Otázky pro přípravu na pohovor
• Povězte mi něco o sobě.
• Jaké jsou Vaše silné/slabé stránky?
• Proč chcete tuto práci?
• Kde byste chtěla být ve své kariéře ode dneška za pět let?
• Povězte mi o svém úspěchu, na který jste nejpyšnější.
• Co Vás přivedlo do této společnosti? Co o nás víte a proč se hlásíte právě k
nám?
• Proč bychom Vás měli přijmout?
• Kdy jste byla ve své práci nejspokojenější?
• Co můžete pro nás udělat narozdíl od jiných kandidátů?
• Co jste neměla ráda na svém předchozím zaměstnání?
• Jaké jsou tři pozitivní věci, které by o Vás mohl Váš poslední šéf říci?
• Jaké jsou tři negativní věci, které by o Vás mohl Váš poslední šéf říci?
• Jaký plat očekáváte?
• Jaké byly povinnosti na Vaší poslední pozici? Jak vypadal váš typický pracovní
den?
• Jaké bylo Vaše největší selhání a co jste si z toho odnesla?
• Co Vás ve Vaší kariéře nejvíce ovlivnilo a jak?
• Co považujete za nejdůležitější, co jste se naučila ve škole?
• Jaké tři vlastnosti by Vaši přátelé použili, aby Vás popsali?
• Vymyslete pět slov, které popisují Váš charakter.
• Jaký je Váš největší mimopracovní úspěch?
• Proč opouštíte svou současnou práci?
• Jaké jsou tři pozitivní charakterové vlastnosti, které nemáte?
• Máte na mě nějaké otázky?

Otázky, na které nemusíte u pohovoru ze zákona odpovídat

Při pohovoru se můžete rozhodnout neodpovídat na otázky, které příliš zasahují do

vašeho soukromí. Je dobré, ale říci vaše důvody, proč na toto nechcete odpovídat např:
“Promiňte, ale na tuto otázku vám neodpovím. Cením si svého soukromí a nemyslím si,

že ….. je důležité proto, abych mohla danou profesi bez problému vykonávat.” Zároveň se
můžete svobodně rozhodnout, zda budete zaměstnavatele informovat o své

národnosti. Důležité by pro něj mělo být pouze možnost danou pracovní pozici
vykonávat s ohledem na pobytový status a pracovní povolení.
Mezi diskriminační otázky patří např:
Jaká je Vaše sexuální orientace?
Jakého jste vyznání? Jste věřící?
Jaký je váš rodinný stav? Budete se vdávat/ženit?
Jste těhotná? Máte v plánu založit rodinu? Kdy?
Jak často jsou nemocné Vaše děti?
V případě, že budou Vaše děti nemocné, jak budete zajišťovat péči o ně?
Byla jste někdy soudně trestaná?
Jste v nějaké politické straně?
Trápí vás nějaká nemoc? Kouříte?

