
Co bylo špatně: 
1. Rozhodně je lepší přijít včas. V tomto případě se Jan neměl nechat přivést do rozpaků, 

včas na místě bezpochyby byl. Nezdvořilost může být jen malou zkouškou. Pokud jsou 
potenciální zaměstnavatelé při konkurzu nezdvořilí, měl by si uchazeč dobře rozmyslet, 
jestli s takovými lidmi vydrží pracovat. 

2. Uchazeč má mít jasno v tom, jaké jsou jeho přednosti, jaký potenciál vlastně nabízí. Není 
na místě při konkurzu se podceňovat. Je to relativně krátká doba, při které musí zaujmout 
a přesvědčit. Připravte se na podobné otázky jako jsou: jaké jsou vaše přednosti, 
nedostatky, v čem jste dobří, co nabízíte, co nám přinesete… 

3. Pokud se personalista zeptá, kde se uchazeč vidí za nějakou dobu, není vůbec chytré 
vykládat, že někde jinde nebo na jeho místě… Promyslete si nějakou solidně znějící 
odpověď, která by personalistu nezneklidnila. 

4. O svém zdravotní stavu nejste povinni podrobně informovat. Pokud odmítnete nějak 
odpovědět, vzbudíte možná nedůvěru. Promyslete si, jak formulovat pravdivou odpověď 
nějak všeobecně.  

5. Otázky na náboženství, politickou příslušnost apod. jsou zcela nevhodné a uchazeč na ně 
nemusí odpovídat. Jak řeknete, že je to vaše věc? To možná personalistu zajímá víc. 

6. Problematičtější jsou rozpaky kolem pracovní doby. Mnozí zaměstnavatelé požadují, aby 
zaměstnanci byli k dispozici i mimo standardní pracovní dobu. Uchazeč si musí 
rozmyslet, co je ochoten akceptovat. Při pohovoru by mu to mělo být jasné. 

7. Otázka, co je nejhorší na pohovoru, je opravdu záludná. Směřuje k tomu, co je uchazeči 
nepříjemné a co by případně rád neprobíral nebo zatajil, co nezvládá, čeho se nejvíc bojí. 
Připravte se na případnou snahu sledovat, jak se zachováte v podobné situaci.  

8. I závěr pohovoru je jeho součástí. Vyskočit a úlevně si oddechnout je jasné sdělení o tom, 
jak jste rádi, že je to za vámi. Nedělá to rozhodně dobrý dojem. Dejte si záležet i na 
poslední minutě, včetně způsobu jak odcházíte. Chcete přece udělat dobrý dojem. Totéž 
platí i pro příchod. Pozdrav „Mějte se,“ je příliš uvolněný a v této situaci nevhodný. 

 


