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DOBRÝ START 
NA TRHU PRÁCE



Přehled obsahu a cíle prezentace 

Prezentace čtenáři přináší poznatky z akademické literatury a praxe 
užitečné pro úspěšný vstup a pohyb na trhu práce. Zabývá se:

1. Významem osobnostní vlastnosti „svědomitost“ pro kariéru. 

2. Tipů užitečných pro pracovní pohovor. 

3. Rolí sociálních médií a dalších faktorů ovlivňující pohyb na trhu práce.

Prezentace neslouží jako absolutní přehled všech proměnných ovlivňující 
počínání na trhu práce, ale jako představení věcí, se kterými se čtenář 
nemusel doposud setkat. 



A) Svědomitost

• Psychologové definují mnoho vlastností osobnosti, jedna z nich se nazývá 
svědomitost (McCrae & Costa, 2004).

• Výzkum ukazuje, že svědomitost předpovídá míru karierního úspěchu:
čím svědomitější člověk je, tím větší šance že si vybuduje dobrou kariéru
(Wilmot & Ones, 2019). 

• Je tedy výhodou při startu na trhu práce myslet na svědomitost a její 
dokázání zaměstnavateli pro zvýšení šance na získání pracovní pozice a poté 
udržování svědomité práce pro kariérní růst. 



A) Svědomitost

Svědomitost určuje, do jaké míry je člověk:

• Spořádaný/zorganizovaný

• Soustředěný/dokončuje započaté projekty

• Ví co dělá

Nízká svědomitost se vyznačuje:

• Tendencí být snadno vyrušen od práce

• Problémy se započetím úkolů/projektů

• Nedbání na detaily 



A) Svědomitost 

• Při vstupu na trhu práce je tedy dobré budoucímu zaměstnavateli 
předvést důkazy osobní svědomitosti. Například v podobě:

A. Školení či (online) kurzů relevantních pro danou pracovní 
pozici/odvětví.

- např. stránky jako https://www.czechitas.cz/cs/ jsou vhodné pro rozšíření 
znalostí a dokázání svědomitosti pro oblast IT.

B. Znalosti cizího jazyka

- naučení se cizímu jazyku vyžaduje osobní svědomitost a jeho zvládnutí potom 
představuje konkurenční výhodu na trhu práce. 

C. Zamyšlení se nad tím, co z předchozích pracovních/školních 
zkušeností by se dalo využít jako důkaz osobní svědomitosti. 

https://www.czechitas.cz/cs/


A) Svědomitost

• Po získání práce lze nad svědomitostí uvažovat jako nad motorem, který 
pohání naše pracovní nasazení (a např. dokončení projektů a kurzů 
mimo práci).  To má dopad na tři zásadní oblasti: 

A. Kvalitu odvedené práce – člověk který s projekty začíná včas a 
neopomíná detaily má větší předpoklady k tomu odvést kvalitní práci, 
než někdo, kdo se např. detaily tolik nezaobírá. 

B. Reputace mezi kolegy – člověk který dokončuje kvalitní projekty má 
větší předpoklady k tomu být v pracovním kolektivu vnímán jako 
důvěryhodný a spolehlivý. 

C. Přístup k úkolům – člověk který má takovou reputaci má pak větší 
šanci být pověřen většími úkoly a zvyšuje šanci karierního růstu. 



A) Svědomitost

• Svědomitost se dá zvýšit:

• Rozdělení problému na menší, stravitelné části 

• Stanovením plánu/seznamu věcí co je třeba udělat každý den.

• Výzkum také ukázal, že lidé se rádi více angažují ve věcech, které odpovídají 
jejich hodnotám. Je proto dobré zamyslet se nad tím, jak by projekt, do kterého 
se nám třeba nechce, mohl být interpretován jako v souladu s našimi 
hodnotami (Tasselli, Kilduff & Landis, 2018):

• Např. „Nechce se mi připravit na pracovní pohovor protože je to náročné. – je 
menší pravděpodobnost že se do úkolu pustíme, když se ze zatnutými zuby 
budeme nutit, než když se zamyslíme nad tím, jak by příprava na pohovor 
mohla být v souladu s našimi hodnotami, což by usnadnilo započetí přípravy. 

• Např. cením si momentálně hlavně peněz co se zaměstnání můžu získat a ke 
kterému pohovor vede? Nebo vize možné kariéry? Či třeba jen dobrého pocitu 
z dokončené práce v podobě přípravy na pohovor? Uvědomění (či vynalezení) 
hodnoty, se kterou souhlasíme může být zásadní pro angažovanost s úkolem. 



A) Svědomitost 

• Je dobré však připomenout, že přehnaná svědomitost může vést k 
neproduktivnímu perfekcionismu. 

• To proto, že například přílišné zaobírání detaily může vést ke způsobu myšlení, 
ve kterém je výsledek daného projektu buď „perfektní“ nebo „hrozný“ a nic 
mezi. 

• To může vést ke zvýšení stresu z práce, která nás čeká (Chang, Watkins & Banks, 
2004) a paradoxně k jejímu odkládání či nedostání se k dalším úkolům. 

• Např. „Musím napsat svůj životopis a musí být nejlepší ze všech. Pokud nebude 
nejlepší po každé stránce, nemá cenu s ním ani teď začínat.“

• Nebo: „Musím sice dnes udělat více věcí, ale pokud nebudu celý den dělat na 
svém životopisu tak nebude skvělý a proto nemá cenu nic jiného dělat.“



A) Svědomitost 

• Pokud máme sklony k přehnanému perfekcionismu, je lepší zaměřit se 
na rychlé dokončení úkolu v menší kvalitě a pak postupně doladit 
detaily, než ztrácet čas nad perfektním zvládnutí napoprvé.

• To proto, že když máme uchopitelný dokončený úkol (v malé kvalitě) 
další úpravy jsou poté efektivnější, protože máme větší přehled o naší 
práci  (tj. je lepší opravovat něco, co má „hlavu a patu“, jelikož pak 
opravy můžeme dělat v kontextu celé práce) a mezi jednotlivými bloky 
úprav se můžeme věnovat dalším věcem. 



Shrnutí

• Svědomitost je jedna z vlastností osobnosti nad kterou se dá uvažovat 
jako nad motorem pohánějící kvalitu naší kariéry. Tento motor nesmí být 
příliš slabý ani příliš silný. 

• Při vstupu na trh práce je dobré tuto vlastnost zaměstnavateli dokázat a 
v zaměstnání ji poté udržovat, jelikož to dlouhodobě zvyšuje šanci na 
karierní postup. 



B) Tipy k pracovnímu pohovoru

• Interpersonální dovednosti zahrnují zejména schopnost dobře se 
prezentovat. To je nezbytné pro udělání řádného prvního dojmu a 
začátcích na trhu práce.

• Výzkum ukazuje, že lidem kteří se dokážou projevit pozitivně v jedné 
oblasti, bývají přisuzované další pozitivní vlastnosti (např. Nisbett
& Wilson, 1977). 

• Například když se dokážu dobře prezentovat, je větší šance že si ostatní 
budou myslet že budu také svědomitý a příjemný kolega, než když mé 

komunikační dovednosti budou špatné. 



B) Tipy k pracovnímu pohovoru

• Nad pohovorem je dobré uvažovat jako nad vyjednávací hrou, 
kterou hrajete se zaměstnavatelem. 

• Vašim hlavním cílem je s vhodným použitím komunikačních 
dovedností přesvědčit zaměstnavatele, že jste zajímavá 
kompetentní osoba. 

• Následující slidy definují několik tipů, které mohou pomoci k 
udělání tohoto dojmu.



B) Tipy k pracovnímu pohovoru

1. NIKDY NELHAT 

• Přiznání že něco neumím/neznám není projevem nekompetence. 
Naopak to signalizuje zaměstnavateli, že jsme si vědomi vlastních 
nedostatků a že tím pádem budeme více schopni snášet 
konstruktivní kritiku a nemyslíme si, že všechno víme a známe. 

• Obzvlášť když danou zkušenost nemáme ale zmíníme, že ji chceme 
např. získat u zaměstnavatele nebo jinde, máme možnost získat 
plusové body. To proto, že přiznání nedostatku je možnost pro 
vyzdvihnutí ochoty učit se a zdravé sebekritiky.

„Pracovní zkušenost X nemám, ale rád bych se tomu naučil ve Vaší 
firmě. V minulosti jsem  neuměl Y, ale skrz svoji píli a pozornost jsem se to 
rychle naučil, takže s tímhle by také  neměl být problém“. 



B) Tipy k pracovnímu pohovoru

2. DRŽENÍ A ŘEČ TĚLA 

• Držení těla nejen signalizuje zaměstnavateli míru našeho
sebevědomí, ale má také vliv na to, jak moc my věříme v sebe sama
(Briñol, Petty & Wagner, 2009).

• Jedinci s nesebevědomým držením těla (shrbená záda, ramena u
sebe) při mluvení o sobě přikládají menší váhu svým pozitivním
vlastnostem než jedinci, kteří jsou narovnaní s rameny od sebe.

• To může být zásadní pro pracovní pohovor, u kterého je důležité stát
si za svými pozitivními vlastnostmi a prezentovat je sebevědomě.
Ačkoliv to, co na pohovoru říkáme je jedna věc, držení těla se může
podepsat na celkovém projevu při pracovním pohovoru. Je tedy
dobré myslet na to, jak naše držení těla ovlivňuje nejen jak nás vidí
ostatní, ale hlavně mi sami.



B) Tipy k pracovnímu pohovoru

3. PŘIPRAVIT SE 

• Před pohovorem je dobré vyhledat si informacemi o zaměstnavateli:
například podívat se na webové stránky a zjistit si něco o historii
firmy či její vizi nebo se seznámit s hlavními úspěchy.

• To je důležité, protože nám to během pohovoru zpřístupní rozpravu
nad jeho obvyklý rámec. Uchazeč, který zmíní něco o firmě, co jasně
ukazuje že si o ní ve svém volném zjistil, se hned stává zajímavějším.

• To proto, že to zaměstnavateli ukazuje, že člověk má zájem o firmu
už jako uchazeč a také že se na pohovor skutečně připravil nad
rámec napsání životopisu, což je důkazem svědomitosti.

„Na vašich webových stránkách jsem četl že (…) jaké jsou tedy
další kroky pro Vaši firmu?“



B) Tipy k pracovnímu pohovoru

4. NESPĚCHAT 

• Během pohovoru je dobré nespěchat a přemýšlet nad otázky 
zaměstnavatele a formulací našich odpovědí. Např. je vhodné: 

1. Zopakovat otázku položenou zaměstnavatelem abychom se ujistili, 
že ji pokryjeme celou

2. Neodpovídat okamžitě, ale místo toho se zamyslet nad tím, co 
danou otázku zaměstnavatel myslí (tj. po jakých kompetencích v ní 
u Vás pátrá) a poté formulovat vhodnou odpověď. 

• To zaměstnavateli ukazuje schopnost kritického a analytického 
myšlení v podobě rozvážnosti a nedraní se rychle k odpovědi bez 
přemýšlení. 



B) Tipy k pracovnímu pohovoru

5. KOMBINOVAT PŘÍKLADY

• Během pohovoru je dobré kombinovat různé informace o sobě ve 
svých sděleních. To proto, že to zaměstnavateli ukazuje schopnost 
formulační pohotovosti a přemýšlení nad odpověďmi. 

• Když se Vám například podaří skloubit ukázku vašich dovedností se 
zmíněním něčeho o firmě, získáte plusové body: 

„Zajímám se o ochranu prostředí a proto dělám dobrovolníka,
kde jsem zlepšil své komunikační dovednosti. Proto mě také
zaujala Vaše firma, jelikož jsem si na vašich webových
stránkách našel, že se sami ochraně životnímu prostředí
věnujete“



Shrnutí

Interpersonální dovednost Jaký má vliv na pohovor

Nikdy nelhat Možnost ukázat ochotu učit se a sebeuvědomění

Držení a řeč těla Dodání sebevědomého rázu svému projevu

Příprava Předvedení zájmu a svědomitosti 

Nespěchat Předvedení rozvážnosti a analytického myšlení 

Kombinovat příklady Předvedení formulační pohotovosti 

• Pohovor je vyjednávací hra ve které přesvědčujeme zaměstnavatele že jsme 
kompetentní. Tyto dovednosti nám v tom mohou pomoci.



C) Další tipy- životopis

• Personalista se na životopis uchazeče dívá průměrně 7.4 vteřiny. 
(Ladders, 2018). 
Ačkoliv tato data jsou se zahraničí a na pracovní pozici v tuzemsku 
pravděpodobně v průměru nepřichází tak velké množství životopisů, 
je dobré si zapamatovat výsledky této studie a to je že „úspěšné“ 
životopisy které jsou schopny zaujmout: 

1) Mají jednoduché formátování s jasnými nadpisy a nechávají 
prostor mezi jednotlivými sekcemi.

2) Názvy pracovních pozicí jsou označeny tučně a obsahují 2-3 krátké 
odrážky definující pracovní povinnosti či nabyté zkušenosti. 

3) Používají chytlavá slova jako „komunikativní, svědomitý,
upřímný…“

4) Upřednostňují srozumitelnost informací nad jejich množstvím.  



C) Další tipy- životopis

POZICE: PRODAVAČ (2018-2019)

Na této pozici jsem pracoval za kasou 
v rodinném podniku a musel jsem 
být důsledný při evidenci tržeb.

PRODAVAČ (2018-2019)

• Obsluha zákazníků.
• Vytříbení komunikativního přístupu.
• Důslednost při práci s penězi.



C) Další tipy – sociální média

• Více než polovina dotázaných personalistů nepřijala uchazeče k práci na základě 
jeho sociálních médií (Salm, 2018). 

V digitalizovaném světě 21. století je dobré brát průzkum sociálních médií 
zaměstnavatelem spíše jako pravidlo, než výjimku. Personalisti negativně 
vnímají zejména když uchazeč:

1) Sdílí nevhodné či provokativní fotografie, videa, informace na svém profilu.

2) Dokumentuje užívání drog či alkoholu.

3) Sdílí pomluvy či důvěrné informace o předchozím zaměstnavateli na 
sociálních sítích. 

Proto je dobré hlídat svou aktivitu (a adekvátně nastavit své soukromí) na
sociálních médiích a to i po případném získání práce, protože polovina
dotázaných zaměstnavatelů také podotkla, že kontroluje sociální sítě svých
zaměstnanců.



C) Další tipy – růstové myšlení

• Růstové myšlení je přesvědčení, že naše schopnosti a dovednosti se dají dále 
rozvíjet skrz trpělivost a sebezdokonalování (např. Dweck, 2015). Oproti tomu 
fixní myšlení je přesvědčení, že naše schopnosti jsou pevně dané a neměnné a 
tudíž se např. nemůžeme naučit novým dovednostem, které nejsou součástí 
našich předpokladů. Růstové myšlení je základem pro:

1) Využití konstruktivní kritiky pro sebe zlepšení

2) Vytrvalosti při neúspěchu

3) Vnímání trpělivosti a konzistence jako cestě k nabytí nových dovedností

• Tento druh myšlení je důležitý při začátcích na trhu práce a to například při 
odmítnutí zaměstnavatelem.  Je tedy dobré nad neúspěchy uvažovat jako nad 
možnostmi pro osobní růst a zlepšení, než jako předem dané výsledky našich 
dovedností se kterými nemůžeme nic dělat. 



Shrnutí

• Existuje mnoho proměnných co ovlivňují start na trhu práce. Tato 
prezentace s využitím literatury představila několik z nich.

• Zásadní roli hraje osobností vlastnost svědomitost, která je motorem 
kariérního úspěchu. Zvládnutí pracovního pohovoru a adaptace na 
trendy 21. století jako například kontrola sociálních médií jsou také 
podstatné faktory které není radno podceňovat. 

MVŠO doufá, že Vám zde prezentované informace byly k užitku a přejeme 
Vám hodně štěstí při vašem osobním startu a pohybu na trhu práce!
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