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„Máte děti? Vy nemáte žádnou praxi? Kolik, že vám je let? Tak nashledanou.” Dříve si maminky s dětmi, absol-
venti nebo lidé nad padesát hledali práci jen těžko. Dnes je to jinak. Co se změnilo? 

Napsat ten nejlepší životopis na světě nejspíš zvládne jedině Chuck Norris. Ale i ten váš může být jedinečný. 
Poradíme vám, o čem při jeho psaní přemýšlet, co do něj napsat a jak být lepší než ostatní kandidáti. 

4 tipy, jak se rychle a jednoduše připravit na pracovní pohovor

Pracovní pohovor je před vámi, ale i když jste dobře připraveni, nervozita může udělat své. Máme pro vás 10 
tipů, čemu se u pohovoru rozhodně vyhnout.

Napodobování druhých je přirozenou lidskou vlastností. Děti napodobují rodiče, mladí lidé napodobují jeden 
druhého. Už odedávna jedna firma napodobuje druhou. Jde o konkurenční boj, nebo jen učení se od sebe 
navzájem? Odpověď zní — jak kdy. 

Správné a efektivní hodnocení zaměstnanců ve firmě je jeden z nejdůležitějších procesů, na které by měl být 
kladen velký důraz. Pokud se zaměstnanci nebudou cítit ve vaší firmě dobře, bude se snižovat jejich spoko-
jenost a následně také produktivita jejich práce.

18. Můžeš být blbá, ale musíš si umět poradit
„Cestujete? A už jste se někdy v zahraničí dostali do situace bez jakéhokoli komfortu a bezpečí? Nevěděli jste, 
kde budete spát, za co budete jíst, kde si vyperete oblečení? 

41. Pohovor za hodinu? To já stihnu za 10 minut
Ano, pokud jako manažer vybíráte zaměstnance na dělnickou pozici. Ale ani v tomto případě by pohovor 
neměl být tak krátký. 
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ÚVOD

PETRA PETRUŠKOVÁ
Manažerka projektu

Cílem Manažerské akademie pro ženy je podpořit specifickou skupinu žen, které se chystají do manažerské pozice, ať už po 

kariérové pauze způsobené rodičovskou dovolenou, čeká je povýšení či možnost kariérní změny. Nebo již ve vedoucí pozici 

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

Chceme pomoct ženám lépe prodat své úspěchy 

a zdokonalit jejich znalosti a dovednosti, aby 

přirozeně postoupily o level výš, tedy zastávaly vyšší 

pozice. Ženy mají velký potenciál, jen ho neumí 

prodat. Firmy se tak ochuzují o jiný, ženský pohled 

na problém a jeho řešení. Různorodost v týmech 

pomáhá růstu firem i celé společnosti. 

Nejsou jen manažerky, ale zároveň ženy maminky, 

takže řeší nejen téma, jak obstát už v tak náročné 

manažerské roli, ale zabývají se tím, jak skloubit 

možnosti práce-kariéry a rodiny, a přitom 

nezapomenout ani sama na sebe. Manažerská 

akademie pro ženy je program intenzivních 

motivačních, dovednostních, mentoringových 

programů,  koučinku a dalších doprovodných 

aktivit. 

Včetně nabídek flexibilních forem práce pro ženy, 

které mají potenciál pro práci na manažerských 

pozicích a hledají uplatnění ve vedoucích pozicích. 

Program je také určen pro ženy, které získaly pracovní 

zkušenosti z nižších či středních managementů a 

chtějí se ve svých manažerských dovednostech dále 

rozvíjet během rodičovské a mateřské dovolené 

nebo po jejím ukončení. Program je zaměřen na 

individuální přístup, interaktivitu, praktický nácvik 

dovedností a také propojenost s praxí.



D O B R Á  P R A X E  Z E  Z A H R A N I Č Í
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Index genderové rovnosti je žebříček, který každoročně zveřejňuje Evropský institut pro 
genderovou rovnost. Vychází už desátým rokem a Česko si na něm nevede nijak slavně 

– od začátku se propadlo o devět příček na současné 23. místo z 28 členských států EU.

FRANCIE
Na žebříčku genderové rovnosti nás dělí 20 míst

Na druhou stranu Francie je se svými 75,1 ze 100 
bodů na 3. místě v EU v indexu genderové rovnosti. 
Jeho skóre je o 7,2 bodu vyšší než skóre EU. Od roku 
2010 se skóre Francie zvýšilo o 7,6 bodu (+ 0,5 bodu 
od roku 2017). Díky mírně rychlejšímu pokroku 
směrem k rovnosti žen a mužů než ostatní členské 
státy si Francie od roku 2010 zlepšila pozici o čtyři 
místa.

S 56,2 ze 100 bodů je Česko v indexu genderové 
rovnosti na 23. místě. Jeho skóre je o 11,7 bodu 
nižší než skóre EU. Od roku 2010 se skóre České 
republiky zvýšilo pouze o 0,6 bodu. Nejvíce nárůstu 
(0,5 bodu) bylo dosaženo od roku 2017. Pořadí 
země od roku 2010 kleslo o devět míst.

Nejhůře ze všech sledovaných oblastí je na tom 
Česko v oblasti rozhodování, kde jsme získali 
pouhých 27,7 bodů ze 100. V praxi to znamená, 
že ženy nejsou zastoupeny v téměř žádných 
rozhodovacích pozicích jak v politice, tak v 
ekonomice, vědě, médiích i ve sportu. Například v 
představenstvu České národní banky není jediná 
žena, velmi nízké zastoupení mají ženy také v 
Českém olympijském výboru, v radách financujících 
vědecký výzkum, v Radě pro rozhlasové a televizní 
vysílání. Nízké zastoupení žen v rozhodovacích 
pozicích se velmi výrazně projevuje například na 
opatřeních, která mají zamezit šíření pandemie 
Covid-19. Ženy sice převládají v pozicích, které 
pandemii čelí v první linii, tedy ve zdravotnických a 
pečovatelských profesích, ale zcela chybí tam, kde 
je možné o způsobu boje s pandemií rozhodnout.

Studie INSEE publikovaná 25. září 2019 ukazuje, že 
genderová rovnost mezi vedoucími pracovníky ve 

Francii se zlepšuje. I když v této sociální skupině 
stále převažují muži, přítomnost vedoucích žen se 
od roku 1982 zdvojnásobila, z 21 % na 42 % v roce 
2019.

Porovnání podílu žen v rozhodovacích, tedy 
manažerských pozicích, v České republice a ve 
Francii.

Porovnání podílu žen v rozhodovacích pozicích v 
hospodářské oblasti v České republice a ve Francii.

Porovnání genderové rovnosti ve vedoucích 
pozicích ve Francii a v Česku vychází jednoznačně ve 
prospěch Francie. Díky vysokému tempu pokroku 
směrem k rovnosti žen a mužů se hodnocení 
Francie v letech 2005 až 2017 zlepšilo o čtyři místa.

Zdroj: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020

Zpracováno ve spolupráci se zahraniční manažerkou.
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S 67,5 ze 100 bodů je Německo v indexu genderové rovnosti na 12. místě v EU. 
Skóre Německa je o 0,4 bodu nižší než skóre EU.

NĚMECKO
4 K už naštěstí neplatí

Tradiční roli žen v německé společnosti často 
popisovaly takzvané „čtyři K“ v německém jazyce: 
Kinder (děti), Kirche ( kostel ), Küche ( kuchyň ) a 
Kleider (oblečení), což naznačuje, že jejich hlavní 
povinnosti nesly a vychovávaly děti, navštěvovaly 
náboženské aktivity, vařily a podávaly jídlo a řešily 
oblečení a módu. Během 20. století se však jejich 
role změnily. Po získání volebního práva v roce 1919 
začaly německé ženy přebírat aktivní role, které 
dříve plnili muži.

Role německých žen se v průběhu historie měnily, 
protože kultura a společnost, ve které žily, prošly 
různými transformacemi. Historicky i v současnosti 
se situace žen v německých regionech lišila, zejména 
v průběhu 20. století, kdy v západním Německu 
existovala jiná politická a socioekonomická 
organizace ve srovnání s východním Německem.

Ženy v Německu jsou velmi vzdělané: více než 
polovina má tzv Abiturem (německá vstupní 
kvalifikace na univerzitu). Přibližně 50 procent 
absolventek vysokých škol a přibližně 45 procent 
doktorandek jsou ženy. Podle federálního 

ministerstva pro hospodářské záležitosti a 
energetiku jsou manažerské pozice nicméně 
obsazovány primárně muži.

Nejvyšší podíl žen na vedoucích pozicích v Německu 
byl zaznamenán ve zdravotnictví, a to 38 procent 
k roku 2018. Po zdravotní péči následoval obchod 
a vydavatelství. V celém Německu v tomto roce 
zastávalo vedoucí pozice 22,6 procenta žen.

Porovnání podílu žen v rozhodovacích pozicích v 
hospodářské oblasti v České republice a v Německu 
vychází jednoznačně ve prospěch Německa.

European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2019

Zdroje: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020; Wikipedie

Zpracováno ve spolupráci se zahraniční manažerkou.
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S 66,5 ze 100 bodů je Rakousko v indexu genderové rovnosti na 13. místě v EU.
Jeho skóre je o 1,4 bodu nižší než skóre EU.

RAKOUSKO
Tradiční role v historii vystřídaly kvóty

V Rakousku jsou ženy stále nedostatečně 
zastoupeny ve vedoucích pozicích ve srovnání s 
jejich podílem na populaci. Rovnoměrné zastoupení 
žen a mužů v řídících a rozhodovacích pozicích ve 
všech oblastech společnosti je tedy dlouhodobým 
cílem.

Důležitým krokem k dosažení vyváženého a 
rovného zastoupení žen a mužů na vedoucích 
pozicích v ekonomice v soukromém sektoru byl 
zákon o rovnosti žen a mužů v dozorčích radách 
(GFMA-G). Zákon byl přijat v červnu 2017 s cílem 
zvýšit podíl žen na vedoucích pozicích. Od 1. 
ledna 2018 musí být v dozorčích radách veřejně 
obchodovaných společností a společností s více než 
1 000 zaměstnanci nejméně 30 procent žen a 30 
procent mužů. Nedosáhne – li se požadované kvóty 
členek dozorčí rady, stane se příslušné jmenování 
neplatným z důvodu porušení genderové kvóty.

Kromě toho byl zaveden systém kvót s cílem 
zvýšit do roku 2019 procento žen mezi státem 
nominovanými členy dozorčích rad (nejméně 
50 procent) státních společností na 35 procent. 
Kvóta je dobrovolným závazkem federální vlády 
a je adresována přímo členům dozorčí rady 
nominovaným federální vládou. Závazek rakouské 
vlády vychází z rozhodnutí ministerské rady ze 
dne 15. března 2011 a ministerské rady ze dne 31. 
července 2019. Rakouská vláda se zavázala zvýšit 
procento žen v dozorčích radách společností s 
alespoň 50 procentním podílem.

Navzdory pokroku v posledních letech zůstávají 
ženy v politických rozhodovacích pozicích na všech 
úrovních nedostatečně zastoupeny. Rakousko 

nemá zákonem stanovenou volební kvótu. Některé 
politické strany mají pro seznamy stran dobrovolné 
kvóty/vlastní závazky. V červenci 2019 však byl 
novelizován zákon o financování poslaneckých 
klubů a byl zaveden „bonus“ pro vyšší podíl žen. 
Pokud podíl poslankyň v poslaneckém klubu 
(Klubu) v národním parlamentu (Nationalrat 
nebo Bundesrat) překročí 40 procent, financování 
poslaneckého klubu se zvýší o 3 procenta.

Porovnání podílu žen v rozhodovacích, tedy 
manažerských pozicích, v České republice a v 
Rakousku.

Porovnání podílu žen v rozhodovacích pozicích v 
hospodářské oblasti v České republice a v Rakousku.

Zdroje: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020; https://www.
bundeskanzleramt.gv.at/en/agenda/women-and-equality/gender_equality_in_the_labour_
market/women-in-leadership-positions.html

Zpracováno ve spolupráci se zahraniční manažerkou.
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S 55,2 ze 100 bodů je Polsko v indexu genderové rovnosti na 24. místě v EU. 
Jeho skóre je o 12,2 bodu nižší než průměr EU. 

POLSKO
Historie rovnosti žen v Polsku je plná rozporů

Charakter polských žen je formován polskou historií, 
kulturou a politikou. Polsko má dlouhou historii 
feministického aktivismu a bylo jedním z prvních 
národů v Evropě, které uzákonily volební právo 
žen. Polsko je však silně ovlivněno konzervativními 
sociálními názory katolické církve. 

Hlavním tématem současnosti v oblasti rovnosti 
žen je legalizace potratů. Potraty v Polsku jsou 
nyní nezákonné s výjimkou případů znásilnění a 
ohrožení života ženy nebo jakékoli formy zdraví.        
V roce 2020 polský ústavní soud rozhodl, že potraty 
v důsledku vad plodu jsou protiústavní. 

Index genderové rovnosti je nástroj k měření 
pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v EU, který 
vyvinula organizace EIGE. Poskytuje větší viditelnost 
oblastem, které je třeba zlepšit, a v konečném 
důsledku podporuje tvůrce politik při navrhování 
účinnějších opatření pro rovnost žen a mužů.

V letech 2005 až 2017 Polsko zlepšilo své indexové 
skóre o 2,8 bodů, ale po celé období mělo mnohem 
nižší skóre, než je průměr EU. Polsko postupuje 
směrem k rovnosti žen a mužů pomaleji než ostatní 
členské státy. Jeho pořadí kleslo od roku 2005 o čtyři 
místa a od roku 2015 o šest.

Porovnání podílu žen v rozhodovacích, tedy 
manažerských pozicích, v České republice a                    
v Polsku:

Porovnání podílu žen v rozhodovacích pozicích            
v hospodářské oblasti v České republice a v Polsku:

V rozhodovacích pozicích si však Polsko, v porovnání 
s Českou republikou, stojí stále  o trochu lépe.

10
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Podle údajů nadace MaMa věnuje průměrná polská 
žena kromě výdělečné činnosti téměř 6 hodin 
denně domácím povinnostem, což potvrzuje i 
Ústřední statistický úřad, podle jehož odhadu stráví 
muži domácími pracemi pouhé 2 hodiny a 33 minut 
denně. Z nedávné studie, vyplývá, že v průměru 
má každý pátý Polák problém skloubit práci s 
povinnostmi v rodině. 

To však neznamená, že Poláci zastávají konzervativní 
názory, naopak respondenti v této studii deklarovali 
otevřenost v otázkách partnerství a vyjadřovali 

kladné postoje k plnění rodinných povinností 
rovným dílem. Ukazuje se však, že je důležité 
přesvědčit ženy, že rodinné povinnosti dokážou 
zvládat efektivněji než jejich manželé či partneři.

Ze sledování společenského života v Polsku 
vyplynulo, že na model partnerské rodiny ženy často 
rezignují v důsledku vyššího příjmu svého partnera 
i kvůli překážkám ze strany zaměstnavatelů, kteří 
očekávají stoprocentní dostupnost a nepřihlížejí k 
možnostem, jako je pružná pracovní doba a práce 
na dálku.

Polské ženy si získaly zvláštní místo ve sportu v 
zemi. První 3 místa s největším počtem výher v 
každoroční soutěži nejpopulárnějších sportovců.

Zdroje: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020; https://www.mpsv.cz/
documents/20142/225508/Polsko_MLSP.pdf/84fb160a-2786-0acd-7721-01022b9e7d74; 
Wikipedie

Zpracováno ve spolupráci se zahraniční manažerkou.
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V jakémkoli věku můžeme objevit svůj skrytý, nerozvinutý potenciál a naplnit ho. Nejprve 
je ale nutné vůbec zjistit, jaký náš potenciál je, co je smyslem našeho života, naším skrytým 
nadáním. 

1. Vzpomeňte si, o čem jste snili v dětství
Vzpomínejte. Co jste jako dítě milovali, po čem 
jste toužili, na co jste si hrávali? Co vás zajímalo a 
fascinovalo? Jaké byly vaše nejtajnější fantazie? 
Na co máte nejkrásnější vzpomínky, co ve vás 
zanechalo nejsilnější dojmy?
A hlavní otázka: Na jaký talent vaše dětské záliby 
poukazují?

2. Přemýšlejte o tom, čím byste dnes mohli být       
v tom nejlepším možném případě
Představte si, že by vše ve vašem životě, od narození 
po současnost, probíhalo naprosto ideálně. V dětství 
by byly vaše talenty povzbuzovány a podporovány, 
po celý život byste měli ideální podmínky k jejich 
rozvoji a posilování. Kým byste dnes byli? Změnilo 
by se něco? Čeho byste dosáhli? Co byste dnes 

dělali, kde byste byli?
Možná byste něco získali, možná ale i něco ztratili? 
Přemýšlejte o tom a své představy nijak nekroťte. 
Sněte, fantazírujte, buďte odvážní, neomezujte se 
ve svých nápadech! Pro tuto chvíli jsou všechna 
pravidla, konvence a omezení zrušeny.

3. Vyberte si barvu a popište ji
Jaká barva se vám líbí? Není nutné vybrat si svou 
oblíbenou barvu. Rozhlédněte se kolem, prolistujte 
si časopis a vyberte si barvu, která na vás zapůsobí 
příjemně.
Představte si, že jste touto barvou. Vezměte si list 
papíru a popište se. Například: „Jsem modrá…“ 
Jaká je barva, kterou jste si vybrali? Klidná nebo 
energická? Odvážná nebo opatrná? Vášnivá?
Napište vše, co vám přijde na mysl.

8 rad, které vám pomohou najít 
smysl vašeho života
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Jistěže, právě jste popsali sami sebe. Popisovat 
barvu je pouhý psychologický trik, který nám 
umožní být k sobě upřímnější, než obvykle jsme. 
Většina z nás sama o sobě neřekne třeba „Jsem 
úžasný!“, neboť jsme vychováváni ke skromnosti 
a egoismus nám zpravidla není sympatický. Na 
druhou stranu si většina z nás ani nepřizná negativa 
jako „Jsem osamělý,“ nebo „Jsem smutný,“ neboť si 
takové věci bojíme přiznat sami před sebou.

Pročtěte si, co jste o barvě (tedy o sobě) napsali, 
když vám v cestě nestál strach ani sociální 
konvence. Zaměřte se na pozitivní vlastnosti, které 
jste uvedli. Na silné stránky vaší osobnosti. Všechny 
tyhle vlastnosti můžete využít, můžete je rozvíjet. 
Nesmíte se bát používat je!

Zeptejte se ostatních.
Někdy nám o nás dokážou říct více druzí než my 
sami. Vezměte list papíru, tužku a zeptejte se 
někoho, s kým máte velmi blízký vztah (může to 
být manžel nebo manželka, sourozenec, matka 
nebo otec) na vaše nejlepší vlastnosti. V čem podle 
druhého vynikáte, v čem jste dobří, jaké jsou vaše 

nejlepší osobnostní rysy? Vše si zapiště.

4. Napište 20 svých oblíbených zájmů
Napište seznam 20 věcí, které děláte opravdu rádi. 
Může to být cokoli, jakákoli činnost nebo práce. 
Dokonce i naprosto banální věci. Milujete chodit na 
zmrzlinu? Napište to. Máte rádi pečení cukroví? Sem 
s tím. Rádi nakupujete? Na co čekáte, vezměte tužku 
a papír a pište!

Nakonec si udělejte tabulku. Do sloupce nalevo 
napište svých 20 zájmů, napravo napište pravdivé 
odpovědi na otázky:
Kdy naposledy jsem to udělal?
Dělávám to spontánně, nebo plánovaně?
Je to spojeno s mou prací?
Je to zdarma, nebo za peníze?
Dělám to sám, nebo s někým?
Může to být zdraví nebezpečné?
Je to pomalé, nebo rychlé?
Je to spjato s mým tělem, nebo myslí?

A teď se podívejte na své výsledky. Děláte to, co vás 
baví? Pokud ne, proč? Jak by se to dalo změnit?
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„Chcete-li začít realizovat své sny, nepotřebujete mantry, autohypnózu, motivační kurzy ani 
novou zubní pastu. Potřebujete praktické metody řešení problémů, schopnost plánovat, 

dovednosti a přístup k potřebnému materiálu.“

Barbara Shen, trenérka kariéry:
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5. Představte si svůj ideální den
Popište, jak by měl vypadat váš dokonalý den. 
Vezměte tužku a papír a pište. Zacházejte co nejvíce 
do podrobností. Co děláte, s kým jste? Co a kdy se 
děje?

Představte si, že nejste omezeni penězi, pravomocí 
nebo schopnostmi. Ve své fantazii jste naprosto 
svobodní.

Podívejte se na svou podrobnou představu 
ideálního dne. Na vše, co jste v něm měli, co jste 
dělali. Pak odpovězte na otázky:
Jaké z těchto věcí nelze ničím nahradit?
Jaké z těchto věcí nejsou sice nutné, ale přesto byste 
je rádi měli/dělali?

Co by bylo hezké mít, ale obejdu se i bez toho?
Co zůstane, když upravíte svůj ideální den tak, aby   
v něm zůstaly jen ty nejdůležitější věci?
Co z „ideálního dne“ už máte, nebo mít snadno 
můžete?
Co důležitého schází?
A hlavně:
Čím se liší skutečnost od vašeho „ideálního dne“? 
Co musíte udělat proto, abyste získali chybějící 
položky? Jaké překážky vám stojí v cestě?

6. Napište seznam věcí, které vám stojí v cestě
Vezměte list papíru a napište seznam překážek 
a důvodů, kvůli nimž nemůžete realizovat své 
sny. Konkrétní seznam skutečných problémů 
je dobrým prvním krokem na cestě, která vede 
k vašemu cíli. Jakmile problémy sepíšete, dáte 
jim jména a systematizujete je, mění se z hory 
nepřekonatelných překážek na řadu úkolů, s nimiž 
je třeba se postupně vypořádat.

7. Prověřte si, že svého snu opravdu chcete 
dosáhnout
Než se vydáte na cestu k cíli, doporučuje koučka 
prověřit si, že jde opravdu o váš sen. Představte si, 
že jste cíle už dosáhli. Máte, co jste chtěli. Představte 
si to do nejmenšího detailu. Rodiče budou hrdí. Ale 

co vy, jste šťastní? Co všechno vás sen stál? Možná 
stojíte na vrcholu Everestu, ale možná necítíte nic 
jiného než chlad a prostydnutí? Možná sedíte za 
stolem šéfa a jediné, co vás teď čeká, jsou hodiny 
vyřizování a podepisování papírů? Možná jste 
vydělali mnoho peněz, ale není kdy nebo za co je 
utrácet? Možná jste se dostali na titulní stránku 
časopisu. Co dál? Dáte si ji zarámovat? A co pak? 
Možná se nemáte s kým o svůj úspěch podělit? 
Možná zjistíte, že po dosažení vašeho vysněného 
cíle není ve skutečnosti nic lepšího, než to bylo před 
ním?

Možná si uvědomíte, že vlastně cíle, po kterém jste 
bláhově toužili, dosáhnout ani nechcete.

8. Identifikujte váš cíl
Teď je čas začít být konkrétnější a realističtější. 
Nemůžeme stavět na vodě. Kdo čeká na zázrak, ten 
se nedočká. Cíle nedosáhnete jen tak zničehonic.

Existují dvě pravidla:
1. Zkonkretizujte cíl. Už to nejsou jen pocity, jsou 
to fakta. Už to nejsou jen sny, teď máte cíl. Jaký 
je rozdíl? „Stát se lékařem“ je sen. „Dostat se na 
medicínu“ a „získat diplom“, to jsou cíle. „Být slavný“ 
je sen. „Nahrát album“ je cíl.
2. Určete si deadline. Buďte realističtí, ale nic 
neodkládejte a určete si termín. Rozvrhněte si čas a 
systematicky na svém cíli pracujte.

Ne, neexistuje kouzelná hůlka, která by vám 
jediným mávnutím splnila všechny sny a 
uskutečnila všechny cíle. Ale někdy stačí jen 
změnit vlastní myšlení. Místo tvrzení jako „nikdy 
to nedokážu“, se sami sebe ptejte: „Jak bych to 
mohl dokázat?“

Zdroj: https://eurodenik.cz/
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„Máte děti? Vy nemáte žádnou praxi? Kolik, že vám je let? Tak nashledanou.” Dříve si maminky    
s dětmi, absolventi nebo lidé nad padesát hledali práci jen těžko. Dnes je to jinak. Co se změnilo? 

Jak mít dobrou práci v jakékoli 
životní situaci
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Věk hýbe pracovním trhem
Podle výzkumu provedeného agenturou STEM 
v roce 2014 se 73 % občanů domnívá, že v České 
republice dochází na trhu práce k diskriminaci 
určitých skupin obyvatel. Podle dotazovaných jde 
především o diskriminaci podle věku. Myslí si to až 
85 % z nich.

Statistiky úřadu práce tuto skutečnost jenom 
potvrzují. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání 
se stále zvyšuje — dnes je to 43 let. Z celkového 
počtu nezaměstnaných je až 36,5 % osob nad 50 
let. Absolventů škol a mladistvých je z celkového 
počtu nezaměstnaných evidováno 3,8 %. Výzkumy 
ukazují, že návrat matek s malými dětmi po 
ukončení mateřské dovolené na trh práce je také 
problematický. Míra jejich nezaměstnanosti je až 
28 %. Převážná většina žen po mateřské s pěti až 
sedmiletým dítětem je nezaměstnaná více než rok. 

Hledáme zaměstnance, značka: Věk nás 
nezajímá
Trend se však začíná měnit. Mnoho zaměstnavatelů 
zjistilo, že věk může být naopak kritériem, které 
firmu obohatí. Starší zaměstnanci jsou zkušení a 
mohou učit ostatní, mladí zase plní energie s vůlí 
dozvídat se nové věci.

Ve výhodě bude ten zaměstnavatel, který pochopí, 
že každá věková kategorie má svá pro i proti. Výhod 
využije a s nevýhodami bude pracovat. 

Strategii řízení společnosti s ohledem na věk 
zaměstnanců se říká „age management”. Nejde 
o to, připravovat speciální programy pro 50 plus 
nebo pro mladé absolventy či jen ženy na mateřské. 
Koncept age managementu je širší. Zahrnuje 
opatření, která pomohou každému zaměstnanci 

uplatnit svoje znalosti a talent s ohledem na jeho 
aktuální životní situaci. 

Dokonalý tým je věkově různorodý
Věkově i typově rozdílně složené týmy bývají 
nejefektivnější. Proto se mnozí zaměstnavatelé 
naopak přímo zaměřili na přijímání zaměstnanců    
v různém věku.
 
Mladí mohou přinést nové nápady, potřebnou 
energii, ale vyžadují čas pro svůj rozvoj. Starší 
zaměstnanci mají naopak cenné zkušenosti a 
mohou mladé mnoho naučit. Dohromady tak 
vytvoří dokonalý tým.

Důvodem pro současný rozvoj age managementu 
ve firmách je také vliv demografických změn 
na strukturu zaměstnanců. Zkušení odborníci 
odcházejí do důchodu a mladých je málo.

Firma McDonald’s cíleně zaměstnává lidi nad 
padesát. Do restaurace nechodí totiž jen mladí, ale 
také babičky a dědečkové se svými vnoučaty, a tak 
chtějí mít věkově odpovídající personál pro každého 
zákazníka.

Firmy, které respektují životní situace svých 
zaměstnanců, umějí využít jejich potenciál                        
v jakémkoli věku.  Vědí, že úspěch není v 
zázračných technologiích či technickém vybavení, 
ale v lidech.
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První otázky Andrey na účastnice workshopu 
Manažerské akademie pro ženy. Málokdo si něco 
takového vůbec dovede představit. Vystoupit ze své 
zóny komfortu a umět si poradit. Andrea to zažila, a 
co víc, našla z toho cestu ven.
Ve svých 26 letech se rozhodla, že odejde z České 
republiky z  domova, kde doposud žila. Prostě se 
jednoho dne sebrala, vzala si jen pár osobních věcí 
a odjela do zahraničí. Jela na místo, kde nikoho 

neznala, nikomu nerozuměla a vůbec nevěděla, co 
tam bude dělat. Tak se ocitla ve Francii u moře na 
pláži bez jakékoli představy, kde bude spát.  
Do dnešního dne si prošla dlouhou a těžkou cestu. 
Aby měla co jíst a kde bydlet, brala práci, jaká zrovna 
byla – uklízela, prodávala, hlídala děti, starala se 
o stařenku. Musela se všechno naučit hned teď, 
i když o tom třeba vůbec nic dopředu nevěděla. 
Zažila si zradu, ponížení i těžké zdravotní problémy. 

Jenže Andreu jako by všechny tyto problémy hnaly 
dopředu. Všechno zvládla a při práci dokázala 
vystudovat Francouzskou civilizaci a historii umění 
na Univerzitě v Aix-en-Provence. 
A začala dělat to, co chtěla už jako malá holčička. 
Stala se originální malířkou. V  Marseille, kde dnes 
žije, pořádá stáže s výukou umění a malování. 

„Cestujete? A už jste se někdy v zahraničí dostali do situace bez jakéhokoli komfortu a bezpečí? 
Nevěděli jste, kde budete spát, za co budete jíst, kde si vyperete oblečení?

Můžeš být blbá, 
ale musíš si umět poradit
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Pořádala svou vlastní výstavu na Velvyslanectví 
České republiky v Paříži a mnoho dalších. 
Andrea Schmidt se totiž celý život řídí heslem 
svojí maminky: „Můžeš být blbá, ale musíš si umět 
poradit“.

Váš životní příběh je opravdu velmi výjimečný a 
neobvyklý. V jaké chvíli vám bylo opravdu nejhůř?
V době, kdy jsem onemocněla a měla 40 horečky a 4 
dny jsem nejedla. Šlo mi opravdu o život, a to už se 

mi chtělo hodně zpátky do České republiky. Chyběl 
mi teplý pelíšek, kam bych si mohla v klidu zalézt. 
Měla jsem štěstí, že se mi dostalo lékařské péče a 
dostala jsem se z toho. I když jsem pak ještě hodně 
dlouho tuto péči splácela.

Co vás pak zvedlo zase nahoru? 
Nevnímám to jako dolů a zase nahoru. Musela jsem 
fungovat pořád stejně. Je to, jako když jdete po 
cestě z rozpálených uhlíků. Když jdete, nic necítíte, 

ale kdybyste se na chvíli zastavili, tak se ošklivě 
spálíte. Musela jsem fungovat, a tak jsem šla prostě 
pořád dál.



C Í L E

20



C Í L E

21

Jakou hlavní životní zkušenost vám vaše 
složitá cesta dala?
Tohle všechno, co jsem zažila, mi ukázalo, že 
pravé hodnoty života musíme najít v  sobě a 
nepotřebujeme k  tomu vůbec nic. Žádné peníze 
nebo jiné materiální věci. „Toxické myšlenky“ 
jako třeba – nemám auto, nemůžu tohle, protože 
nemám peníze apod. – jsou prostě nesmysly. Já se 
raduji z  toho, že mám čisté a voňavé prostěradlo 
a z  kohoutku mi teče teplá voda. Pravé hodnoty 
máme v sobě, ať už jsme v jakékoli situaci. A někdy 
je třeba vystoupit ze své zóny komfortu, abychom 
je našli.
Prý jsou ženy, které se bojí v práci zavolat šéfovi a 
říct mu, co chtějí. Já tomu skoro ani nevěřím. Žena 
je přece strašně odvážná. Porodit dítě předpokládá 
velkou odvahu. Matka má takovou odvahu, že kvůli 
svému dítěti udělá cokoli na světě. A pak se bojí 
zavolat šéfovi?

Mají ženy v  porovnání s  muži nějaké silné 
stránky? Mají nějakou vlastnost, která jim 
může roli ženy manažerky usnadnit?
Myslím si, že každý člověk je úplně jiný. A nezáleží 
na tom, jestli je to žena nebo muž. Každý má pro 
to, co dělá, například práci manažera, jiný důvod. 
Někdo si tím kompenzuje negativní vzpomínku 
na tatínka, který mamince říkal, že je neschopná. 
Někoho to baví jako hra, jiný si tím kompenzuje svoji 
hyperaktivitu. Mezi mužem a ženou samozřejmě 

rozdíly jsou, ale důležitější je životní příběh každého 
jednotlivého člověka. Každý si z  něj přinesl něco 
jiného a v tom je ten rozdíl. 

Co vás dovedlo k malování a umění vůbec? 
Od malička jsem chtěla být malířka. Snila jsem o 
tom, že budu malovat. Jenže jsem to vždycky brala 
jako kroužek, koníček, nikdy mě nenapadlo, že by to 
mohla být také práce. Malovala jsem si jen sama pro 
sebe. Viděla jsem například malovanou pohádku 
Čert a Káča, všechno jsem si zapamatovala a situace 
z té pohádky jsem pak z paměti malovala. 
Rozhodnutí stát se malířkou nastalo přesně v  tu 
chvíli, kdy jsem byla skoro na pokraji svých sil. Ve 
stavu, kdy jsem byla hodně nemocná, mě napadla 
jedna hlavní myšlenka. Jestli se uzdravím, budu 
malovat! Budu dělat jen to, co mám opravdu ráda. 
Prostě teď, nebo nikdy! A tak se také stalo. 

Co je v současnosti vaší hlavní činností?
Maluji a měla jsem mnoho výstav v zahraničí, ale 
postupem času jsem si uvědomila, že to není úplně 
to pravé, co chci teď dělat. Zjistila jsem, že mě hrozně 
baví učit. Chtěla bych štědře předávat ostatním, co 
umím, a to hlavně formou „školy hrou“. Myslím si, že 
se umím vcítit do lidí, které mám na kurzu malovaní. 
Někdo se bojí, někdo bojuje a já jsem tu od toho, 
abych mu pomohla se uvolnit, otevřít tak, aby se cítil 
bezpečně. Vlastně tak bezprostředně vzniká terapie 
uměním.

Pravé hodnoty, jako je třeba odvaha, máme jen uvnitř sebe bez jakýchkoli okolních vlivů. 
Naším úkolem je si to uvědomit.  

Nesmíš se zastavit, jinak se spálíš
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Jak napsat 
nejlepší životopis
Napsat ten nejlepší životopis na světě nejspíš zvládne jedině Chuck Norris. Ale i ten váš 
může být jedinečný. Poradíme vám, o čem při jeho psaní přemýšlet, co do něj napsat a jak 
být lepší než ostatní kandidáti. 

1. krok
Udělejte si analýzu trhu práce a zjistěte, co dnes 
personalisté opravdu chtějí.

Nepouštějte se jako první do aktualizace svého 
starého CV, dokud nevíte, kam ho budete posílat. 
Ušetřete čas a pracujte systematicky a uvědomte 
si, že trochu jinak by mělo vypadat CV poslané 
přes personální agenturu a trochu jiné nároky mají 
interní personalisté.

Jinak budou číst vaše CV v neziskovce a trochu jinak 
ho budou vnímat třeba v bance.

2. krok
Vyjasněte si nejdříve aktuální stav své osobní 
značky. Takovou životní inventuru je dobré si 
udělat jednou cca za rok.

Klíčové je uvědomit si, že vás prodává vaše pověst, 
která se neskládá jen z hard skills, ale také z 
charakteristik vaší osobnosti, z vašeho stylu, 
vystupování atp.

I pro zaměstnavatele je důležité, aby pro něj byla 
čitelná vaše cesta (odkud kam profesně jdete a co 
budoucí firmě přinášíte?).

Vaše osobní značka (brand) by měla být čitelná, 
rozeznatelná od ostatních (ano, jste originál), 
autentická a konzistentní. Zůstaňte vždy sami 
sebou.
 

3. krok
Proč si promyslet strategii a portfolio nástrojů pro 
osobní online marketing?

Pokud chceš být žádaný zaměstnanec, je užitečné 
dát lidem kolem tebe vědět, kdo jsi na trhu práce, 
co nabízíš, v čem jsi profík.
V dnešní e-době je jasné, že prezentace skrz CV už 
nestačí.

Není také efektivní prezentovat se pouze v době, 
kdy práci hledám.
Proto doporučuji rozvíjet systematicky svůj brand 
také online a vědomě pracovat na svém osobním 
online marketingu.

Je dobré si určit, kolik času osobnímu online 
marketingu chceš věnovat a vytvořit si portfolio 
(sadu) nástrojů, které budeš stíhat průběžně 
aktualizovat.
Opět: styl prezentace a nástroje by měly odpovídat 
tvojí osobnosti a měly by ladit i s tvým “offline” 
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4. krok
Proč až teprve teď ladit životopis?

Příprava je klíčovou částí úspěchu při hledání práce.
Hodně lidí často smrskne hledání práce na rychlý 
update CV během večera bez většího přemýšlení.
Ale představte si, že jste firma, která takto prodává 
své výrobky/služby - jaká je šance, že si ji při 
jednorázové kampani všimnete?

Doporučuji se na CV dívat jako na “reklamní leták” - 
opravdu vás prodává tak, že si vás na základě tohoto 
kusu papíru dokáži představit? Uvidím tam všechny 
vaše vize a talenty, uvidím tam vaši osobnost?

CV Tomáše tedy může být o dost jiné než CV Lenky, 
a přesto obě mohou danému člověku v dané firmě 
skvěle zafungovat. Ideální šablona totiž neexistuje! 
Je dobré si uvědomit, že i CV podléhá trendům - a to 
proto, že jak se mění firmy, tak se mění styl náboru 
a to ovlivňuje i naše strategie, když práci hledáme.
    
Stejně jako u online osobního marketingu i zde je 
klíčové si uvědomit, kam se prodáváme, kdo je náš 
“klient”.

Věděli jste, že náboráři trvá přibližně 30 vteřin, aby vyřkl 
ortel nad vaším životopisem? Co přesně však v těch 30 
vteřinách hledá?
Většina lidí se domnívá, že „klíčová slova“ nebo 
„prokazatelnou zkušenost“, což je pravda jen částečně. 
Přestože jsou zkušenosti důležité, náboráři hledají věci, 
které odhalí, jestli byste dobře zapadli do společnosti. 
Nebo si všímají toho, co právě vás dělá výjimečným.

“
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4 tipy, jak se rychle a jednoduše připravit na pracovní pohovor 

„Co byste dělal, kdybyste jako jediný přežil pád letadla?”, „Kdo by podle vás vyhrál v souboji mezi Spider-
Manem a Batmanem?”, „Jak byste popsali žlutou barvu někomu, kdo je slepý?”. I to jsou otázky, které padly 
u pracovních pohovorů. 

Naštěstí takové dotazy nejsou moc obvyklé. Ale i na 
ty jednodušší se vyplatí dobře se připravit.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Přijímací pohovor do práce čeká pravděpodobně 
každého z nás. Možná vás překvapí, že jedním            
z těch, kdo rozhodují o vašem přijetí nebo nepřijetí, 
jste také vy. A to především tím, jak důkladně se na 
pohovor předem připravíte. Jak splnit tento „domácí 
úkol” rychle a efektivně? Tady jsou 4 jednoduché 
tipy od nás:

1.Buďte v obraze
Zaměstnavatel hledá člověka, který rozumí práci, na 
kterou se hlásí, a bude tak pro jeho firmu prospěšný. 
Zajímá ho ten, který ví, proč chce pracovat právě v 
jeho firmě. Udělejte si proto podrobný průzkum 
všech dostupných zdrojů o firmě a zjistěte si o ní co 
nejvíce informací. 

Zajímat vás bude hlavně, co firma vyrábí, jaké služby

Úspěch u pracovního 
pohovoru začíná doma



P O H O V O R

25

nabízí a kdo jsou její zákazníci. Jaká je organizační 
struktura podniku, kde sídlí ústředí firmy a kde 
pobočky. Má firma mezinárodní působnost? Jaká 
je její konkurence? Jaké jsou úspěchy a rozvojové 
plány? Jaká je její historie? Nezapomeňte na osobu, 
se kterou budete na pohovoru mluvit. Bude to 
personalista, nebo přímo váš budoucí šéf? 

Zjistěte si všechny informace o oboru práce, na 
kterou se hlásíte. Jaké jsou jeho trendy, kam směřuje 
do budoucna a kde jsou jeho úskalí. Také kdo jsou 
odborníci, kteří jsou v tomto oboru kapacitami. 

Hlavním zdrojem informací pro vás budou hlavně 
webové stránky firmy, kde bývají všechny důležité 
informace – výroční zprávy, informace z historie, 
vize společnosti i její úspěchy. Neomezujte se však 
jen na tento zdroj. Hledejte i na zpravodajských a 
informačních serverech, v odborných časopisech, 
zeptejte se známých. Nevynechejte ani sociální sítě. 
Pokuste se získat tištěné firemní materiály, jako jsou 
zaměstnanecké příručky či marketingové brožury.

Připravte si jednu nebo dvě pozitivní informace či 
zajímavosti o firmě, které v materiálech najdete. 
Mělo by být jasné, že bez podrobného studia zdrojů 
byste tuhle informaci nemohli vědět. Podle situace 
pak během rozhovoru aspoň jednu z nich určitě 
zmiňte. 

Napište si dvě věty, proč vás konkrétně tento obor 
zajímá. Pokuste se do nich shrnout příběh, jak jste 
se k oboru dostali a proč jste se do něj zamilovali.

2. Buďte nezapomenutelní
Jednou z nejčastějších otázek u pohovoru je: 
„Povězte nám něco o sobě”, nebo „Proč bychom 
měli přijmout zrovna vás?” Zaměstnavatel chce 
vědět, čím jste jiní než řada těch, kteří stojí ještě 
na chodbě. Zajímají ho hlavně vaše skutečné 
dovednosti a zkušenosti. Vezme raději někoho, 
z koho cítí energii a nadšení než člověka, který 
opakuje fráze a vypadá nezúčastněně. 

Mluvit o sobě vypadá zdánlivě velmi jednoduše, 
vždyť se přece znáte. U pracovního pohovoru však 
bývá tato otázka jednou z nejtěžších. Proto se na 
ni opravdu dobře připravte. Zamyslete se nad 
svými pracovními i osobními zkušenostmi, které 
odpovídají místu, na které se hlásíte. I když nemáte 
mnoho zkušeností, můžete použít situaci, která sice 
není z praxe, ale dokazuje, že máte dovednosti, 
které budete potřebovat. Například u práce, která 
vyžaduje organizační schopnosti, můžete mluvit o 
tom, jak jste dobře zorganizovali pobyt na horách 
pro skupinu přátel. 

V žádném případě nemá smysl opakovat informace, 
které už máte v životopisu. Dejte najevo, jak moc 
chcete ve firmě pracovat. 

Připravte si odpověď na otázku, jaké jsou vaše slabiny. Nebojte se 
mluvit o svých objektivních nedostatcích, jako je například to, že 
nemáte dostatečnou praxi, nebo nedostatečné jazykové znalosti. 
Projevíte tak nadhled nad sebou a otevřenost ke zpětné vazbě. 
Mluvte o tom, jak pracujete na jejich zlepšení. 

“
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Napište si tři klíčové věty, ve kterých shrnete, v čem jste nejlepší 
pro nabízenou pozici. Jděte na to jednoduše. Které tři věci chcete, 
aby si o vás váš budoucí zaměstnavatel zapamatoval? 

3. Připravte se na nejhorší
Můžete dostat opravdu různé otázky, připravte se alespoň na ty 
nejzákladnější. Zaměstnavatele stejně nejvíc zajímají hlavně vaše 
reakce na tyto otázky: „Hodíte se na tuto práci svými znalostmi, 
dovednostmi, praxí?”, „Proč bychom měli vybrat zrovna vás?”, 
„Kdy můžete nastoupit?”. 

Mezi nejtěžší patří tak zvané situační otázky. „Jak byste řešil 
situaci…” „Co byste dělal, kdyby…” I na ně je možné se připravit. 

Nakonec na žádnou otázku neexistuje jediná správná odpověď. 
Důležitější je vaše pohotová reakce a kreativní vyřešení zadání. 
Na internetu dnes najdete mnoho zdrojů s odpověďmi na 
jednoduché i neobvyklé otázky u přijímacích pohovorů. Hledejte 
a přečtěte si jich co nejvíce. U pohovoru se vám pak odpověď 
jednoduše vybaví. Máte-li z nějaké otázky větší obavy, najděte si 
odpověď z více zdrojů a poznačte si ji.

Situační otázky můžou být těžké a nepředvídatelné, ale pravdou 
je, že většinou zaměstnavatele zajímá, jak budete reagovat v 
konfliktních situacích. Připravte si odpověď, kterou budete moct 
použít na více situací. Například na téma jak budete řešit konflikt.

U pohovoru můžete dostat velké množství různých otázek a není možné se na všechny předem připravit. 
Přichystejte si ale odpovědi alespoň na ty základní. 
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4. Nezapomeňte se zeptat
Ptejte se. Potvrdíte tak, že váš zájem o nabízené 
místo je opravdový. Svoje otázky si připravte předem 
a nešetřete s nimi. Pokud vás zaměstnavatel sám 
nevyzve, abyste se ptali, požádejte o otázky sami. 
Zeptejte se na rozvoj společnosti, organizaci firmy, 
kdo bude váš nadřízený, v jakém kolektivu budete 
pracovat a co bude přesně náplní vaší práce. Pokud 
na to během rozhovoru nedojde, zeptejte se na plat 
a benefity. 

Můžete se také inspirovat otázkami zaměstnavatele 
na vás. Zajímejte se například o slabé a silné stránky 
firmy, realizaci úspěšného projektu, o způsoby, jak 
se řeší ve firmě problémy, nebo jestli se tým baví i 
mimo pracovní dobu.

Jak se stát neodolatelným za 30 sekund

První dojem vnímáme silněji než všechny následující 
informace. Jak ho ovlivníte, aby byl co nejlepší?

Přijďte včas — Včas není přesně, ale 10 až 15 minut 
předem. Udělejte si plán cesty. Jakým dopravním 
prostředkem pojedete? Jak dlouho bude cesta 
trvat? Kde zaparkujete? 

Oblékněte se jako profesionál — Přijdete-li na 
pohovor v hezkém padnoucím oblečení, dokážete 
si podle průzkumů, domluvit až o 12 % vyšší plat.

Nepodceňujte mimoslovní komunikaci — Hned 
ve dveřích se usmívejte, navazujte oční kontakt, 
podávejte ruku pevně a krátce.

Pokud nakonec u pohovoru neuspějete, 
nezoufejte, není to konec světa. Každý 
pohovor je cenná zkušenost do budoucna. 
Poučte se z chyb a zkuste to znovu.

“
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Pracovní pohovor je před vámi, ale i když jste dobře připraveni, nervozita může udělat své. 
Máme pro vás 10 tipů, čemu se u pohovoru rozhodně vyhnout.

10 rad, co nedělat u pohovoru

1. Neposílejte životopis s chybami a dlouhý 
průvodní dopis
I když jste už životopis a průvodní dopis poslali, není 
od věci si připomenout, že mít v nich gramatické 
chyby je naprosto nepřípustné. Oba dokumenty si 
nechte přečíst ještě někým dalším. I když se vám 
zdá, že tam chybu nemáte, můžete trpět tak zvanou 
autorskou slepotou – chyby sami nevidíte.
Personalisté se také shodnou na tom, že příliš 
dlouhý průvodní dopis je spíše odradí. Pište stručně 
a k věci.  

2. Nevykašlete se na přípravu
Příprava na pohovor je základ. Především musíte 
vědět, na jakou pozici se hlásíte. Také byste si měli 
zjistit co nejvíce informací o firmě, ve které chcete 
pracovat. 
Rozmyslete si dopředu, co budete říkat. Ucházíte 
se o místo učitele v mateřské škole? Zdůrazněte, že 
vás těší práce s dětmi.  Baví vás sledovat nejnovější 
trendy Facebooku? U výběrového řízení na pozici 
správce sociálních sítí tento zájem vyzdvihněte.

3. Nechoďte pozdě ani dříve
Na pohovor přijďte v každém případě včas. Podle 
nedávného průzkumu, provedeného serverem 
Simply Hired mezi manažery v USA, patří pozdní 
příchod na pohovor podle 93 % z nich mezi hlavní 

důvod nepřijetí uchazeče. 
Na druhou stranu nechoďte ani moc brzo. Přijdete-
li o půl hodiny dříve, můžete personalistovi 
narušit jeho program, a tím ho pěkně naštvat. V 
ideálním případě dorazte na místo 5-10 minut před 
domluvenou hodinou.  

4. Nenoste si na pohovor nic navíc
Nechoďte na pohovor s kelímkem kávy v ruce 
a nežvýkejte žvýkačku, budete působit jako 
nevychovanec. Pokud vám během rozhovoru s 
personalistou zazvoní telefon, je to taky pěkné faux-
pas. Žvýkačku vyhoďte před budovou do koše a 
telefon vypněte nebo ztište. Na pohovor vám stačí 
poznámkový blok a propiska.

5. Nepodceňte mimoslovní komunikaci
Během pohovoru myslete na to, co děláte rukama, 
nohama i očima. Nedotýkejte se zbytečně obličeje a 
vlasů, nekousejte si nehty a na židli se nerozvalujte 
jako v křesle. Neťukejte prsty o stůl, ani nohama o 
podlahu, necvakejte propiskou. Položte si ruce na 
stůl a seďte v klidu a vzpřímeně. Navazujte oční kon
takt a usmívejte se. Možná vás to překvapí, ale 
určité držení těla se od vás očekává.
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6. Nepopisujte své sny a cíle, které nesouvisí 
s nabízenou profesí 
Hlásíte se na pozici bankovního úředníka? Pak si 
nechejte pro sebe, že se vlastně od mala toužíte 
stát zahradním architektem. Rozhodně na sebe 
nepráskněte ani to, že ještě nevíte, co chcete v 
životě dělat. Vždyť to přece víte, když se ucházíte 
právě o tuto pracovní pozici.

7. Neříkejte, že nemáte žádnou otázku
Když se na konci rozhovoru personalista zeptá, jakou 

máte otázku vy, rozhodně neříkejte, že žádnou. Své 
vlastní otázky si připravte předem. Můžete se zeptat 
například na složení pracovního týmu, pracovní 
prostředí, ve kterém budete pracovat nebo jaké 
budou první úkoly, které dostanete.

8. Neptejte se hned na kariérní postup
Vaší první otázkou by také neměl být dotaz na 
možnost kariérního postupu. Pro personalistu 
to může znamenat, že vás nabízená pozice až tak 
nezajímá, a pomýšlíte rovnou na vyšší příčku ve 
firemním žebříčku. 

9. Nestěžujte si
Z již zmíněného výzkumu také vyplývá, že 
personalisty velmi odrazuje člověk, který je u 
pohovoru negativistický, a stěžuje si. Ať už na 
svého minulého šéfa či předchozí pracovní náplň 
nebo bývalé spolupracovníky. Jestli nemáte, co říct 
dobrého, raději neříkejte nic. 

10. Nelžete a nevychvalujte se do nebes
Mluvte pravdu. Na každou lež se u pohovoru nebo 
v prvních pracovních měsících přijde. Například 
jazyková zdatnost se odhalí velmi rychle.
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Hlášky z pohovorů očima personalistů:

„Nezlobte se, ale zrovna dnes mi angličtina nejde.”
„Všichni prý v životopisu lžou, tak jsem si říkala, že to taky zkusím.”
„To ne, v šest mi nevolejte, to už budu na pivíčku.”
„V minulé práci jsem se nezastavila. Doufám, že tady to bude víc klidu, takže zbude dost 
času na telefonování s kamarádkami.”
„Chtěl bych to tu nějak doklepat do penze.”
„Když mi nevyšla medicína, dala jsem se na pedikúru, protože tam se taky přijde do styku 
s krví.”

Zdroj: AirJobs.cz

Trapasy u pohovorů očima uchazečů:

„Čekala jsem ve společenské místnosti, přišel za mnou nadřízený, kterému jsem měla 
dělat účetní. Uvolněný krok, ležérní oblečení a s úsměvem řekl: „Zdravím, Kuba.” Tak jsem 
odpověděla: „Těší mne, Veronika.” Pán se zarazil, ale usmál. Na pohovoru se pak provalilo, 
že Kuba je jeho příjmení. Na tohle místo mě ale pan Kuba přijal, dnes už mu říkám Jirko.”

„Pan ředitel byl Slovák a na pohovoru se mě zeptal, jestli mám „vodičák”. Já, jako naprostý 
neznalec slovenského jazyka, jsem mu odpověděla: „Vodičák? Jako na psa? Psa mám, takže 
jo.” Pan ředitel se zasmál a místo jsem naštěstí dostala. Teď už vím, že se ptal na řidičák.”

Zdroj: Fajn-brigády.cz

A rada na závěr? I kdyby se vám při poho-
voru nějaký trapas stal, nepanikařte. Třeba 
vaše pohotová a lidská reakce bude zrovna 
ten faktor, který rozhodne o vašem přijetí.

“
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„Nezlobte se, ale zrovna dnes mi angličtina  
moc nejde.”

„Zdravím, Kuba.” Tak jsem odpověděla: 
„Těší mne, Veronika.” 



K A R I É R A

32



K A R I É R A

33

Napodobování založené na etickém přístupu a 
podle jasných pravidel vzniklo v 80. letech 20. století 
a  říká se mu benchmarking.

Války hvězdných značek, jak je neznáte
„Cola Wars”, tak se říká jednomu z nejznámějších 
konkurenčních bojů mezi dvěma firmami. Jde             
o válku mezi Coca Colou a Pepsi Colou. Propukla 
v sedmdesátých letech mezi dvěma společnostmi, 
které uvedly na trh nezávisle na sobě velmi podobné 
nápoje. I historie jejich vzniku je skoro stejná.

Příběh začíná v roce 1886, kdy John S. Pemberton z 
Atlanty vyvinul původní recept na Coca Colu. Byla 
v ní koka i alkohol. Odtud označení Coca Coly, jako 
nápoje neřesti. Prodávala se jako mozkové tonikum.
V okamžiku, kdy vznikla společnost Pepsi, Coca Cola 
již prodávala milión galonů ročně.

1919 je rok, kdy Coca Cola vyvinula svoji ikonickou 
lahev, získala jméno i v Evropě.

V padesátých letech rozšiřuje Coca Cola svoji 
reklamní kampaň do televize.

Coca Cola v roce 1962 rozšiřuje svůj sortiment a 
přichází se značkou Sprite. Ta se stává jednou z 
nejúspěšnějších. 

Neúspěšný pokus o změnu receptury v roce 1985, 
vyvolaný srovnávací kampaní Pepsi Coly jí přinese 

ohromný propad.

Cola se musí vrátit k původní receptuře. To ji však 
paradoxně vystřelí opět nahoru.

Pepsi Cola byla namíchána 1898 lékárníkem 
Calebem Bradhamem v Severní Karolíně. Byla 
prodávána jako zdravotní tonikum pomáhající 
trávení. 1910 prodává Pepsi ve svých obchodech ve 
24 státech více než 100 tisíc galonů nápoje.

Pepsi v roce 1923 oznamuje svůj krach.
Během druhé světové války začíná prodávat svůj 
nápoj v plechovkách. 

V době krize Pepsi zlevňuje svůj nápoj na polovic. 
I když jí to přinese úspěch, nemůže se pak dlouho 
zbavit nálepky nápoje pro chudé.

Přichází s dietní podobou nápoje, která je dodnes 
velmi populární.

V roce 1975 odstartuje svou kampaň s názvem 
Pepsi Challenge. V neoznačených lahvičkách (v 
jedné Pepsi v druhé Coca Cola) dává zákazníkům 
vybrat, který nápoj je chutnější. Přinese jí to 
nevídaný úspěch.

Zatím co Coca Cola používá pro svoji propagaci 
Santa Klause, Pepsi oslovila slavné osobnosti a 
hudebníky, jako je například Michael Jackson.

Napodobování druhých je přirozenou lidskou vlastností. Děti napodobují rodiče, mladí 
lidé napodobují jeden druhého. Už odedávna jedna firma napodobuje druhou. Jde o 

konkurenční boj, nebo jen učení se od sebe navzájem? Odpověď zní — jak kdy. 

Benchmarking — konkurenční 
boj, nebo poučení z dobré 

praxe?
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V roce 1982 se začal odvíjet podobný příběh společnosti prodávající kopírovací stroje. Firma Xerox zjistila, že 
její konkurenceschopnost v porovnání s firmami, jako jsou Fuji či Kodak, katastrofálně poklesla. Šli na to jinak. 
Rozhodli se, že nebudou bojovat, ale že půjdou cestou porovnání. 

Xerox

Příběh kopírovacích strojů firmy Xerox začal v roce 
1947. Firma patří mezi zakladatele technologie 
kopírování, jak ji známe dodnes.
 
Mnoho let patřila firma Xerox ke špičce na trhu           
s kopírovacími stroji. 

Právě ve firmě Xerox vynalezli to, co je možné nazvat 
prvním osobním počítačem na světě. Tady poprvé 
sestrojili například třítlačítkovou myš nebo grafické 
uživatelské rozhraní s ovládacími prvky, jako jsou 
okna či lišty. Při návštěvě laboratoří se právě tímto 
konceptem nechal inspirovat Steve Jobs.

80. léta se pro firmu stala obdobím velké recese. 
Přes velké investice do výzkumu ztrácí svoji 
konkurenceschopnost. Japonští výrobci přináší na 
trh levnější a menší přístroje. 

Benchmarking

Tehdejší výkonný ředitel Xeroxu D. T. Kearns zjistil, 
že výrobní náklady jeho kopírek byly o 40–50 % 
vyšší než výrobní náklady japonských společností. 
Prodejní cena tak byla nesrovnatelně vyšší než 
výrobky japonských firem.

Okamžitě se rozhodl pro snížení výrobních nákladů, 
což vedlo ke vzniku strategie s názvem „Leadership 
Through Quality”.

V rámci této strategie byla provedena srovnávací 
analýza konkurence. 

Po jejím provedení se firma opět vrátila na čelo trhu 
s kopírovacími stroji.

Společnost Xerox se stala průkopníkem nové 
metody řízení s názvem benchmarking, kterou už 
natrvalo zavedla jako součást řízení kvality.

Osobní válka f irmy, 
která inspirovala Steva Jobse
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„Metoda, či postup, při němž jsme tak skromní, že přiznáme, že je někdo jiný v něčem 
lepší, a potom jsme tak chytří, že zjistíme, jak se jim v tom můžeme vyrovnat, nebo je 

dokonce předčit.”

IKEA i Ford bojují s konkurencí 
benchmarkingem 

Poradenská společnost „Bain and Co” uvádí, že v 
posledních dvou letech patří benchmarking mezi 
tři nejběžnější metody řízení podniku ve velkých 
mezinárodních korporacích.

Metoda benchmarkingu je totiž rychlá a efektivní. 
Umožňuje pochopit, jak fungují konkurenční 
společnosti a jak dosáhnout stejných nebo ještě 
lepších výsledků.

Účinnost benchmarkingu potvrzují i takové 
společnosti, jako jsou IKEA, IBM, Ford nebo 
Motorola.  

Od konkurenčního boje se benchmarking liší hlavně 
jasně danými pravidly a etickým kodexem. 

Principy Etického kodexu podle APQC:

1. Princip zákonnosti – účastníci studie se 
zavazují k dodržování všech zákonů.

2. Princip výměny – navzájem se požadují 
informace stejného typu a úrovně. 

3. Princip důvěrnosti – veškerá zjištění vyplývající 

z benchmarkingu nesmí být sdělována třetí 
straně bez souhlasu partnera benchmarkingu. 

4. Princip používání – informace získané 
benchmarkingem jsou používány jen k účelu, 
který byl sdělen a dohodnut s partnerem 
benchmarkingu. 

5. Princip kontaktu – účastníci studie pracují v 
rámci vzájemně dohodnutých postupů. 

6. Princip přípravy – na každé jednání se řádně 
připravit. 

7. Princip dokončení – dotáhnout každý závazek 
do konce a včas. 

8. Princip porozumění a dohody – zacházet s 
partnerem benchmarkingu tak, jak by si přál, 
aby s ním bylo zacházeno.

Dodnes prošel benchmarking určitými fázemi 
vývoje od jednoduché imitace až ke komplexnímu 
přístupu k organizaci procesů a zavedení a využívání 
nejlepších praktik pro vytvoření nové znalosti.

Uvádíte v život svůj projekt, ale máte pocit, 
že pořád je co zlepšovat? Srovnejte ho s těmi 
úspěšnými ve stejném oboru. 
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Správné a efektivní hodnocení zaměstnanců ve firmě je jeden z nejdůležitějších procesů, 
na které by měl být kladen velký důraz. Pokud se zaměstnanci nebudou cítit ve vaší firmě 

dobře, bude se snižovat jejich spokojenost a následně také produktivita jejich práce. 

Pro hodnocení zaměstnanců rozlišujeme dva 
základní přístupy – průběžné neformální hodnocení 
(běžný vztah nadřízeného a podřízeného) a 
systematické formální hodnocení.
 
Proces hodnocení lze rozdělit do 5 fází

První fáze: Na začátku hodnotícího procesu by 
mělo dojít k nastavení požadavků, které jsou nutné 
pro výkon profese. V této fázi je vhodné vytvořit také 
kompetenční modely, které nám umožňují určitým 
způsobem uspořádat kompetence. Model by měl 
obsahovat maximálně 12 kompetencí, jež by měly 
správně spojovat firemní hodnoty a náplň práce.
Kompetenční model se zaměřuje především na 
3 oblasti: osobnostní charakteristiky (motivy a 
hodnoty), měkké dovednosti, znalosti a profesní 
dovednosti.

Druhá fáze: Nyní si již musíte nastavit tu 
nejvhodnější hodnotící metodu. Nejčastěji se 
používají tří až sedmibodové hodnotící stupnice 
(nejlepší je zlatá střední cesta, tedy stupnice 
o 5 bodech). Stupnice může být založena na 
hodnocení neverbálním (grafické či numerické), 

verbálním (vybírá se nejvhodnější políčko se slovní 
charakteristikou), případně kombinace těchto 
hodnocení.
Použít můžete také metodu klíčových událostí, 
metodu posouzení produktu práce, či metodu 
hodnocení pracovní docházky.

Třetí fáze: Sami jste si již vhodně zvolili hodnotící 
variantu, připravili jednoduchou metodiku, a nyní již 
musíte seznámit vedoucí pracovníky s tím jak mají 
své podřízené hodnotit. V této fázi také může dojít 
k odhalení chyb, které jste sami mohli přehlédnout. 
Díky jejich odhalení a následnému odstranění ještě 
více zefektivníte proces hodnocení pracovníků.

Čtvrtá fáze: Během čtvrté fáze by mělo být 
hodnocení, připomínky a závěry prodiskutovány s 
každým zaměstnancem. Užívá se k tomu hodnotící 
pohovor skládající se z úvodní části, zpětné vazby, 
formulace cílů a závěru a sdělení dalších informací.

Pátá fáze: V závěru celého hodnotícího procesu 
musí dojít ke stanovení budoucích výkonnostních 
cílů vašich zaměstnanců.

Naučte se hodnotit
i motivovat

Lidi je třeba hodnotit podle cílů, 
které si dávají.“
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Ano, pokud jako manažer vybíráte zaměstnance na dělnickou pozici. Ale ani v tomto 
případě by pohovor neměl být tak krátký.   

Pohovor za hodinu? To já stihnu 
za 10 minut

Jako manažerka budete přijímat nové pracovníky do 
svého týmu. Z postavení uchazeče o zaměstnání se 
z vás stane ten, který přijímá. Věřte mi, že ani to není 
jednoduchá situace. I na pohovor v roli vybírajícího 
je dobré se připravit a rozhodně by váš rozhovor 
neměl trvat pouze 10 minut. 

Až cca po 30 minutách odbouráte první dojem a 
začnete opravdu vnímat kandidáta a jeho znalosti. 

Jak tedy dobře vybrat zaměstnance, který doplní váš 
tým? Jak už bylo řečeno, základ je příprava. Vím, jde 
o ohranou frázi, a navíc zabírá čas. Ale věřte, že není 
nic důležitějšího než si vybrat správného kolegu.

Je potřeba životopis každého uchazeče podrobně 
prostudovat a zapamatovat si základní informace, 
díky kterým se uchazeč na pohovor „probojoval“. 
Pokud přípravu nepodceníte, nepřekvapí vás žádná 
z informací, které vám uchazeč představí.

Nejdříve si ujasněte 3 až 4 základní otázky, které 
musí váš budoucí zaměstnanec splňovat.

Půjde-li například o asistentku, odpovězte si na 
otázky:

Bude spíše telefonovat nebo jednat s lidmi a chodit 
na schůzky? 

Hledáte obchodnici nebo někoho, kdo bude tvořit 
grafy a tabulky? 

Pokud grafy a tabulky, jaké by měla mít dovednosti?

Vystačí si se znalostí Excelu a Wordu, nebo by měla 
umět i s  dalšími programy? 

Je pro vás důležitější její systematičnost nebo 
komunikativnost a sociální cítění?

Bude muset mluvit i psát anglicky, nebo si vystačí se 
základní znalostí a je pro ni stěžejní čeština?
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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 oblasti pracovních 
úspěchů, na co je hrdá/ý. 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 zaměřujte maximálně na         
3 poslední zaměstnání. 
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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 in-
stituce 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.  

Veďte pohovor jako mistr.“
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