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Obecné rady, než začnete hledat
zaměstnání

• Co chcete dělat, jaké místo hledáte?

• Situace v oboru

• Dokumentace
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Vhodným zaměstnáním je zaměstnání 

• které zakládá povinnost odvádět pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, 

• jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % 
stanovené týdenní pracovní doby

• které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu 
určitou delší než 3 měsíce 

• které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a 
pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní 
délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní 
dosažitelnosti zaměstnání. 
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Každá pracovní pozice je vhodná pro 
OZP.

Pokud ale má dostatečné vzdělání a/či praxi! 

….a dovoluje mu to zdraví

• Zaměstnanec z řad OZP by neměl před 
zaměstnavatelem svoji diagnózu tajit! 

• V případě problému zaměstnavatel ví, jak pomoci. 

• V případě pracovní neschopnosti kolektiv ví, že se 
OZP „nefláká“, ale skutečně marodí. 

• Nehrajte si na „tvrďáka“, který všechno zvládne! 
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Kde a jak hledat práci

•Tisk 

- Metro, Annonce..

- Rozvrh hledání!

- forma současného zaměstnání s pravidly

•ÚP

- infobox, zprostředkovatelka

•Zlaté stránky

- vyhledávání možných zaměstnavatelů
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•Personální agentury 
– ne OZP!
- zákazníky jsou firmy, databáze uchazečů
- aktivně se nezabývají zaměstnáváním

•Internetové portály
- zveřejňování volných míst
-možnost i pro OZP, brigády, HPP..
- situace na trhu
- vložení životopisu
- přehledné, rychlé a aktuální vyhledávání
- signál, že umíme s internetem
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•Tipy od přátel
-reference na Vás od přátel
- dozvíte se víc o místu či 
zaměstnavateli
•Výběr dle vlastních představ

-naše rozhodnutí, kam 
chceme, vlastní aktivita
- sjednání schůzky na 
personálním oddělení
- Co mohu udělat proto, abych 
zde mohl pracovat?
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Jak poznat důvěryhodný inzerát?

Důvěryhodný inzerát

• Stručně a jasně 
charakterizuje práci

• Nabízí odpovídající mzdu

• Popisuje druh činnosti

• Uvádí jméno firmy –
zaměstnavatele (neplatí u 
pers. agentury)

• Uvádí adresu 
zaměstnavatele

Nedůvěryhodný inzerát
• Je nekonkrétní, neuvádí o 

, neuvádí o jakou práci se jedná
• Nabízí příliš vysoký výdělek a 

výhody
• Jedná se o diskrétní služby – např. 

tanečnice, hostesky
• Jedná se o podomní prodej –

Hebalife, Amway, MLM 
(multilevel marketing)

• Nechce osobní setkání
• Zaměstnavatel žádá před 

vstupem do zaměstnání určitou 
platbu
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Shrnutí
• Harmonogram hledání – den, hodina, odpovím 

na tři inzeráty…
• Hledání jako zaměstnání

•„Hledám práci, nevíš o nějaké?“
• Dbejte o zevnějšek a vystupování
• Buďte společenští, choďte mezi lidi

• Nesázejte na „jednoho koně“
• Poznejte své přednosti, posilte je!

•Poznejte své slabosti, pracujte na odstranění!
• Jaké chci dělat zaměstnání?

• Dobrovolničte!
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Osobní dokumentace

- CV, neboli životopis

- průvodní dopis/žádost o zaměstnání

- kopie dokladů o kvalifikaci (vysvědčení, 
osvědčení, výuční listy)

- doporučení

- příp. fotografie 
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Životopis

• Zpracování je forma přípravy na pohovor

• Inventura našich znalostí, vědomostí a 
zkušeností

• Údaje související se zaměstnáním

• Hlavní zásadou pro psaní životopisu je :

• VŠECHNY ÚDAJE JSOU POZITIVNÍ!

• Strukturovaný, info retrospektivně

• Psát na PC či stroji, modrým perem
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Co by měl životopis obsahovat

1. Nadpis

2. Základní osobní údaje

3. Kontaktní údaje

4. Pracovní zkušenosti

– plný název společnosti, ve které jsme 

pracovali, období, název pracovní pozice a pracovní náplň –
zaměříme se na max. dvě poslední zaměstnání nebo na 
to, co se nejvíce blíží zaměstnání, které hledáme nebo se o 
něj ucházíme
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5. Průběh školního vzdělání 

veškerá ukončená vzdělání, a to od nejvyššího (název 

školy, popř. studijní zaměření, způsob ukončení – maturitní 
zkouška, státní zkouška a období studia)

6. . Další kvalifikace 
např. psaní všemi deseti, znalost práce na PC (uvádíme 
konkrétní programy, vč. e-mailu a internetu), znalost podvoj. 
účetnictví, atd. 
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7. Jazykové znalosti 
• uvádíme jazyk, který ovládáme, úroveň znalostí, popř. způsob 

studia

• Příklad: anglický jazyk – slovem i písmem – v rámci čtyřletého 
studia

8. Zdravotní stav

9. Reference
Jen ty dobré. Konkrétní osobu informujeme o tom, že jsme 
její jméno dali případnému zaměstnavateli, nebo můžeme 
požádat o písemné vystavení referencí. Uvádíme název 
společnosti, jméno konkrétní osoby, příp. funkci a telefonní 
spojení.
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• Osobní profil
Někdy se uvádějí i zájmy – pokud možno tehdy, kdy o nás 
vypovídají něco  pozitivního – např. vztah k činnostem, které 
budeme potřebovat i v zaměstnání. Neuvádíme žádný bod, ve 
kterém nemáme co nabídnout.

Jaké máte vlastnosti? Jak by jste je obhájili?

5. 1. 2014



Jaké vlastnosti napsat do 
životopisu?

Nezávisle na typu práce či povaze pracovní pozice o kterou se 
ucházíte, následující sbírka vlastností zlepší Vaše šance na přijetí. 
Personalisté se totiž (zejména v USA a UK) dívají téměř výhradně po 
nich:
– Komunikační dovednosti
– Kreativita
– Iniciativa
– Dovednost udržovat mezilidské vztahy
– Vůdčí schopnosti
– Organizační schopnosti
– Schopnost řešit problémy

Jak personalisté reálně řeší, když výše uvedené vlastnosti mají ve 
svých životopisech uvedeny všichni uchazeči o práci, však zůstává 
záhadou.
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Co do životopisu nepatří

• Nepište do životopisu nic, co by mohlo vzbudit 
pochybnosti, nebo co by mohlo vést k Vašemu 
vyřazení

• Nepoužívejte zkratky
• Osobní informace
• Nevhodný papír
• Fotografie „momentky“
• Časové mezery
• Nebezpečné zájmy
• Nenadhodnocujte své schopnosti a dovednosti
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Rady na závěr

• Věnujte pozornost obálce, ve které CV posíláte –
čistá, nepomačkaná, vhodného formátu a bílé 
barvy. Adresu napište strojem, na počítači nebo 
modrou propiskou.

• Nemějte pouze jeden životopis, upravujte dle 
pozice, na kterou se hlásíte!

• Ponechejte si konkrétní kopii s uvedením, kam 
jste CV poslali a vezměte si ho sebou na 
pohovor, (přesně víte, co o Vás zaměstnavatel ví a 
na co máte reagovat)
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Žádost o zaměstnání

• Žádostí vysvětlujeme proč vlastně životopis 
posíláme

• Není to dlouhý dopis – krátký a jasný

• Obsahuje:

– přesnou a plnou adresu firmy, které žádost adresuji

– datum vyhotovení

– oslovení

– vlastní text

– podpis, adresu a telefon žadatele
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Časté chyby

• Průvodní dopis není přizpůsoben pozici 

• Text je příliš dlouhý a nečitelný 

• Absence zmínky o motivaci uchazeče 

• Přílišné opakování údajů uvedených v 
životopise 

• Dopis je vychloubačný a nedůvěryhodný 

• Pravopisné chyby 
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O jaký plat si říct?

Tajné české platy…

Služba www.prace.cz – zjištění platu v dané profesi 
či na pozici

Záleží i na benefitech – vzdělání, stravenky,
poukázky
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Co tvoří první dojem?

vzhled

řeč těla

obsah vlastního 
sdělení
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Nácvik prvního dojmu
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• Jak upoutat pozornost
• Pozitivní vjemy – vzhled, postoje sebejistoty, ale 

přiměřené… (dlouhý stůl, kam si sednout…)
• Lidská psychika a vnímání
• Nebát se mluvit o brigádách, personalisté si umí vážit i 

toho, vypovídá to o něčem (hlavně absolventi)
• Zrcadlení – v řeči těla, nevědomky (můžeme ale i vědomě) 

napodobovat pohyby druhého, ale přirozeně!!! - působí 
pozitivní atmosféru mezi komunikujícími.

•

• Umění argumentace – nestěžovat si na předešlé 
kolegy, šéfa…. Umět obhájit, vyargumentovat…..

• Na pohovoru se ptají, co oni potřebují = co člověk umí, co 
může nabídnout….

5. 1. 2014



… my jsme ten vpravo!
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