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Výběrové rozhovory - desatero a časté otázky 



Úvod 

 

Účel této příručky 
  

Cílem tohoto dokumentu je pomoci lidem zorientovat se lépe v tom, co je čeká pří výběrových 

rozhovorech do nového zaměstnání a jak se na ně co nejlépe připravit. Dává si za cíl být jednoduchou 

a stručnou příručkou zahrnující podstatné stránky výběrových rozhovorů. 

 

 

Desatero - jak zvládnout výběrový rozhovor 
 

1. Projděte si pečlivě informace o firmě, do které jdete na pohovor 

 Ideální zdroj je internet a webové stránky dané společnosti.  

 Zamyslete se nad tím, co Vás na informacích o firmě zaujalo nejvíce, jak na Vás její webové stránky 

působí.  

 Zamyslete se nad tím, proč byste chtěli pro danou firmu pracovat.  

 

2. Přípravte se na pohovor, je to základ úspěchu 

 Připravte se na otázky, které mohou padnout (ty nejčastější viz. níže).  

 Udělejte si jasno o hlavních tématech (Vaše motivace, Vaše dovednosti, Vaše dosavadní karéra, 

úspěchy, neúspěchy).  

 Připravte si vlastní otázky na člověka, se kterým se potkáte na pohovoru:  

o Vhodné jsou otázky např.: co se očekává od pozice, na kterou se hlásím? Jaká je přesně náplň 

práce? Kdo budou moji spolupracovníci?  

o Není vhodné začít otázkou na plat apod. (můžete se např. zeptat na celkový systém 

hodnocení, benefity) 

 

3. Přijďtě na pohovor včas / omluvte se, pokud se vám nepodaří včas přijít 

 Ověřte si časovou náročnost dopravy na místo pohovoru, naplánujte si časovou rezervu.  

 Na pohovor je vhodné se dostavit 5-10 minut předem. 

 

4. Zvažte pečlivě vhodný oděv 

 Pokuste se zjistit, jaké oblečení je ve firmě obvyklé, na první pohovor je vhodnější zvolit formální 

oblečení.  

 

5. Podpořte dobrý první dojem 

 O (ne)úspěchu pohovoru často rozhoduje několik prvních minut (kdy si pohovorující člověk o Vás 

utváří tzv. první dojem).  

 Během této doby je o to důležitější podat pevně ruku při představování, udržovat oční kontakt atd. 

 

6. Vyjadřujte se spisovně, jasně a zřetelně 

 Nepoužívejte hovorové výrazy, zkuste neopakovat slovní vatu (jakoby, prostě, vlastně,...) 

 



7. Buďte uvolnění 

 Věnujte pozornost neverbální komunikaci, Vaší mimice, gestům, udržujte oční kontakt, aktivně 

naslouchejte.  

 

8. Snažte se být otevření, upřímní, zároveň se nepodceňujte 

 Přemýšlejte o dopadu toho, co říkáte, na posluchače (př. S počítačem to moc neumím -> jsem 

připraven se na počítači doučit vše potřebné).  

 Používejte tzv. pozitivní jazyk: vše se dá říci různými způsoby, mluvte o tom kým jste a ne kým 

nejste (např.: nejsem samostatný => pokud něco nevím, tak se zeptám kolegy...).  

 

9. Buďte konkrétní v odpovědích 

 Na otázky typu: „Co umíte?“, „Co jste se naučil/a?“, „Co byste rád v budoucnosti dělal/a?“, zkuste 

odpovědět co nejkonkrétněji.  

 Příklad nekonkrétních, obecných odpovědí: „Naučil jsem se dělat na počítači“, „Rád bych pracoval 

s lidmi.“ 

 

10. Pokud vám není něco jasné, nebojte se zeptat 

 Žádná otázka není hloupá.  

 Je dobré si vše vyjasnit v průběhu pohovoru.  

 

 
 

 

Nejčastější otázky, které zazní v průběhu výběrového rozhovoru 

 
 Proč bych Vás měl přijmout? 

 Co podle Vás budete dělat za 5 let? 

 Co považujete za své silné a slabé stránky? 

 Jak byste se popsal/a? 

 Co víte o naší společnosti?  

 Proč jste se rozhodl/a pracovat u naší společnosti? 

 Z jakého důvodu jste skončil/a ve své předchozí práci? 

 Kolik byste chtěl/a vydělávat za 5 let? 

 Co chcete v životě opravdu dělat? 

 Jaký váš úspěch z poslední doby byste jmenoval/a? 

 


