
CV & INTERVIEW 
SURVEY
VÝSLEDKY 
STUDIE



V posledních letech je trh práce ovlivněn 
ekonomickou nestabilitou a zvyšující se 
konkurencí mezi uchazeči o práci.  
V takovém prostředí je pro uchazeče 
důležité být o krok napřed. 

Jak si udržíte konkurenceschopnost na trhu, 
kde se podmínky mění rychleji než kdy dřív? 

Jak být úspěšný v rámci náborového pro-
cesu a získat pozici, o kterou se ucházíte?

Kompetence jsou jedním z důležitých 
aspektů, ale neméně důležité je udělat dobrý 
první dojem.

S cílem poskytnout uchazečům  
o zaměstnání reálné odpovědi, jsme se zep-
tali našich klientů na to, jak zvládnout první 
kontakt s potenciálním zaměstnavatelem,  
a zvýšit tak své šance na úspěch. 

Naši respondenti zahrnují vzorek 
společností, které v České republice 
zaměstnávají více než 70.000 lidí, tedy 
relevantní část populace.

Níže uvádíme některé z našich 
nejdůležitějších poznatků, které jsme během 
naší studie získali.
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VŠE ZAČÍNÁ 
ŽIVOTOPISEM

Jak by měl životopis vypadat, aby byl zají-
mavý? Co byste měli v životopisu uvést,  
a co byste měli raději vynechat?

Na internetu naleznete nepřeberné množství 
rad k napsání životopisu, které jsou však 
někdy protichůdné. Společnost Hudson se 
rozhodla zeptat lidí, kteří přímo životopisy 
hodnotí: pojďme se podívat na to, co nám 
řekli.

Výsledky průzkumu jasně ukazují, že 
životopis by neměl být příliš dlouhý.  
V ideálním případě zahrne 2-stránkový 

životopis všechny potřebné informace  
a zároveň poskytne snadné čtení. Pouze 
5 % dotázaných se domnívalo, že ideální 
životopis by měl mít 3 a více stran,  
a 75 % dotázaných považovalo 4  
a více stran životopisu za negativní. Naše 
doporučení zní: budˇte jasní a struční.

JAKÝ JE PODLE VÁS IDEÁLNÍ POČET STRAN ŽIVOTOPISU?
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Nehledě na to, že 97,3 % zaměstnavatelů 
hodnotí negativně gramatické chyby  
a chybný pravopis.

Zaslání životopisu poštou hodnotí 50 % 
zaměstnavatelů negativně. To jsou oblasti, 
které mohou dramaticky snížit Vaše šance.

Pokud chcete v této fázi vylepšit svůj profil, 
nejlepší cestou je dobře připravený profil 
na LinkedIn. V moderní době sociálních 
médií si budoucí zaměstnavatelé budou 
zjištˇovat informace i jinými cestami než jen 
na základě životopisu. LinkedIn je v tomto 
kontextu preferovaným zdrojem, následován 
Googlem.

CO ZAHRNOUT DO ŽIVOTOPISU A CO VYNE-
CHAT?

Průzkum společnosti Hudson Vám nabízí 
odpovědi na některé otázky, se kterými 
uchazeči o zaměstnání „zápasí“. A to 
především v oblasti struktury a obsahu 
životopisu.

Velmi málo zaměstnavatelů shledává 
fotografie rušivým elementem  
(pouze 6,6 %). Další důležité informace 
se týkají Vašich profesních zkušeností.  
Zejména pak informace jako jsou projekty, 
numerická data o Vaší zodpovědnosti  
a o společnosti, pro kterou jste pracovali 
(hodnotí pozitivně 63 % dotázaných). 
Všechny tyto informace pomohou 

konzultantům v oblasti náboru vyhodnotit, 
zda máte odpovídající zkušenost či nikoliv. 

Zaměstnavatelé také chtějí vidět Vaše 
osobní zájmy a koníčky (62,3 %), i když 
to většinou není faktor při rozhodování 
k pozvání na pohovor (pouze 32,5 % 
zaměstnavatelů).

VŠE ZAČÍNÁ 
ŽIVOTOPISEM

NEVYHLEDÁVÁM

ANO, LINKEDIN 

ANO, FACEBOOK 

ANO, GOOGLE 

ANO, SEZNAM 

ANO, JINÉ

VYHLEDÁVÁTE KANDIDÁTŮV PROFIL NA SOCIÁLNÍCH 
SÍTÍCH NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH? POKUD 
ANO, TAK NA JAKÝCH? 

20.3 %

50,7 %13 %

10 %

4 %
2 %
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Konečně i motivační dopis je často 
zaměstnavateli vítán, protože poskytuje více 
informací o přednostech, motivaci  
a stylu komunikace kandidáta, ale opět ne 
všichni zaměstnavatelé jej chtějí (28,9 %).

Motivační dopis by měl být maximálně na 
jednu stranu a měl by poskytnout představu 
o Vašich základních dovednostech, jaký typ 
práce hledáte a co patří mezi Vaše silné 
stránky.

Důležité je, že v této fázi potenciální 
zaměstnavatel nechce znát informace  
o Vašich referenčních osobách, ani o Vaší 
platové představě. Při zasílání žádosti mohou 
být tyto informace z životopisu vynechány.

ANO 

NE 

NEVÍM

NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY SE VZTAHUJÍ K OBSAHU 
ŽIVOTOPISU

Ovlivnily Vás někdy koníčky 
a zájmy natolik, že jste se 
rozhodli pozvat kandidáta na 
pohovor?

Měl by životopis obsahovat 
koníčky a zájmy?
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VŠE ZAČÍNÁ 
ŽIVOTOPISEM

ANO 

NE 

NEVÍM

NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY SE VZTAHUJÍ K OBSAHU 
ŽIVOTOPISU

NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKA SE VZTAHUJE KE STRUKTUŘE ŽIVOTOPISU. JAK 
VÁS OVLIVNÍ NÁSLEDUJÍCÍ FAKTORY VE VAŠEM ROZHODNUTÍ POZVAT 
KANDIDÁTA NA POHOVOR?

Měl by životopis obsahovat 
informace o platu?

Měl by životopis obsahovat 
kontaktní údaje na předchozí 
zaměstanavatele?

Životopis je psán ve 3. osobě

Měl by být k životopisu přiložen 
i motivační dopis?

Časté změny v zaměstnání  
v krátkém časovém období

POZITIVNĚ 

NEGATIVNĚ 

VŮBEC NE
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PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP 

NEPŘÍJEMNOST 

BUDU LHOSTEJNÝ/Á

JAK BUDETE VNÍMAT PŘÍSTUP KANDIDÁTŮ?

Kandidát, který Vám pošle svůj 
životopis pouze na zkoušku, 
přestože nemáte volné místo

Kandidát, který žádá o práci  
a který již poslal svůj životopis, 
zavolá nebo pošle e-mail

A konečně nepište o sobě ve třetí osobě! To 
není považováno za profesionální a snižuje 
to celkový pozitivní dojem.

Častá změna zaměstnání je dnes 
považována zaměstnavateli za velmi nega-
tivní (93,3 % dotázaných), protože to vrhá 
pochybnosti na schopnost zaměstnance 
udržet si zaměstnání (z výkonnostních nebo 
osobnostních důvodů).  Pokud máte pocit, 
že existují dobré důvody pro častou změnu 
zaměstnání, uveďte je ve Vašem životopisu. 

SPONTÁNNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Hudson doporučuje nebát se kontaktování 
společností, pro které chcete pracovat, 
i přesto, že nenabízejí žádné otevřené 
pozice. Tento přístup je vnímán většinou 
zaměstnavatelů (81,3 %) jako velmi pro-

Prosím zapamatujte si, že mezilidské prob-
lémy v práci jsou jen zřídka považovány za 
„dobré odůvodnění“.

V současné době společnosti hledají 
zaměstnance, kteří jsou loajální. Důkazem 
toho je zaměstnavateli preferované interní 
povyšování na rozdíl od  změn zaměstnání 
kvůli jiné nabídce. A především to nebude 
vnímáno jako pozitivní změna v případě, že 
tato změna není považována za zlepšení. 

aktivní a velmi málo z nich to považuje za 
rušivý element.

Také telefonický kontakt, který následuje po 
zaslání žádosti, je považován za pro-aktivní  
a jen zřídkakdy brán s nelibostí.
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BYLI JSTE POZVÁNI NA POHOVOR.  

JAK SE NA NĚM CHOVAT?

Více jak 90 % zaměstnavatelů shledalo 
za důležité přijít oblečen ve formálním 
oděvu. V některých společnostech může 
být neformální oděv a neupravený vzhled 
považován za diskvalifikující. Neméně 
důležitý je i neverbální projev: např. pozdravit 
dotazujícího s úsměvem a pevným stiskem 
ruky, stát vzpřímeně se správným držením 
těla, atd. Rovněž např. neformální rozhovor 

při čekání, k tzv. “prolomení ledů”, například  
s recepční, není špatný nápad.

Výrazné nalíčení ani silný parfém nejsou tak 
špatně vnímány, jak by se obecně očekávalo, 
ale neukázání se kvůli nemoci Vaše šance 
na úspěch sníží. Proč? Protože většina 
konzultantů a zaměstnavatelů má stanoveny 
přísné lhůty, takže pokud jsou k dispozici 
další kandidáti, nebudou čekat na Vaše 
uzdravení.

JAK SE 
VYPOŘÁDAT  
S POHOVOREM

OTÁZKA SE VZTAHUJE K VAŠEMU PRVNÍMU DOJMU Z KANDIDÁTA. JAK 
VELKOU DŮLEŽITOST PŘISUZUJETE NÁSLEDUJÍCÍM FAKTORŮM, KDYŽ 
SE POPRVÉ SETKÁTE S KANDIDÁTEM?

Kandidát má na sobě 
formální oblek

Pevný stisk ruky

Stojí vzpříma  
a usmívá se

Kandidát se baví  
s recepční

Kandidát používá  
výrazný parfém

Kandidát se dostavil 
navzdory svému 
nachlazení/chřipce

VELMI DŮLEŽITÉ 

DŮLEŽITÉ 

NEUTRÁLNÍ

NEDŮLEŽITÉ 

VELMI NEDŮLEŽITÉ 
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V rámci pokračování pohovoru poskytují 
zaměstnavatelé jasné rady, které se týkají 
popisování minulého zaměstnání a také 
toho, jak sami sebe prezentujete. 

Mnoho společností si všímá toho, jak se 
uchazeči o zaměstnání vyjadřují o svém 
současném či minulém zaměstnavateli. 
Jak můžeme vidět z výsledku průzkumu, je 
považováno za pozitivní nebo velmi pozitivní 
(92,1 %), pokud se uchazeč o zaměstnání 
vyjadřuje pozitivně o svém současném či 
minulém zaměstnavateli.

Naopak, hovořit špatně o současném či 
minulém zaměstnavateli je považováno za 
negativní: (81,5 % dotazovaných).

Nejlepší rada v tomto případě je mluvit 
upřímně o Vaší situaci, bez vrhání špatného 
světla na Vašeho zaměstnavatele: nakonec 
jste to byli Vy, kdo se rozhodl pro něj 
pracovat a tudíž je to i Vaše zodpovědnost. 

Zaměstnavatel nemusí být špatný jen proto, 
že cíle, strategie a obsah pracovní náplně 
neodpovídá Vašim ambicím. Pokud máte 
více jak jednu špatně zvolenou práci, odrazí 
se to špatně na Vás, ne na společnostech. 

JAK BYSTE VNÍMALI CHOVÁNÍ KANDIDÁTA PŘI POHOVORU, 
POKUD MLUVÍ POZITIVNĚ O SOUČASNÉM ČI MINULÉM 
ZAMĚSTNAVATELI?

VELICE ZAJÍMAVÝ 

MÁM KLADNÝ ZÁJEM

NEUTRÁLNÍ REAKCE 

MÁM POCHYBNOSTI

VELMI NEZAJÍMAVÝ

7.9 %

80.3 %

11,8 %
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Kromě toho dojem z kandidáta, který působí 
šťastně a spokojeně má pozitivní dopad na 
zaměstnavatele (89,5 %). Naproti tomu více 
jak 50% zaměstnavatelů považuje uchazeče 
za zaměstnání, který působí nešťastně, za 
negativní.

Nicméně být nešťastný nelze zaměňovat 
s nervozitou, která je přirozenou reakcí na 
stresovou situaci. Nervozita není považována 
zaměstnavateli za negativní. Pouze 18 % 
dotázaných ji považuje za negativní.

Zůstaňte pozitivní, i když jste nervózní, 
zanecháte tak dobrý dojem. 

Ukažte se v tom nejlepší světle, buďte 
otevření a pozitivní!

Pro zanechání dobrého dojmu existuje pár 
věcí, které Vám v rámci výběrového procesu 
pomohou.

Například: občasný úsměv během pohovoru, 
společně s přátelským vystupováním 
jdou ruku v ruce k postupnému dobrému 
navázání pracovního vztahu. 

Současně i sebejistota, v přiměřené míře, je 
považována za důležitou vlastnost.  

JAK SE 
VYPOŘÁDAT  
S POHOVOREM

JAK BYSTE VNÍMALI CHOVÁNÍ KANDIDÁTA, POKUD  
SE ZDÁ BÝT ŠŤASTNÝ/SPOKOJENÝ?

VELICE ZAJÍMAVÝ 

MÁM KLADNÝ ZÁJEM

NEUTRÁLNÍ REAKCE 

MÁM POCHYBNOSTI

VELMI NEZAJÍMAVÝ

18.4 % 10.5 %

71,1 %
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JAK BYSTE VNÍMALI CHOVÁNÍ KANDIDÁTA, POKUD  
SE ZDÁ BÝT NEŠŤASTNÝ/TROCHU SKLESLÝ

VELICE ZAJÍMAVÝ 

MÁM KLADNÝ ZÁJEM

NEUTRÁLNÍ REAKCE 

MÁM POCHYBNOSTI

VELMI NEZAJÍMAVÝ
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VĚCI, KTERÝM JE TŘEBA SE VYHNOUT

Jak  můžeme předpokládat, arogantní nebo 
sarkastické chování téměř vždy zanechává 
špatný dojem.  Navíc, zaměstnavatelé chtějí, 
aby se kandidáti drželi daných otázek  
a odpovědí. Jak krátké, neomalené 
odpovědi, tak i odpovědi dlouhé a velmi 
detailní jsou považovány za negativní.  

Pokud opravdu chcete získat šanci na 
úspěch, musíte předejít „mnohomluvnosti“ 
a zaměřit se na otázku. 

A nakonec: nenechávejte si zapnutý mobilní 
telefon ani si neberte sebou na pohovor 
svého potomka, pokud jste se tak předem 
nedohodli.

JAK SE 
VYPOŘÁDAT  
S POHOVOREM

TATO OTÁZKA SE VZTAHUJE NA KANDIDÁTOVO CHOVÁNÍ 
PŘI POHOVORU. JAK BYSTE VNÍMALI TAKOVÉTO CHOVÁNÍ 
KANDIDÁTA?

VELICE ZAJÍMAVÝ 

MÁM KLADNÝ ZÁJEM

NEUTRÁLNÍ REAKCE 

MÁM POCHYBNOSTI

VELMI NEZAJÍMAVÝ

Mluví pozitivně  
o současném či minulém 
zaměstnavateli

Velmi přátelský

Sarkasmus

Nechá si zapnutý mobil

Přijde na pohovor  
s potomkem 
(bez předchozí domluvy)

Mluví negativně o současném 
či minulém zaměstnavateli

Zdá se být nešťastný 
/trochu skleslý

Projevuje známky nervozity
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CO MŮŽETE V PRŮBĚHU POHOVORU 
OČEKÁVAT?

Ačkoliv se to může zdát jako zřejmá otázka, 
zaměstnavatelé se velmi často  
(86,7 %) ptají na silné a slabé stránky.  
I přesto, že je to otázka, na kterou se 
mnoho lidí „učí“ odpovědět, zůstává jednou 
z oblíbených. Zapamatujte si, že i když se 
zdá snadné ji zodpovědět, pravdou zůstává, 
že pokud jste si nevytvořili důvěryhodnou 
image při pohovoru, nebude nikdo Vašim 
odpovědím věřit, i když je budete mít 
sebelépe nacvičené.

Stejně tak, více jak polovina dotázaných 
pokládá uchazečům o zaměstnání 
„nepřátelské“ nebo nepříjemné otázky  
(56,6 % dotázaných).

Kdy začít s vyjednáváním o platu?

Měl by se plat začít projednávat hned, nebo 
až ke konci? Zdá se, že v tomto případě 
nepanuje mezi zaměstnavateli shoda. 
Někteří radí probírat plat na začátku, jiní 
naopak na konci procesu náboru.

Ale v jedné věci se shodují: není to předmět 
rozhovoru po telefonu, ani před prvním 
pohovorem: o platu se začíná konkrétně 
mluvit  až od  prvního kola pohovoru.

NAŠE RADA ZNÍ: 

Nechte diskuzi o penězích,  
v rámci náborového procesu, na později.

Pravdou je, že vyjednávání začíná již při 
prvním kontaktu. Proto začněte budovat 
vzájemnou důvěru již v této fázi pomocí 
správné artikulace a otevřenosti v 
komunikaci.

Nejlepší cestou k vyjednávání je přesvědčit 
budoucího zaměstnavatele o Vašich 
schopnostech. Jakmile jste tak učinili, 
vyjednávání bude snazší a Vy jste na nejlepší 
cestě získat pozici, o kterou se ucházíte.

VE KTERÉ FÁZI BY SE MĔL KANDIDÁT 
POPRVÉ PTÁT NA PLATOVÉ OHODNOCENÍ?

PŘED POHOVOREM

V PRVNÍM KOLE POHOVORU

V DRUHÉM KOLE POHOVORU

VE FÁZI REALNÉ NABÍDKY

VŮBEC

45.7 %

22.4 %

28.9 %

3 %
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