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O lektorovi: Markéta Raková po studiu na VŠCHT Praha pracovala více než 10 let jako manažerka. 

Věnovala se poradenství pro firemní klienty, které se týkalo inovací produktů a služeb, stanovování 

cen, hledání cest k udržení spokojenosti a loajality zákazníků nebo motivace zaměstnanců. Od roku 

2010 podniká jako lektor, konzultant a kouč. Vede firemní tréninky komunikačních a manažerských 

dovedností, výcviky koučovacích a mentorských dovedností a koučuje top manažery a majitele firem. 

Klientům pomáhá s výběrem nově přijímaných zaměstnanců. Několik let poskytuje také kariérní 

poradenství pro studenty a absolventy ČVUT.   

1. Jak uspět při výběrovém řízení   

14. 5. 2018, 11 - 13 hod  

Nevíte, co vás při výběrovém řízení na určitou pozici čeká? Na co se vás budou asi tak ptát a jak se 

můžete připravit? Na čem skutečně záleží, pokud chcete co nejlépe odprezentovat sami sebe? 

Řekneme si o tom, jak přijímací řízení standardně probíhá a co můžete očekávat. Lépe se tak 

připravíte na záludné otázky personalistů a budete moci okouzlit svého potenciálního nadřízeného. 

Dotkneme se i toho, co můžete očekávat v rámci Assessment centra (které se často používá pro výběr 

pracovníků na vyšší pozice). Můžete si přinést i své vlastní otázky do společné diskuse.   

2. Jak postoupit na manažerskou pozici  

28. 5. 2018, 11 - 13 hod  

Přemýšlíte o tom, že byste v práci rádi někdy v budoucnu zastávali roli manažera? Víte, na čem 

pracovat, aby se vám to brzy vyplnilo? Jaké schopnosti a dovednosti by bylo dobré postupně rozvíjet? 

Řekneme si, jaké jsou obvykle požadavky zaměstnavatelů na lidi ve vedoucích pozicích, podle čeho je 

vybírají. Manažerem může být prakticky každý, ale někteří lidé si svým chováním neúmyslně při 

tomto typu práce hází klacky pod nohy. Povíme si, čeho se vyvarovat a co naopak rozvíjet, aby se vám 

manažerská práce dělala s lehkostí a těšila vás.  

Po absolvování celého cyklu obdrží účastníci od PKC certifikát. Přihlašování probíhá na každý 

seminář samostatně.  

https://pkc.vscht.cz/akademie#prihlasovadlo

