
VZORY OTÁZEK PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ - PŘIJÍMACÍM ROZHOVORU

Co Vás inspirovalo-vedlo k tomu, že se hlásíte na toto místo?

Jaký je Váš pocit z toho, že jste se dostal/a až do 3. výběrového kola? 

Už jste absolvoval/a nějaké podobné výběrové řízení? O co šlo a jak probíhalo?

Jak jste se dověděl/a o tomto výběrovém řízení?

Jakou máte představu o náplni na tomto místě?

Jaké budou Vaše první kroky na novém místě, pokud se pro Vás rozhodneme?

Čím a jak byste chtěl/a přispět k tomu, aby tato funkce byla přínosem pro naši firmu?

Co považujete vzhledem k budoucí funkci za prioritní?

Jak doposud vypadal váš běžný studijní, příp. pracovní den?

Popište nám Váš dosavadní největší studijní, příp. pracovní úspěch. O co šlo, jak jste 

dosáhl/a takového výsledku, jak jste tuto situaci prožíval/a.

Popište nám Váš dosavadní  zásadní, velký studijní, příp. pracovní neúspěch. O co šlo, 

jak jste řešil/a nápravu, jaké to pro Vás mělo následky, jak jste situaci prožíval/a.

Z vašeho studijního období - co vás nejvíc bavilo a proč a co na druhé straně nebyla vaše 

nejoblíbenější činnost a proč?

Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s přípravou, realizací a vyhodnocením projektů? 

Zúčastnil/a jste se již nějakým způsobem na nějakém projektu? Popište, o co šlo, jaká 

byla Vaše role, jak projekt dopadl, v čem byl dobrý a co se dalo dělat lépe.

Jak jste doposud řešil/a situace, kdy bylo potřeba zajistit nějaký nadstandardní náročný 

úkol? Popište konkrétně o co šlo a jak jste postupoval/a.

Popište nějaký konkrétní příklad, kdy jste musel/a řešit se svými kolegy nějaký 

nadstandardní úkol. O co šlo a jak jste postupoval/a. Co vyšlo a co nevyšlo a proč. Jakou 

roli jste v této situaci zastával/a?

Jaké zásadní principy jste doposud uplatňoval/a při vedení nějakého týmu? Co z toho 

fungovalo a proč a co ne? 

Popište nějakou situaci, kdy jste musel/a prosadit nějaký názor proti většině. O co šlo a 

jak jste postupoval/a.

Popište nějakou Vaši dosavadní  zkušenost, kdy jste byl/a iniciátorem a realizátorem 

nějaké nové věci, jak jste celou záležitost organizoval/a, s jakými problémy jste se při tom 

setkal/a, jak jste je řešil/a  a jaký byl výsledek.

Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti z práce s lidmi jako kolegy v týmu, podřízenými 

spolupracovníky, zákazníky, apod.?



Pokud jste již jako student/ka přišel/přišla získal/a zkušenost v nějaké firmě, organizaci - 

jak byste charakterizoval/a své zkušenosti s těmito institucemi. O co šlo? V čem je lze 

popsat jako dobré a v čem jako špatné a proč? Co jste si z této zkušenosti vzal/a do 

svého dalšího života?

V čem byste mohl/a být hrdý/á na svého budoucího zaměstnavatele? Proč?

Co byste naopak hodnotil/a u svého budoucího zaměstnavatele kritičtěji?

Co můžete nabídnout ze svých znalostí, zkušeností, schopností a vlastností této funkci a 

této firmě?

Jaká je Vaše představa o finančním ohodnocení Vaší  práce na této pozici?

Co očekáváte sám/sama pro sebe od této funkce?

Jak jste se připravoval/a na toto výběrové řízení?

Jakou máte představu o svém dalším sebevzdělávání? 

 Kdybychom teď měli možnost zeptat se Vašich spolustudujících, přednášejících nebo 

kamarádů, co jsou Vaše přednosti, co by nám řekli?

 Kdybychom teď měli možnost zeptat se Vašich spolustudujících, přednášejících nebo 

kamarádů, co jsou Vaše slabší stránky osobnosti, co by nám řekli?

Jakou máte představu o své další kariéře v horizontu 5ti let?

Jak budete postupovat, pokud byste nezískal/a toto místo?

Chcete se na něco zeptat nebo chcete ještě dodat něco, co je pro Vás důležité a o čem 

tady nebyla řeč?

Jaký je Váš dojem z tohoto výběrového řízení? 

Co mělo největší vliv na Vaše rozhodnutí zajímat se o tuto pozici?

Co nebo kdo měl vliv na Váš život?

Kde jste čerpal/a informace pro dnešní výběrové řízení?

Proč chcete pracovat právě v tomto odvětví a právě  v naší firmě?

Co je pro vás důležité z hlediska pracovního prostředí?

Jaké aspekty jsou pro Vás při práci nejdůležitější?

Kdy, od koho a jakou pozitivní/negativní zpětnou vazbu jste dostal/a?

Proč si myslíte, že se rozhodneme právě pro Vás?

Co víte o této volné pozici?

Kdo byl pro Vás doposud největším životním vzorem?

Komu byste se ve svém pracovním životě nechtěl/a podobat?



Co děláte ve svém volném čase?

Co Vás přiměje ke změně rozhodnutí?

Jaké požadavky máte případně na svoji pracovní dobu?

Jak vnímají Vaše rozhodnutí získat místo v naší firmě Vaši nejbližší?

Co víte o trhu, na kterém se pohybujeme?


