
Jak na nábor absolventů
1) ČEHO SI VŠÍMAT V CV?

·  Škola sice není vše, ale u absolventů to bude jedna 
z prvních informací, které vám o nich můžou něco 
prozradit. Název školy, oboru i délka studia by 
měly být v životopisu vidět na první pohled.

·  Další důležitou položkou budou brigády a praxe, 
které junior doposud absolvoval. Pokud uvede 
alespoň pár zkušeností z oboru, do kterého se 
hlásí, můžete přičíst plusové body, že měl snahu se 
v daném oboru zorientovat i při škole.

·  K dobru může být i to, když absolvent v životopise 
zdůrazní téma závěrečné práce, pokud se alespoň 
částečně věnovala oboru, do kterého se hlásí. Stejně 
tak mimoškolní aktivity, které s daným oborem 
jakkoli souvisí.

·  Pokud student strávil nějaký čas v zahraničí, opět 
by to měl v CV uvést. Bude to pro vás vodítko, že 
s komunikací v cizím jazyku pravděpodobně nebude 
mít problém a že se nebojí nových výzev.

·  Pokud vám absolvent pošle k CV i průvodní nebo 
motivační dopis, všímejte si, zda je skutečně 
adresovaný vaší firmě a něco o člověku vypovídá. 
Nebo naopak, jestli je to jeden z univerzálních 
dokumentů bez hlubšího sdělení, které nováček 
rozesílá ve velkém na všechny strany.

2) JAK VÉST POHOVOR

·  Komunikace s kandidátem – kontakt uvedený 
v životopisu by měl být aktuální, a pokud se domluvíte 
na schůzce (ať už osobní, či online), kandidát by měl 
dorazit včas. To je naprostý základ, aby k pohovoru 
a případně k další spolupráci mohlo dojít.

·  Příprava kandidáta – všimněte si, jestli junior o vaší 
firmě vůbec něco ví, jestli se umí představit a říct, co 
od práce očekává. Samozřejmě taky uvidíte, jestli se 
uchazeč vhodně oblékl, jestli počítá s tím, že si někam 
bude psát poznámky (i kdyby to byl aspoň mobil či 
tablet). Ideální je, když sám projeví aktivitu a nebojí se 
doptat na vše, co ho zajímá.

·  Praxe, brigády a další aktivity – poptejte se, proč je 
člověk v životopise uvádí. Tím spíš, pokud nesouvisí 
s oborem, do kterého se hlásí. Měl by vám být 
schopný popsat, co se naučil, co ho na tom bavilo. 
Uvidíte, jak sám sebe hodnotí a jak k práci přistupuje.

·  Důraz na soft skills – u člověka, který má zatím málo 
praktických zkušeností, budou hrát zásadní roli měkké 
dovednosti vycházející z osobnostních předpokladů. 
Nejlépe je u kandidáta otestujete behaviorálním 
pohovorem, kdy se budete ptát na konkrétní situace 
z praxe (třeba i školní) a na to, jak student v dané 
chvíli reagoval. Podle toho si můžete udělat obrázek 
o tom, jak nováček přistupuje k řešení problémů a jak 
zapadne do vašeho týmu i do celé firmy.

·  Hledejte upřímnost – dokonce i junior by se měl 
umět pochlubit tím, co dokázal, ale zároveň by měl 
umět přiznat, že se mu něco nepovedlo. Zdravá 
sebekritika je (nejen) pro první práci velmi důležitá. 
Člověk, který se umí poučit z chyb, bude pro firmu 
větším přínosem než zkušený kandidát, který si hraje 
na to, že přešlapy nedělá.

·  Otevřená komunikace ze strany firmy – buďte 
transparentní. Představte co nejdřív kandidátovi 
projekt, na kterém by pracoval. Uvidíte jeho reakce 
a snáz odtušíte, zda se na pozici skutečně hodí. 

·  Otázka na mzdu/plat – dejte přednost člověku, 
který nestřílí astronomické částky od boku. I junior 
si může zjistit, kolik se na dané pozici průměrně 
nabízí. Je v pořádku, když si řekne o něco víc nebo 
míň. Neměl by se ale pohybovat úplně mimo realitu.

Bonusový tip: Pokud máte možnost vidět se 
s kandidátem pouze online, všimněte si pozadí 
videohovoru. O cizím člověku vám může taky 
leccos napovědět.
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3) NA CO DÁVAT POZOR VE ZKUŠEBCE

·  Průběh zkušební doby a celý onboarding by měl 
probíhat v podstatě stejně jako u kteréhokoliv jiného 
nováčka. U čerstvých absolventů byste ale měli být 
ještě o něco citlivější a pečlivější. Zkrátka aby junioři 
vždy věděli, co se od nich očekává a jak si ve své 
první práci vedou.

·  Pokud to u vás ve firmě zatím není standard, zvažte 
zavedení role buddyho. Kolegy, který bude pro 
absolventa fungovat jako průvodce a patron. Pomůže 
s adaptací a zodpoví nováčkovi všechny dotazy, které 
ho průběžně jistě budou napadat.

·  Ať už junior svého buddyho dostane, nebo ne, 
zajistěte pro něj pravidelné schůzky s jeho 
nadřízeným. V prvních měsících klidně každý týden, 
nebo i častěji, pokud usoudíte, že je to potřeba.

·  Nešetřete chválou.  Vzpomeňte si na svou první 
práci po škole a zkuste se vcítit do role nováčka. Když 
se mu něco povede, oceňte ho.

·  Naslouchejte. Čerstvý absolvent pravděpodobně 
bude plný nápadů, dejte mu prostor, aby své postřehy 
mohl otevřeně sdílet.

·  Detailně vysvětlete, jak to u vás chodí. U absolventů 
nemůžete spoléhat na to, že automaticky znají 
pracovní prostředí a interní procesy. Možná vás 
absolvent ohromí znalostí nových technologií, ale jak 
u vás vedete brainstorming a co očekáváte v reportu 
nebo prezentaci mu budete muset přiblížit.

·  Vyhodnocení zkušební doby by nemělo být 
překvápko. Měli byste tam pouze shrnout vše, co se 
junior zatím naučil, pochválit silné stránky a upozornit, 
na čem je potřeba do budoucna zapracovat.

·  Připravte podrobný plán, co bude po zkušebce. 
Stanovte cíle, které budou pro nováčka motivační,    
ale zároveň dosažitelné. Zajistěte, že se junior bude 
moct kdykoliv obrátit na zkušenějšího kolegu.   
I po zkušební době.

·  Důraz na vzdělávání. I když vám absolventi možná 
budou tvrdit, že mají studia plné kecky, jsou zvyklí se 
neustále učit něco nového. Využijte toho a nenechte je 
vyjít ze cviku. Nejlépe hned po vyhodnocení zkušební 
doby spolu s nimi nastavte individuální vzdělávací 
plán.
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