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PERSÓNA KANDIDÁTA 
 
 
Otázky, na které u konkrétní persony 
potřebujeme znát odpovědi 
 

A: Sociodemografické údaje 
 

1. Skupina (např. student VŠ, manažer,...) 
2. Věk 
3. Pohlaví 
4. Místo bydliště  
5. Rodinný stav – s kým a jak žije 
6. Dosažené, případně probíhající vzdělání 
7. Další specifické znalosti, dovednosti, kurzy, které ke své práci potřebuje 
8. Na jaké škole studoval / studuje 
9. Jaké jsou jeho dosavadní pracovní zkušenosti 
10. Co momentálně dělá (práce, studium) 
11. Profesní skupiny, spolky, sdružení, jejichž je součástí 

 

B: Zvyky a chování 
 

1. Typický den a denní povinnosti 
2. Věci, které mu/jí nejvíce komplikují život 
3. Věci, které by mu/jí nejvíce usnadnily život 
4. Typické rituály 
5. Záliby, koníčky 
6. Cíle a výzvy 
7. Jakou pomoc by k dosažení svých cílů/překonání výzev uvítal 
8. Z čeho má strach 
9. Nejdůležitější pravidla/hodnoty, které zastává 
10. Co by si přál(a), kdyby měl(a) tři přání 

 

C: Komunikace  
 

1. Kde získává informace potřebné k práci / ke studiu 
2. Kde získává informace k osobnímu přehledu  
3. Kde hledá/získává zábavu 
4. Kde a jak nejčastěji komunikuje s ostatními lidmi 
5. Jaký typ obsahu komunikace ho/ji zajímá a baví 
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6. Jaký typ obsahu komunikace by mu/ji pomohl, otevřel nové obzory, usnadnil 
život, vyřešil problém 

7. Jaké internetové vyhledavače používá nejvíce 
8. Jaké internetové stránky a portály navštěvuje nejčastěji 
9. Na kterých sociálních sítích je aktivní a na kterých naopak ne 
10. Čte nějaké blogy a pokud ano, jaké 
11. Jakým jazykem mluví – je pro něj charakteristický nějaký žargon 

 

D: Výběr zaměstnavatele 
 

1. Které jsou jeho TOP 3 firmy/značky, pro které by chtěl pracovat 
2. Jak si vybírá svého zaměstnavatele – jak vypadá proces od zaznamenání 

nabídky, přes zjišťování dalších informací či referenci – kde, od koho a jak získává 
informace a reference 

3. Jaká kritéria jsou pro něj/ni nejdůležitější při výběru konkrétní organizace za 
svého zaměstnavatele (nyní abstrahujeme od konkrétní pozice a s ní spojené 
nabídky a zůstáváme čistě na úrovni organizace): 

4. Jaká kritéria jsou pro něj/ni nejdůležitější při rozhodování o přijetí / výběru 
konkrétní pracovní pozice, resp. její nabídky (nyní naopak abstrahujeme od 
organizace a jejích charakteristik, jako jsou např. známost či prestiž) 

5. V jaké společnosti / typu společnosti by nikdy nepracoval(a) a proč 

 

E: Povědomí o naší společnosti 
 

1. Přišel/přišla někdy do kontaktu s naší společností  
2. Co ji/ho napadne ve spojitosti s naší společností jako první 
3. Co o naší společnosti ví 
4. Jaké jsou hlavní stereotypy (negativní i pozitivní) v jeho vnímání naší společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


