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Lekce 1 - Chci se vrátit do práce, kde jsem pracoval/a 
 
První otázku, kterou si musíte položit je: vracím se na původní místo nebo si hledám nové? 
 
Na původní místo se mohu vrátit tehdy, pokud jsem nastupovala na rodičovskou dovolenou (RD) a 
měla jsem smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnavatel má povinnost držet mi místo až do 3 let 
věku nejmladšího dítěte (v případě, že RD navazovaly). 
 
Ze zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel je povinen po dobu trvání mateřské (MD) nebo 
rodičovské dovolené držet pracovní místo zaměstnankyni a nesmí jí dát výpověď. A to ani v době, 
kdy je těhotná. 
 
Na jeho pracovní pozici může přijmout jiného zaměstnance (jako zástup, dokud trvá MD nebo RD). 
 
Zaměstnavatel má právo nabídnout zaměstnanci po návratu z MD/RD pracovní pozici odpovídající 
jeho pracovnímu zařazení nebo mu nabídnout změnu v pracovní smlouvě, 
 
Po MD a RD máte právo nastoupit na pracovní pozici, kterou jste vykonávala vykonával, nebo 
pracovní pozici, která odpovídá podmínkám uvedeným v pracovní smlouvě. 
 
Zaměstnavatel vám má právo dát po MD a RD výpověď pro nadbytečnost pouze v případě zásahu 
do organizační struktury. 
 
V případě sporu se zaměstnavatelem se můžete obrátit pro bezplatnou radu na místní úřad práce - 
zde Vám poradí. 
 
Výstup lekce: Zhodnoťte svou situaci z hlediska výše uvedeného, promyslete si, zda se chcete 
vrátit do své předchozí práce (pokud jste jí před tím měla), zjistěte si podmínky smlouvy (doba 
určitá/neurčitá), zjistěte stav u zaměstnavatele (zda dostál své povinnosti místo Vám držet, 
zaměstnává na Vašem místě náhradu). V případě Vašeho zájmu jej informujte o záměru se 
uvedení místo navrátit. 
 
Lekce 2 - Začínám si hledat nové místo 
 
V případě, že se nemáte kam vrátit (před RD jste nepracovala nebo jste neměla zaměstnaneckou 
smlouvu na dobu neurčitou), dostala jste (nebo víte, že dostanete) výpověď kvůli změně 
organizační struktury nebo prostě jen chcete dělat něco jiného - začnete si hledat práci novou. 
 
Motivace 
 
Víte, co vlastně chcete dělat za práci? Pokuste se postupně odpovědět na následující motivační 
otázky: 
 
• Co chci dělat za práci?  
• Co by mě bavilo? 
• Co jsem v tomto oboru již dělala? 
• Co v tomto oboru umím? 
• Co v tomto oboru neumím a potřebuji se naučit? 
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Výsledkem by měla být rámcová představa o profesi, kterou byste ráda vykonávala. Než se ale 
pustíte do vyhledávání volných míst ve Vašem okolí, zkuste si tuto pozici zhodnotit z hlediska 
svých možností a cílů. 
Možnosti 
 
Po zodpovězení motivačních otázek zkuste zhodnotit své možnosti: 
 
• Kolik času denně/týdně jsem ochotná se takové profesi věnovat? 
• Je v mých silách pracovat v noci nebo na směny - nebo pouze přes den? 
• Mohu pracovat pouze dopoledne, pouze odpoledne, vracet se pozdě večer z práce? 
• Mohu někam za touto prací dojíždět? 
• Jaká je moje fyzický a psychická kondice - zvládnu výše uvedené? 
 
Cíle 
 
Nyní víte, co byste chtěla dělat a kolik času jste tomu ochotna věnovat. Také již víte, zda je fyzicky 
či psychicky pro Vás taková práce dostupná. Nyní si zkuste zadefinovat své pracovní cíle. Mohou 
být krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé. V následujících odstavcích uvádíme příklady, 
sama si po krátkém zamyšlení doplňte to, čeho byste chtěla vy dosáhnout. 
 
Krátkodobé - např.: 
 
• pomoci rodinnému rozpočtu 
• mít zase co dělat 
• být chvíli bez dětí 
• zkusit se uplatit ve společnosti 
• najít sama sebe na trhu práce 
• …………………………………. 
• …………………………………. 
• …………………………………. 
• …………………………………. 
 
Střednědobé - např.: 
 
• navázat na svou předchozí kariéru 
• vybudovat kariéru novou 
• zabývat se smysluplnou prací 
• rozšířit si znalosti v daném oboru 
• naučit se něco nového 
• zkusit jiný typ práce, než jsem dělala doposud 
• …………………………………. 
• …………………………………. 
• …………………………………. 
• …………………………………. 
 
Dlouhodobé (zde je dobré zamyslet se nad tím, čeho byste chtěla v životě dosáhnout, na čem 
byste ráda pracovala po dobu minimálně 10 let, případně v jakém sektoru nebo s jakou skupinou 
lidí) - např.: 
 
• stát se profesionálem v daném oboru 
• dosáhnout pozice v managementu dané profese 
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• mít možnost naučit dané profesi jiné lidi 
• …………………………………. 
• …………………………………. 
• …………………………………. 
• …………………………………. 
 
Je možné, že při definování motivů, možností nebo cílů narazíte na nějakou nejasnost - je dobré 
nad ní přemýšlet a snažit se jí vyřešit. Můžete se svěřit partnerovi nebo přátelům. Pokud se 
opravdu chcete vrátit do zaměstnání, je dobré tímto procesem projít. 
 
Výsledkem definování motivů, možností a cílů by měl být buď jeden nebo více příbuzných oborů, 
ve kterých byste ráda našla nové pracovní místo. Podle druhu zaměstnání pak zvolíte způsob, 
jakým budete danou pozici hledat. 
 
Výstup lekce: Definujte si motivy, možnosti a cíle pro svůj návrat do zaměstnání a na jejich základě 
zvolte vhodnou pracovní pozici. 
 
Lekce 3 - Potřebuji sestavit životopis 
 
Curriculum vitae (CV) - latinský název pro životopis 
 
V případě, že již víte, jakou pozici na trhu práce chcete zaujmout, budete potřebovat životopis. 
Jeho předložení vyžaduje 99% zaměstnavatelů a většina z nich již při prvním kontaktu s Vámi. 
Životopis bude Vaší vizitkou. Ve většině případů to bude to první, co se Vašemu potenciálnímu 
zaměstnavateli dostane do ruky. Váš životopis uvidí často dříve, než Vás samotnou. Proto jeho 
zpracování věnujte čas a trpělivost. 
 
Pro účely hledání pracovní pozice nebo přestavení se budoucímu nadřízenému použijeme tzv. 
Profesní strukturovaný životopis. 
 
Životopis určitě zpracujte na počítači, vytiskněte jej a uložte také formátu PDF (který nelze 
upravovat dalším uživatelem). Originál v textovém editoru (Wordu) s uschovejte v počítači a raději 
také zazálohujte. Budete jej potřebovat (různě doplňovaný) po celý život. 
 
Hlavní zásady životopisu 
 
• Pište přehledně - vyhněte se barvám, obrázkům, různým typům písma. 
• Buďte struční - životopis by neměl zabírat více, než 2 strany formátu A4 
• Pište vždy pravdu - zaměstnavatel si mnoho informací může snadno ověřit (jazykové schopnosti, 

vzdělání, kurzy, předchozí zaměstnání, jazykové schopnosti); případné nepravdy se v v průběhu 
pracovní praxe pak obrátí proti Vám. 

• Nepište o svých rodičích ani o případných slavných příbuzných. 
• Životopis uložte do Wordu a PDF. Zasílejte v jednom z těchto formátů- může se stát, že příjemce 

nebude schopen soubor v jiných formátech otevřít.   
 
Struktura životopisu 
 
Hlavička 
 
Je nezbytné, aby životopis obsahoval hlavičku se základními údaji. Patří sem osobní informace 
(jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého i přechodného bydliště, telefon a e-mail). Do 
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hlavičky můžete uvést svůj rodinný stav, občanství nebo informace o aktuálním zdravotním stavu - 
tyto informace ale nejsou povinné a záleží čistě na Vás, zda je uvedete. 
 
Do hlavičky patří i fotografie. Díky ní si Váš životopis mohou personalisté lépe zapamatovat a vy 
tak můžete zvýšit pravděpodobnost pozvání k pohovoru. Správné použití fotografie probereme v 
další lekci. 
 
Vzdělání 
 
Zde uveďte své dosažené vzdělání, a to v sestupném pořadí (od toho posledního). Základní školu 
neuvádějte (pokud není jediným dosaženým vzděláním). 
 
Pracovní zkušenosti 
 
Vašeho budoucího zaměstnavatele bude zajímat především to, čeho jsme již v minulosti dosáhly. 
Uveďte v sestupném pořadí vždy délku zaměstnání (alespoň letopočet, případně i měsíce), jméno 
zaměstnavatele či firmy, místo výkonu práce, název pozice a stručný popis její náplně. Pokud jste 
před RD studovala, je dobré do životopisu zapsat alespoň informace týkající se praxe během 
studia a zajímavé brigády. V případě možností vepište i hodnocení od vašeho zaměstnavatele či 
kontakt na osobu, která o Vás může podat reference. 
 
Kurzy 
 
Sem patří všechny zajímavé a důležité kurzy (např. jazykové, počítačové, vzdělávací, 
akreditované), obchodní školení, semináře, workshopy, kterými jste prošla. 
 
Počítačové znalosti 
 
Do této sekce napište všechny programy (Word, Excel…), operační systémy (Windows, MacOS…) 
nebo programovací jazyky (html, CCS…), které ovládáte. U každé položky je dobré doplnit na jaké 
jste úrovni. 
 
Jazykové znalosti 
 
Toto místo patří Vašim znalostem cizího jazyka či jazyků, které ovládáte. Vypište jazyky, které 
umíte, uveďte všechny kurzy, certifikáty a zkoušky, které se jazyka týkají. U každého jazyka 
napište také, na jaké úrovni jste v psané i mluvené formě (základní, pasivní, mírně pokročilá 
znalost, atd.). 
 
Další schopnosti 
 
Sem můžete napsat všechny užitečné informace, které vypovídají o tom, co již umíte: řidičský 
průkaz, včetně skupiny, psaní deseti prsty na počítačové klávesnici obsluha konkrétního stroje či 
specifického nářadí 
 
Osobní zájmy 
 
Nakonec můžete říci o sobě něco osobního - zkuste vyjmenovat několik zájmů, které vás co 
nejlépe charakterizují. Vynechte ty zájmy, které by se nemusely slučovat s prací, o kterou se 
ucházíte (stejně je možná budete muset přehodnotit) - např. časté cestování do zahraničí vs. 
požadovaná časová flexibilita. 
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Výstup lekce: Sestavte koncept svého životopisu podle předložené struktury a vyberte několik 
podle Vás vhodných fotografií do hlavičky. V příštích lekcích jej dopravujeme, podíváme se na 
časté chyby a naučíme se pracovat s fotografiemi. 
 
 
Ukázka CV z portálu zivotopisy.cz: 
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Lekce 4 - Mám vložit do životopisu fotografii? 
 
Fotografie v životopisu 
 
V současné době je přidávání fotografie k životopisu (Curriculum vitae  - CV) trendem. CV pak 
působí moderně a profesionálně. Nicméně personalisté nemají právo fotografii vyžadovat - jedná 
se o osobní údaj. Výjimku tvoří profese, kde vhled hraje zásadní roli (herec, komparzista, 
asistentka, obchodník…). 
 
Fotografie není povinný údaj, může ale zvýšit pravděpodobnost, že zrovna váš životopis upoutá 
pozornost. Na některé pozice se hlásí i desítky nebo stovky uchazečů. Pohovor ale zažije jen 
zlomek z nich. Fotografie v CV může být právě tím, co váš životopis zviditelní. Personalista navíc 
ví, koho si zve na pohovor (připomene si Váš obličej). 
 
Vložení fotografie se ale může také hledání práce zkomplikovat, a to v případě, že ji zvolíte 
nevhodně. Můžete na první pohled působit na někoho nesympaticky. Nebo může personalistu více 
zaujmout Vás obličej, než informace o Vašich dovednostech. V některých státech jsou fotky v 
pracovním životopise přímo zakázané z důvodu ochrany před diskriminací na trhu práce. Toto 
mějte na paměti, pokud budete hledat práci v zahraničí nebo v zahraniční firmě (v takovém případě 
vkládejte fotografii pouze v případě, že je přímo vyžadována). 
 
Jak má fotografie do životopisu vypadat? 
 
Nic nezkazíte, pokud použijete dobře vyfocenou průkazovou fotografii. Lze ale použít i jiné. 
Na fotografii by měl být Vás obličej s přiměřeným výrazem a neutrálním pozadím. 
Formát by měl být vždy .jpg, .gif nebo .png. 
 
Řeč těla 
 
Dobrá fotografie zabírá jen hlavu a ramena. Proto můžete použít tu průkazovou, pokud se Vám 
povedla - na ní je totiž minimum prostoru pro řeč těla. I tělem můžeme vyjadřovat neústupnost, 
nebo nepřátelský postoj. 
 
Oblečení 
 
To je neméně důležité. Pro každou profesi existuje i určitý dress code. Jedná se o typický oděv, 
který nosí profesionálové v dané oblasti. K CV proto přiložte fotografii v dress code, ve kterém 
chodíte na důležité schůzky.   
 
Nevhodné fotografie 
 
Fotografie u CV dělá často první dojem, zároveň by měla ladit s informacemi v CV. Rozhodně 
nepřikládejte fotografii: 
 
• celé Vaší postavy 
• z dovolené nebo z výletu 
• z oslavy 
• s grimasou nebo špulením rtů 
• v neformálním oblečení nebo spoře oděná 
• s více lidmi 
• se slunečními brýlemi 
• rozesmátou 
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• při jídle 
 
Pokud nemáte vhodnou fotografii, tak raději žádnou nepoužívejte. 
 
Výstup lekce: Z připravených fotografií vyberte vhodnou pro CV, pokud žádná nevyhovuje a vy 
přesto chcete fotografii přiložit, zvažte návštěvu profesionálního fotografa, který Vám poradí a 

fotografii vyrobí. Případně diskutujte o vhodnosti fotografií lektora: 
 
Lekce 5 - Můj životopis musí zaujmout! Nesmí odradit! 
 
Váš životopis musí zaujmout personalistu v prvních 20 vteřinách. Více času na to většinou nemá. 
Pokud jej ve 20 vteřinách zaujmete, máte šanci, že Vás pozve na pohovor nebo do výběrového 
řízení. Proto potřebujete personalistu přesvědčit už na první pohled, že jste výkonná a spolehlivá 
pracovnice. 
 
1. Přilože motivační dopis (budeme se mu věnovat v dalších lekcích) - neposílejte životopis 
samotný - motivační dopis pomůže vyzdvihnout Vaše kvality. 
 
2. Nelžete - pokud chcete svůj životopis vylepšit a překroutíte nebo vymyslíte si nějakou informaci, 
dříve nebo později na to zaměstnavatel přijde. V takovém případě můžete následně i o práci přijít. 
 
3. Peníze - nepište do životopisu, kolik potřebujete vydělat. To budete řešit až při pohovoru - a to 
úplně nakonec. 
 
4. Sebekritika - pozor, aby Vás životopis nepůsobil jako chvástání - moc se nevychvalujte. 
Neuvádějte o sobě ale ani žádné negativní informace ani špatné vlastnosti. Nepatří sem ani 
důvody, proč jste opustili jiné zaměstnání (tedy mimo RD). 
 
5. Hodně osobních informací - nikoho nemusí zajímat, že jste se rozvedli nebo máte 3 děti nebo 
žijete v harmonickém manželství. Nemluvte o politické příslušnosti, náboženské nebo sexuální 
orientaci. Někdy nemusíte uvádět ani datum narození, pohlaví, stav nebo národnost. To záleží na 
pozici, o kterou se ucházíte. 
 
6. Název - vyhněte se rádoby-vtipným sloganům „marně hledám práci“ ,„bořek stavitel“, “roztomilá 
asistentka” - pokud nepoužijete název „životopis“ nebo Curriculum vitae, je dobré zaujmout tím, co 
je požadováno a co Vás vystihuje např. Učitelka, ČJ, 10 let praxe nebo Absolventka FFUK. 
Případně použijte jako název své jméno. 
 
7. Vzdělání - neudávejte  ZŠ (ta se píše pouze, pokud je nejvyšším dosaženým vzděláním), 
zdůrazněte praxi delší, než 5 let namísto svého titulu. Pokud ještě studujete, uveďte 
předpokládanou dobu konce tohoto studia. 
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8. Fotografie - viz předchozí lekce. Kromě přiložení v doporučených formátech ji také můžete 
vložit přímo do hlavičky CV. 
 
9. Brigády - nemusíte uvádět všechno, co jste za život stihly dělat. Můžete je shrnout do jedné 
kolonky nebo se zmínit jen o těch, které jsou důležité pro pozici,o kterou se ucházíte. 
 
10. Čas – pište chronologicky, od posledního vzdělání k prvnímu, od současného (nebo 
posledního) zaměstnání k prvnímu. 
 
11. Rozsah - CV by neměl být jen seznamem bodů (škol a pracovních pozic), nicméně neměl by 
být delší, než 2 strany A4 (někdy stačí jedna strana). U každé předchozí pozice uveďte náplň 
práce. 
 
12. Přehlednost – vyhněte se chaotickému uspořádání, snažte se o přehlednost. Nepište vě 
větách. Uvádějte společně informace, které spolu souvisejí. 
 
13. Chyby - životopis si překontrolujte, případně jej dejte zkontrolovat někomu dalšímu. CV s 
gramatickými chybami nebo překlepy často letí rovnou do koše. 
 
14. Grafika - nepoužívejte exotické nebo výrazné fonty nebo více velikostí písma. Ideální je Arial, 
Helvetica nebo Times, velikost 12, názvy společností nebo vzdělávacích institucí zvýrazněte tučně, 
název pozice např. kurzivou. Text zarovnejte vlevo nebo do bloku (pokud to délka textu dovolí). 
 
15. Kontakt – nezapomeňte uvést na sebe kontaktní informace, aby Vás mohla firma oslovit a 
pozvat na pohovor. Napište je do životopisu i do motivačního dopisu. Pozor na překlepy v e-mailu. 
Pokud používáte nějakou neprofesionální přezdívku, založte si a pro tyto účely používejte e-mail 
jiný - ideální je adresa odvozena od Vašeho jména. Nikdy neuvádějte e-mailovou adresu Vašeho 
současného zaměstnavatele 
 
16. Humor a slang – do CV nepatří, použijte raději odborné výrazy nebo zkratky (klíčová slova), 
budete působit jako profesionál. 
 
17. Hobby – pokud je chcete uvádět, napište pouze ty, které alespoň okrajově souvisí se 
zaměstnáním, o které máte zájem, např. jazyky, cestování atd. 
 
18. Reference - pokud je uvedete, zažádejte je o souhlas a informujte je, o jakou pozici se 
ucházíte). Při uvádění referenčních osob neuvádějte příbuzné. 
 
19. Jazyky – uveďte jen ty cizí jazyky, které nějakým způsobem ovládáte a co nejpřesněji definujte 
úroveň. Vyhnete se nepříjemným překvapením nebo příliš vysokým očekáváním. 
 
20. Profesní cíl – pokud chcete, můžete uvést do CV i tuto rubriku. Může Vás pomoci, pokud jste 
před RD studovala a nemáte ještě moc zkušeností z jiných zaměstnání. Vyhněte se ale 
nicneříkajícím klišé jako je třeba "získat zajímavou pracovní pozici, která mi umožní dále se 
profesně rozvíjet", svůj profesní cíl formulujte tak, aby bylo jasné, čeho chcete dosáhnout nebo čím 
budete právě pro danou firnu prospěšní. Tato rubrika by neměla mít více, než 4 řádky. 
 
21. Jazyk - pokud není uvedeno v podmínkách jinak, životopis posílejte pouze v češtině. V cizím 
jazyku jej zašlete pouze v případě, že to firma vyžaduje nebo v případě, že se jedná o práci v 
zahraničí. 
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Výstup Lekce: Konzultujte s ostatními účastníky kurzu i s lektorem svůj životopis, nechce si 
poradit, doplňte chybějící informace, opravte případné chyby. Na konci předložte kvalitní životopis, 
připravený k odeslání na vybranou pozici. 
 
Lekce 6 - Přílohy k životopisu 
 
K životopisu můžete přiložit některé dokumenty, které by mohly hrát významnou roli při posuzování 
Vašich dovedností. S přílohami je ale potřeba zacházet velice opatrně. Mohou totiž z životopisu 
udělat nepřehlednou změť navzájem nesouvisejících údajů. 
 
Přílohy k životopisu přikládejte pouze v případě, že mohou zásadním způsobem doložit vaši 
kvalifikaci v osobu nebo odpovědět na požadavky firmy, která sestavila pracovní poptávku. 
 
Příklady 
 
• Pokud se hlásíte na pozici učitele cizího jazyka, určitě má smysl přiložit kopie certifikátů, které 

doloží Vaši úroveň. Pokud máte, můžete přiložit i krátký vlastní text, psaný daným jazykem. 
• Pokud se ucházíte o pozici řidiče kamionové dopravy, je vhodné přiložit kopii svého řidičského 

průkazu C+E, profesního průkazu, digitální karty řidiče, případě kopii z výpisu trestných bodů v 
silniční dopravě. 

• Pokud se ucházíte o pozici, kde je výslovně vyžadováno ukončení vysokoškolské vzdělání, 
můžete doložit kopii dokladu o ukončení studia. 

• Pokud chcete pracovat v potravinářství a máte zdravotní průkaz, můžete přiložit už k životopisu 
jeho kopii. 

• Typickou přílohou může být výpis z rejstříku trestů (často vyžadován) - získáte jej na kterémkoliv 
kontaktním místě Czech POINT (obecní úřady, pošty) za správní poplatek 100 Kč. 

 
Určitě se vyhněte zasílání takových příloh, které s danou pozici nesouvisejí. Personalistu to spíše 
odradí, než zaujme. 
 
pokud posíláte žádost e- mailem, přílohu naskenujte a připojte k e-mailu, pokud posíláte žádost v 
tištěné podobě, příslušné doklady okopírujte. 
 
Výstup lekce: uveďte do pléna své vybrané zaměstnání a pokuste vybrat vhodné přílohy k Vašemu 
CV. Diskutujte o tom, které jsou vhodné a které naopak nevhodné a proč. 
 

 
Lekce 7 - Motivační dopis 
 
Jak jsme již zmínili - neposílejte CV bez motivačního dopisu. Personalistu potřebujete přesvědčit, 
že právě vy se hodíte na zmíněnou pozici - k tomu slouží právě motivační dopis. Ten je 
samostatným dokumentem a vždy jej přikládáte k životopisu. Většina zaměstnavatelů jej vyžaduje. 
Použít jej ale můžete i bez předchozího zadání - zaměstnavatele může mile překvapit a dát mu 
signál, že to s danou pozicí myslíte vážně. 
 
V tomto dokumentu budete potřebovat zdůraznit vaše předpoklady a silné stránky, které vám 
mohou být pro vybranou pozici výhodou a zároveň zde musí zaznít, proč se na danou pozici 
hlásíte. Vhodné je i zmínit, jakých pracovních úspěchů jste již  dosáhla a jaké jsou Vaše znalosti z 
oboru. 
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Snažte se přemýšlet nad tím, co konkrétně dané firmě přinesete, co jí můžete nabídnout. Hlavním 
cílem je pomocí krátkého textu  co nejvíce zaujmout. Je tedy jasné, že motivační dopis budete psát 
pro každou pozici zvlášť - nepoužívejte jeden univerzální. 
 
Rozsah motivačního dopisu by měl být maximálně jedna strana A4. 
 
Při sestavování motivačního dopisu se vraťte k lekci 2 a najděte si v JOB MANULÁU poznámky o 
své motivaci, možnostech a cílech. Na rozdíl od CV se motivační dopis píše ve větách - zkuste ted 
své předchozí poznámky krátce v několika větách shrnout o 3 - 4 odstavců. Opatřete hlavičkou s 
kontaktními údaji, připojte podpis a máte základ motivačního dopisu. 
 
Struktura motivačního dopisu 
 
• Hlavička 
• Pozdrav 
• Úvod, ve kterém uvedete, na jakou pozici se hlásíte 
• Motivace, možnosti, cíle - chtěla bych u Vás pracovat proto a proto, budu pro Vaši společnost 

užitečná, protože…. 
• Odkaz na životopis 
• Závěr - výzva k pozvání na pohovor 
• Pozdrav 
• Podpis 
 
Výstup z lekce: Dle instrukcí sestavte motivační dopis na 1 nebo 2 vybrané pozice, dopis přineste 
na příští lekci k dopilování 
 
 
 
Ukázka Motivačního dopisu z portálu zivotopisy.cz: 
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Lekce 8 - Chyby při sestavování motivačního dopisu 
 
Stejně jako u životopisu, i při sestavování motivačního dopisu se můžete dopustit řady chyb, 
kterými si spíše uškodíte, než pomůžete. Povíme si o těch nejčastějších: 
 
• Prázdné fráze - vyhněte se používání univerzálních vět, jak v úvodu (“na internetu jsem našla 

Váš inzerát”, jak jsem již uvedl, mohu být pro vaši firmu přínosem, protože jsem schopná a hezky 
voním”…) - vždy mluvte k věci. 

• Opakování údajů z životopisu - nemusíte opakovat, co jste už jednou napsala - pokud se 
rozhodnete uvést konkrétní údaj, vždy to musí mít důvod a je dobré jej účelně rozvést (proč jej 
zdůrazňujete, jaký to má vztah k hledané pozici nebo k firmě, do které se hlásíte). 

• Upozornění, že už delší dobu nemohu najít práci - to by mělo být jasné, ale raději to 
připomínáme. Měla byste působit dojmem, že máte zájem právě o tuto pozici a ne, že je to Vás 
8. pokus v tomto měsíci. 

• Pravopisné chyby - bez komentáře. 
 
Výstup lekce: Přečtěte svůj motivační dopis a nechte jej podrobit konstruktivní kritice ostatních, 
nechte si poradit, co do něj nepatří, případě, co do něj doplnit. Vyčistěte jej od frází a opravte 
případné chyby. Z této akce odcházíte s perfektně připraveným motivačním dopisem, který můžete 
ihned použít, případě podle něj sestavit další. 
 
Lekce 9 - Hledám volné pozice 
 
V dnešní době je nejrychlejší a nejjednodušší hledat práci přes internet. Zmíníme se ale krátce i o 
dalších způsobech. 
 
1. Osobní jednání - pro sebevědomé ženy 
 
Může se Vám stát, že máte zájem pracovat v konkrétní společnosti a chcete zvolit přímý přístup. 
Připravte si tedy CV, motivační dopis, veškeré přílohy v tištěné podobě, vhodně se oblékněte a 
zkuste zajít přímo na vedení dané společnosti. Na recepci si zkuste vyžádat ředitele nebo jeho 
zástupce, případně člena managementu sektoru, ve kterém chcete pracovat. U větších společností 
je vhodné si zkusit dohodnout u asistentky vedení schůzku. U některých menších firem můžete 
zkusit přijít rovnou za vedením a přímo se zeptat, zda by pro Vás (s Vašimi zkušenostmi a 
znalostmi) neměli volnou pozici nebo jí při nejbližší vhodné příležitosti nemohli uvolnit. 
 
Pro takovou příležitost si připravte 2 věty, které nejlépe vystihnou to nejdůležitější, co chcete sdělit. 
Ať už se rozhovor bude vyvíjet jakkoliv, vždy zkuste nabídnout zanechání materiálů o sobě na 
místě. další podrobnosti probereme v lekci, která se věnuje pracovnímu pohovoru. 
 
2. Inzerát na dveřích 
 
Stává se, že některé firmy (zpravidla obchody nebo restaurace) mají vyvěšený inzerát s Vaší 
pozicí přímo ve výleze nebo na dveřích do provozovny. V takovém případě postupujte stejně, jako 
v prvním případě - vraťte se na místo se všemi materiály o sobě, vejděte dovnitř a chtějte mluvit s 
vedoucím provozovny a proveďte s ním zkrácenou verzi pohovoru. Zde budete mít lepší 
vyjednávací pozici, protože vyvěšený inzerát Vám již “otevřel dveře” a vy reagujete na zveřejněnou 
žádost. 
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3. Přes známé 
 
Někdo nám slíbil, že se poptá u nich v práci či ve firmě známého. Opět se připravte, jako v prvním 
případě. Pokud bude odpověď kladná, můžete být pozváni na pohov bez předchozího zaslání CV 
a motivačního dopisu. Mějte tyto dokumenty s sebou. Nespoléhejte se na reference známého - 
jednejte jako v prvním případě - zkuste představitele firmy za pár minut přesvědčit, že potřebují 
právě Vás.  
 
4. Úřad práce 
 
Můžete se s žádostí o pomoc při hledání zaměstnání obrátit na Úřad práce v místě svého bydliště. 
Kromě úředníka, který Vám může pomoci vybrat vhodnou pozici a sjednat konkrétní pohovor je 
možné zažádat v určitých případech o příspěvek v nezaměstnanosti. Podrobnosti najdete na webu 
Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz). 
 
5. Inzerát v tisku 
 
Než se pustíme do internetových serverů, je třeba zmínit, že velké množství inzerátů dosud 
vychází v tištěné podobě. Reakce na tyto inzeráty bude probíhat stejně, jako v případě těch, které 
najdete na internetu. Jen musíte mít na paměti, ze v dnešní digitální době může být inzerát, který 
čtete v tisku již neaktuální. 
 
6. Poptávka práce na internetu 
 
Nejrychlejší a v dnešní době nejefektivnější způsob hledání práce je přes internet. Existuje řada 
portálů, které doslova “přetékají” inzeráty. Je potřeba se v nich zorientovat a naučit se s nimi 
pracovat. 
 
Největší internetové portály pro hledání zaměstnání: 
 
• www.jobs.cz  
• www.prace.cz  
• www.jobdnes.cz  
• www.hledampraci.cz  
• www.dobraprace.cz  
• www.profesia.cz  
• www.personalniagentury.cz  
• www.easy-prace.cz  
• www.zivotopisy.cz  
 
Samozřejmě lze hledat i pomocí Googlu zadáním pozice a místa, kde chcete pracovat. 
 
Na serverech si často můžete zadat obor, ve kterém chcete pracovat, místo, kde chcete práci 
vykonávat a servery Vám vypíšou určitý počet nabídek. Pokud žádná z nich není pro Vás, zkuste 
jiný server a na ten původní se vraťte druhý den. Nabídky jsou zpravidla aktualizovány každý den. 
 
Pokud najdete vhodnou pozici, otevřete si jí v jiném okně prohlížeče a pokračujte ve vyhledávání. 
Když máte otevřených několik pozic, vraťte se k nim, vyřaďte podle podrobnějších požadavků 
méně vhodné a na ostatní reagujte. 
 
Často je možné zaslat CV i motivační dopis pomocí webového formuláře. Jindy bývá uvedena e-
mailová adresa, na kterou uvedené dokumenty zašlete s krátkým průvodním textem. 
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Můžete reagovat na více nabídek. Nezapomeňte pro každou svou reakci použít jiný motivační 
dopis, případně i upravit životopis, pokud to vyžaduje rozdílnost pozic, na které se hlásíte. 
 
Některé servery nabízejí vytvoření on-line profilu uchazeče. Využijte ji. Při tvorbě profilu vycházejte 
z již hotového CV a motivačních dopisů. Personalisté často procházejí servery a hledají vhodné 
kandidáty. Některé servery Vám na základě profilu mohou posílat denně nové inzeráty, vhodné por 
Vaši specializaci. Většina těchto portálů nabízí také spoustu dalších užitečných rad pro uchazeče a 
zaměstnání. 
 
Pozor na podvodníky! 
 
Dávejte si pozor na “snadné výdělky”! Inzeráty s obchodováním na internetu, snadným 
zbohatnutím, výborně placeným zakládání dopisů do obálek a podobně jsou vždy podvodné! V 
případě pochybností si dané slovní spojení vždy zdejte do Googlu a zkuste si vyhledat reference. 
 
Hlavní zásady při čekání na odpověď 
 
Pokud jste prošla výše zmíněným procesem, Vaše odpověď na inzerát se ocitla v e-mailové (nbo 
fyzické) schránce některé firmy (nebo více firem). Nyní je potřeba počkat. Firma Vám zpravidla 
odešla automatický e-mail s odpovědí, že Vaše zpráva dorazila. Poté to trvá zpravidla od jednoho 
až do 5 týdnů, než se ozve personalista. 
 
Buďte připravena reagovat. Zvedejte cizí čísla, které se Vám ukážou na telefonu. Zajistěte si 
dopředu možnost jít na pohovor nebo výběrové řízení (hlídání dětí, doprava…). Obrňte se 
trpělivostí a čekejte. Evidujte si datum, kdy jste firmu poprvé kontaktovala, pokud se nikdo neozývá 
do 4 týdnů, můžete zkusit do firmy zavolat, zda Váš životopis dorazil a jestli je pro ně zajímavý. 
 
Pokud se Vám firma ozve, budete zpravidla pozvána na osobní pohovor nebo do výběrového 
řízení. 
 
Výstup lekce: Vyberte si jeden nebo dva doporučené portály, vytvořte svůj on-line profil uchazeče 
a vyberte několik vhodných nabídek. Na tyto nabídky aktivně zareagujte pomocí materiálů, 
připravených v minulých lekcích. V případě, že zvolíte jiný způsob hledání práce, podělte se o 
zkušenosti s ostatními. 
 
Lekce 10 - Jdu na pohovor 
 
Pracovní pohovor trvá zhruba hodinu. Personalista se snaží o Vás zjistit co nejvíc a posoudit, jestli 
se na danou pozici hodíte a zapadnete do týmu. Personalisté svými otázkami někdy kandidáty 
schválně vyvádějí z konceptu – testují, jak zvládáte stres. 
 
Nesmějí se Vás ale ptát na diskriminační otázky – na rodinný stav, věk, počet dětí, sexuální 
orientaci nebo náboženské vyznání. 
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Na co se připravit 
 
Včasný příchod 
 
Naplánujte si cestu tak, abyste i v případě komplikací dorazila včas. Na recepci firmy byste měla 
být 5 minut před začátkem pohovoru. Pozor na rozsáhlé kancelářské komplexy. Z centrální 
recepce do firemní to může trvat i 10 minut. 
 
 
Základní znalosti o firmě 
 
Než vyrazíte na pohovor, zjistěte si (nejlépe na internetu) základní informace o společnosti, kde se 
ucházíte o práci. Podívejte se na historii, produkty, významné klienty a plány do budoucna. 
 
Vhodné oblečení 
 
Už při vstupu do místnosti si o Vás personalista udělá obrázek. Nevhodné oblečení, tělesný 
zápach nebo okousané nehty o Vás vypoví více, než Vaše zkušenosti a znalosti. Obléci si můžete 
sukni (a punčochy) nebo kalhoty, přiměřeně elegantní uzavřené boty. Líčení je v pořádku výrazný 
make-up nebo vůně už ano. 
 
Vychování 
 
Vypněte mobil, vyplivněte žvýkačku, usmívejte se, zdravte. Personalistovi podejte ruku, neskákejte 
mu do řeči, nechte ho, ať určuje tempo pohovoru. Nebuďte světácká nebo vyzývavá. A na peníze 
se neptejte - otázku financí vždy nechte otevřít personalistu. 
 
Výstup lekce: Připravte se doma na pohovor, zformulujte si údaje o svém vzdělání, praxi a 
kvalitách,na příští lekci přijďte oblečená, jak to považujete na pohovor za vhodné. 
 
Lekce 11 - Jsem na pohovoru (nácvik) 
 
V této lekci si nacvičíme, jak takový pohovor probíhá. Pro účely JOB MANUÁLU uvádíme 
nejčastěji kladené otázky a situace 
 
• Jakou práci hledáte? 
• Proč se ucházíte o zaměstnání právě u nás? 
• Co očekáváte od změny místa? 
• Proč odcházíte z předchozího zaměstnání? 
• Jaká byla vaše pracovní náplň a zodpovědnosti v posledním zaměstnání? 
• Jak vypadal váš typický pracovní den? 
• Co vidíte jako svůj největší přínos pro naši společnost? 
• Proč bychom právě vás měli vybrat na tuto pozici? 
• Jak vaše vzdělání koresponduje s požadavky na pozici? 
• Uveďte tři své vlastnosti, které považujete za kladné a tři, které chcete změnit. 
• Jaké máte profesní cíle pro příštích 5 nebo 10 let? 
• Jaké máte zkušenosti s vedením lidí? 
• Jak si představujete své finanční ohodnocení? 
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• Kdy byste případně mohl/a nastoupit? 
•  Pozor - v případě, že v požadavcích je aktivní znalost cizího jazyka nebo jej uvedete do 
životopisu, personalista může plynule přejít v konverzaci do daného jazyka, aby vyzkoušel vaši 
jazykovou úroveň. 

 
Na co se můžete zeptat vy 
 
V druhé polovině pohovoru se personalista může zeptat: máte na nás nějaké otázky. 
Je dobré si alespoň jeden dva dotazy připravit: 
 
• Jedná se o nově vytvořenou pozici? 
• Je-li pozice obsazována znovu, z jakého důvodu se uvolnila? 
• Jaká jsou klíčová kritéria úspěšné práce na této pozici? 
• Jaké se k této pozici vztahují pravomoce a zodpovědnosti? 
• Jaké jsou možnosti kariérního postupu a vzdělávání? 
• Jakým způsobem jsou zaměstnanci na této pozici hodnoceni? 
• Kdy je předpokládaný nástup? 
 
Výstup z lekce: Sehrajte s lektorem pracovní pohovor na pozici, kterou jste si vybrala v motivačním 
dopise a kterou jste vybrala v inzerátu. 
 
Lekce 12 - Pozvali mě na výběrové řízení 
 
V některých případech předchází pracovním u pohovoru návštěva personální agentury nebo 
výběrového řízení. V takovém případě se s největší pravděpodobností setkáte s dalšími 
uchazečkami a uchazeči o Vaši vybranou pozici. Jak se na takové setkání připravit? 
 
1. Platí stejná pravidla jako u pracovního pohovoru - přijďte včas, vhodně oblečená, zjistěte si 

základní informace o společnosti, kam chcete nastoupit. Pokud je to vyžadováno, přineste si 
potřebné doklady. 

2. Buďte sama sebou. Nechovejte se moc aktivně, ale ani pasivně neseďte. Zkuste odfiltrovat 
ostatní a jednejte sama za  

3. Připravte si pár slov o pozici, na kterou se hlásíte. Budete vyzvána, abyste o ní přednesla svou 
představu. 

4. Čekají Vás skupinové úkoly a modelové situace. Vžijte se do role, že zde již pracujete a zkuste 
zafungovat tak, jak se na dané pozici očekává. 

5. Čekají Vás testy Vašich dovedností. Nebuďte překvapená. Zkuste ze sebe vydat maximum. A 
samozřejmě neopisujte. 

 
Výstup lekce: Lektor s Vámi sehraje výběrové řízení, zadá skupinovou aktivitu, individuální testy a 
následně s Vámi prodiskutuje, jak na něj působíte a na čem byste měla zapracovat. 
 
Lekce 13 - Vzali mě - jsem první den v práci 
 
Pokud úspěšně projdete pohovorem a firma Vám nabídne místo, mějte na paměti několik 
praktických rad: 
 
1. Nesdělujte všem na internetu (sociálních sítích), že Vás vzali. Sdělte si nejbližší rodině a 

přátelům. Vhodné veřejné oznámení učiňte po podpisu smlouvy. 
2. První den nemusíte, ale už můžete být zařazena do pracovního procesu. Může se stát, že 

nastupujte do situace, kdy jsou Vaše znalosti a zkušenosti vítané a je potřeba na něčem ihned 
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začít pracovat. Nicméně krátké seznámení s místem výkonu práce, včetně administrativních 
procesů je na místě. Pokud začnete hned naplno pracovat, zeptejte se nadřízeného, kdy Vás 
seznámí s bezpečností práce, zda projdete školením, kdy a kde můžete podepsat smlouvu. 

3. Pokud to není bezpodmínečně nutné, neříkejte si hned o dovolenou. Zaměstnavatel Vám jí 
může, ale nemusí ve zkušební době udělit. Pokud se ale zajímáte hned o volno, může to být 
pro nadřízeného signál, že se na práci nebudete plně soustředit. Na druhou stranu, pokud 
plánujete něco opravdu nutného, řešte případné volno se svým nadřízeným co nejdříve. 

4. Seznamte se důkladně s pracovními procesy. Když nevíte, ptejte se - kolegů, nadřízeného. 
5. Je možné, že před zahájením práce projdete školením (někdy i delším nebo výjezdním). 
6. Před podpisem smlouvy si ji pečlivě pročtěte. Pokud je ve smlouvě něco, čemu nerozumíte 

nebo s tím nesouhlasíte, nebojte se ozvat a probrat to s nadřízeným. Máte možnost si před 
podpisem smlouvu vzít domů a v klidu si ji prostudovat nebo předložit právníkovi. 

7. Seznamte se s pravidly pro příchod a odchod na pracovišti, se systémem přestávek a obědů. 
8. Seznamte se s případnou  hmotnou odpovědností. 
9. Není vhodné na pracoviště zvát soukromé návštěvy. Pokud je to nutné (z rodinných důvodů), 

konzultujte takovou situaci vždy s nadřízeným. 
10. Budete se setkávat s kolegy, které jste nikdy neviděla - není od věci vždy pozdravit a představit 

se. 
 
Výstup z lekce: diskutujte se skupinách, jak se zachovat první den v práci, pokud už jste přijata, 
sdělte skupině své zkušenosti 
 
Lekce 14 - Lékařská prohlídka 
 
Pokud nastupujete do nového zaměstnání, měla byste se podrobit lékařské prohlídce. Je to ve 
Vašem zájmu i zájmu zaměstnavatele. Pokud v budoucnu budete trpět díky svému zaměstnání 
nějakými zdravotními obtížemi, vstupní prohlídka funguje jako důkaz, že jste jimi dříve netrpěla. 
Stejně tak zaměstnavatel by měl vědět, zda Vám při dané práci nehrozí specifická zdravotní rizika. 
 
Vstupní prohlídku může provést Váš praktický lékař nebo lékař firemní. Některé profese mají 
dokonce ze zákona nařízeno, aby pracovník byl lékařem prohlédnout (v kadeřnictví nebo v 
potravinářství, řidiči z povolání, pracovníci na dráze. 
 
Tato prohlídka se zpravidla platí (pojišťovna ji nehradí) - a platí jí ten, kdo o ní žádá. V praxi si je 
obvykle hradí sám uchazeč o zaměstnání. Není ale vyloučeno, aby je hradil zaměstnavatel. 
 
Pokud vstupní prohlídku vyžaduje zaměstnavatel, předá Vám k této prohlídce dokumenty a sdělí 
Vám, jaký typ prohlídky potřebujete. Podle toho zvolíte vhodného lékaře. 
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V zaměstnání se ale můžete setkat i s dalšími lékařskými prohlídkami 
(Zdroj: Státní zdravotní ústav) 
 
• Vstupní prohlídka - slouží k posouzení zdravotní způsobilosti pro danou práci při nástupu do 

zaměstnání nebo před jejím výkonem (vstupní prohlídka při převedení zaměstnance na jinou 
práci u stejného zaměstnavatele). 

• Pravidelná (periodická) preventivní lékařská prohlídka obecný rozsah a periodicita je dána 
právními předpisy. 

• Řadová prohlídka - provádí se u všech zaměstnanců, u nichž není nařízena prohlídka periodická. 
• Výstupní prohlídka - provádí se při ukončení dané práce. Měla by zhodnotit, zda u zaměstnance 

nedošlo vlivem dané práce a jejím výkonem ke změně zdravotního stavu. Provádí se také v 
zájmu zaměstnavatele pro případné soudní řízení. 

• Mimořádná prohlídka - nařizuje ji orgán veřejného zdraví, pokud zjistí zvýšený počet nemocí 
souvisících s prací na jednom pracovišti nebo významné zhoršení pracovních podmínek. 

• Následná prohlídka - provádí se u zaměstnanců pracujících se zdraví škodlivými látkami, jejichž 
účinek se může projevit v době, kdy je zaměstnanec již mimo výkon takové práce. Nařizuje ji 
orgán veřejného zdraví. 

 
Výstup lekce: Pokud už jste přijata, informujte se o typu zdravotní prohlídky (je-li vyžadována). 
Pokud ne, kontaktujte svou praktickou lékařku a požádejte jí o základní vstupní prohlídku z vlastní 
iniciativy. 
 
Lekce 15 - Jsem ve zkušební době 
 
Zkušební dobu v pracovní smlouvě sjednávat nemusíte. Pokud tak učiníte, nikde není psáno, že 
musí trvat tři měsíce. V praxi to funguje tak, že zkušební doba slouží k ověření Vašich pracovních 
schopností ze strany zaměstnavatele, ale také vhodnosti zvoleného pracovního místa pro Vás. 
 
Zkušební doba nevzniká automaticky ze zákona se vznikem pracovního poměru. Mají-li na ní 
účastníci pracovního poměru zájem, musejí ji mezi sebou vždy výslovně sjednat (v pracovní 
smlouvě). Pokud zaměstnavatel nebo Vy dojdete ve zkušební době k závěru, že pracovní poměr 
nesplňuje původní představy, můžete být pracovní poměr ukončen - dokonce bez udání důvodu. 
Zaměstnavatel jí ho Vám ho ale nesmí ukončit v době prvních 14 dní Vaší případné pracovní 
neschopnosti. Pokud si s Vámi zaměstnavatel sjedná zkušební dobu, nesmí být delší než 3 
měsíce (po sobě jdoucí) ode dne vzniku pracovního poměru. Vědoucí zaměstnanci pak mohou být 
ve zkušební době až půl roku. Zkušební doba může být ale i kratší, a je možné jí v jejím proběhu 
prodloužit. 
 
To, že jste ve zkušební době se musíte od zaměstnavatele dovědět nejpozději v den nástupu a 
musí to být písemnou formou (v pracovní smlouvě nebo ve speciální smlouvě). Zaměstnavatel i 
zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez 
uvedení důvodu. Zaměstnavatel ale nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 
14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. 
 
Pracovní poměr musí být vždy ukončen písemně - i ve zkušební době. 
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Výstup lekce: Diskutuje ve skupině o výhodách a nevýhodách zkušební doby, sama pro sebe si 
definujte, zda zkušební dobu budete požadovat i za předpokladu, že Vám jí nový zaměstnavatel 
nenabídne; své rozhodnutí zkuste obhájit. 
 
 
Lekce 16 - Shrnutí a opakování 
 
Lekce 1 - Chci se vrátit do práce, kde jsem pracovala 
Lekce 2 - Začínám si hledat nové místo 
Lekce 3 - Potřebuji sestavit životopis 
Lekce 4 - Mám vložit do životopisu fotografii? 
Lekce 5 - Můj životopis musí zaujmout! Nesmí odradit! 
Lekce 6 - Přílohy k životopisu 
Lekce 7 - Motivační dopis 
Lekce 8 - Chyby při sestavování motivačního dopisu 
Lekce 9 - Hledám volné pozice 
Lekce 10 - Jdu na pohovor 
Lekce 11 - Jsem na pohovoru (nácvik) 
Lekce 12 - Pozvali mě na výběrové řízení 
Lekce 13 - Vzali mě - jsem první den v práci 
Lekce 14 - Lékařská prohlídka 
Lekce 15 - Jsem ve zkušební době 
 
 
 
Výstup lekce: Nyní víte, vše, co potřebujete vědět o hledání nové práce. Odnášíte si kompletní 
JOB MANUÁL s vlastními poznámkami. Přejeme Vám mnoho štěstí při hledání nového 
zaměstnání po RD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


