverzace s jiným záměrem.
Zdroj: Wikipedie

NENÍ TO KAMARÁD ANI

Vnitřní hrou k seberozvoji

PORADCE A ANI ZA VÁS NIC

Za zakladatele moderního koučinku jsou považováni legendární John

NEVYŘEŠÍ. JEN VÁS POZVE

Whitmore a Timothy Gallwey. Sir John Whitmore, vyhledávaný britský

DO SVÉHO DOSTAVNÍKU A

poradce a pedagog, zahájil svou kariéru jako profesionální automobi-

Termín pochází z anglického slovesa coach

metropole. Z maďarštiny se slovo odvozené

POHODLNÝM ZPŮSOBEM SE S

lový závodník a v šedesátých letech minulého století dosáhl mnoha

(trénovat, vést). Do češtiny jsme ho přeja-

ze jména vesnice rozšířilo téměř do všech

VÁMI PŘESUNE Z MÍSTA, KDE

úspěchů jako člen automobilové stáje Ford. Po několika letech pod-

li v podobě kouč. Z něj jsme si pak utvořili

evropských jazyků – v polštině je výraz kocz,

PRÁVĚ JSTE, NA MÍSTO, KDE

nikání ve Velké Británii, Švýcarsku a USA založil se svým společníkem

výrazy koučování a koučovat. Trenér, kouč je

v srbštině a chorvatštině kòčija, v němčině

CHCETE BÝT.

Timothym Gallweyem firmu Inner Game Ltd., která významně oboha-

přece něco jako kočí, koučuje neboli kočíruje

Kutsche, v angličtině coach, ve francouzštině

tila nové přístupy vedení lidí ve sportu i v manažerském výcviku. Timo-

mužstvo… Anglické coach vzniklo ze jména

a španělštině coche… Z pojmenování coach

thy Gallwey o koučování říká:

maďarské vesnice. Ta obec se jmenuje Kocz,

vzniklo v anglickém studentském slangu

leží mezi Rábem a Peští, nedaleko Komárna,

pojmenování nejprve soukromých učitelů a

a bývala velmi důležitou přepřahací stanicí

doučovatelů, později instruktorů, a nakonec

na dostavníkové cestě z Vídně do uherské

sportovních trenérů.

„Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje maximalizovat jeho výkon tím, že odstraní vnitřní
bariéry. Koučování spíše, než by něčemu učilo, pomáhá
učit se.“
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Jak maďarská vesnice dala původ slovu kouč
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Jde o změnu vnitřního
nastavení osobnosti

PAVLÍNA HANZELKOVÁ JE

Jak jste se dostala k projektu Manažerská akademie pro ženy?

JEDNOU Z KOUČEK PROJEKTU

Oslovila mě Petra Petrušková, protože jsem již v minulosti v Lumpíkově

MANAŽERSKÁ AKADEMIE

spolupracovala na jiných projektech.

PRO ŽENY. V PROJEKTU

Liší se koučování skupinky žen, které se chtějí stát manažerkami,

JI PŘEKVAPILO HLAVNĚ

od koučování jinak zaměřených osob a pokud ano, tak čím?

NASAZENÍ ÚČASTNIC A

Pokud jde o vedení koučovacího pohovoru, tak se nijak neliší od jiných

JEJICH VŮLE JÍT ZA ZMĚNOU

rozhovorů. Struktura je stejná, mění se však témata. Ta se zaměřují jed-

K LEPŠÍMU. „PRO ŽENY JE ASI

nak na úspěšné zvládání pracovní pozice, ale velmi často i na osobní

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UVĚDOMIT

život, který se zvládáním profese úzce souvisí.

SI, JAK JIM OSOBNÍ ŽIVOT

Co vás nejvíce na práci s touto skupinou překvapilo?

OVLIVŇUJE TEN PRACOVNÍ,“

Zájem účastnic, jejich nasazení a chuť jít za svým. Ne vždy to v kurzech,

UPŘESŇUJE PAVLÍNA, ČÍM

které si účastníci neplatí sami, takto bývá.

JE PRO NI JINÉ KOUČOVÁNÍ

Jaký nejzajímavější problém jste s některou z účastnic řešila a co

SPECIFICKÉ SKUPINY

vás na něm zaujalo?

BUDOUCÍCH ČI SOUČASNÝCH

Jde o změnu vnitřního nastavení osobnosti. Účastnice si ze začátku vů-

MANAŽEREK.

bec nemyslela, že by její výsledky v práci nějak souvisely se „strachy“ v
osobním životě. Když jsme ale šli do hloubky, tak si uvědomila, že souvisí a dnes pracujeme na tom, aby se jich zbavila.
Jaký nejzajímavější posun ve společné práci s některou z účastnic projektu jste zažila?
Celkově u všech pozoruji nárůst většího sebevědomí, víru sama v sebe.
Věřím, že jim to pomůže k dosažení svých cílů. Ještě nejsme u konce,
jsme zatím v polovině, tak uvidíme.
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Pohovor za hodinu? To já
stihnu za 10 minut

KARIERNÍ PORADENSTVÍ
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Veďte pohovor jako mistr
Ice Break. Zkuste kandidáta/ku uvolnit. Zeptetejte se, jaká byla cesta, nebo jestli vás
dobře našla. U pohovoru jsou lidé většinou nervózní, hlavně pokud jim o práci jde. Taková analyticky zaměřená asistentka bude určitě více nervózní než ostřílená obchodnice, ale uvolňující otázka pomůže navodit příjemnou atmosféru v každé situaci. Klidně
si ji předem připravte.
Řekněte nám něco o sobě. Zde se dozvíte základní důležité informace. Pokud kandidát/ka začne mluvit o rodině, můžete ji nasměřovat do pracovní oblasti, úspěchů, na
co je hrdá. Zde většinou zjistíte informace, které nenajdete v životopise.
Projděte pro vás zajímavé pozice v životopise. Nemusíte se ptát na brigády před 20 lety,
většinou se zaměřuji maximálně na 3 poslední zaměstnání.
Jaké jsou vaše úspěchy? Mluvte o 2 až 3 největších úspěších kandidátky a ty proberte
opravdu do hloubky. „Spolupracovala jsem na certifikaci ISO.“ Tohle Vám však nestačí.
Kdo vám pomáhal? Kde jste získávala informace (internet, školení)? Co vám šlo lehce,
která část byla nejtěžší a proč? Někdy zjistíte, že si kandidátka vše nastudovala na internetu, obvolala potřebné instituce a vše zjistila. Jindy celé ISO nastavoval někdo jiný.
Představení pozice. Až teď představujete pozici a říkáte do detailů náplň práce. Proč?
Pokud pozici představíte na začátku, každý trošku inteligentní člověk ví, co vám říct a
na co se zaměřit. Tak získáte výhodu, jak pozici prodat. Víte, co kandidátku baví a proč
odešla z předchozích firem. Pokud kandidátku nechcete, představení firmy a pozice
zkrátíte. Já jsem pro odmítnutí hned, ale zpětná vazba musí být konstruktivní.

ANO, POKUD JAKO MANAŽER

Až cca po 30 minutách odbouráte první dojem a začnete opravdu

VYBÍRÁTE ZAMĚSTNANCE NA

vnímat kandidáta a jeho znalosti.

DĚLNICKOU POZICI. ALE ANI V

Jak tedy dobře vybrat zaměstnance, který doplní váš tým? Základ je

TOMTO PŘÍPADĚ BY POHOVOR

příprava. Vím, jde o ohranou frázi, a navíc zabírá čas. Ale věřte, že není

Nejdříve si ujasněte 3 až 4 základní otázky, které musí

NEMĚL BÝT TAK KRÁTKÝ.

nic důležitějšího než si vybrat správného kolegu.

váš budoucí zaměstnanec splňovat

Je potřeba životopis každého uchazeče podrobně prostudovat a
zapamatovat si základní informace, díky kterým se uchazeč na pohov-

Půjde-li například o asistentku, odpověz-

měla umět i s dalšími programy?

or „probojoval“. Pokud přípravu nepodceníte, nepřekvapí vás žádná z

te si na otázky:

Je pro vás důležitější její systematičnost nebo

informací, které vám uchazeč představí.

Bude spíše telefonovat nebo jednat s lidmi a

komunikativnost a sociální cítění?

chodit na schůzky?

Bude muset mluvit i psát anglicky, nebo si

Hledáte obchodnici nebo někoho, kdo bude

vystačí se základní znalostí a je pro ni stěžejní

tvořit grafy a tabulky?

čeština?

Petra Petrušková
Je certifikovaným lektorem. Nyní se také věnuje koučinku. Má za sebou
více než 100 konzultací v oblasti kariérového poradenství.
Při mateřské dovolené založila neziskovou organizaci Lumpíkov. Kromě
vzdělávacích projektů rozjela v Lumpíkově dětskou skupinu a dětský

Pokud grafy a tabulky, jaké by měla mít dovednosti?
Vystačí si se znalostí Excelu a Wordu, nebo by

klub. Cílem všech projektů je pomoct ženám nastartovat jejich potenciál.

MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO ŽENY 2020
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Chcete se stát dokonalou
manažerkou?

Přihlste se do dalšího běhu kurzu
Manažerské akademie pro ženy
775 204 032

w w w.lumpikov.cz

info@lumpikov.cz
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