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Harmonogram přednášky 

Hlasování 
O čem 

přemýšlet 
(kvíz)

Vstup zástupce 
Armády ČR

Sebeprezentace 
na trhu práce



O jaké možnosti nejvíce uvažujete?
Studium VOŠ

Studium VŠ

Jiné studium (zkrácené, nástavba)

Studium v zahraničí

Nástup do zaměstnání

Zahájení podnikání

Práce v zahraničí

Evidence na ÚP ČR =)



Kam po SŠ -2023 Jeopardy 
Template (jeopardylabs.com)

https://jeopardylabs.com/play/kam-po-s-2023


Armáda ČR



Přestávka





Čeho si všímat v inzerátu?

Pozice, náplň práce

Pracoviště, kontakt

Odměna (mzda, plat, benefity)

Požadavky (vzdělání, praxe, dovednosti)

Typ poměru a nástup do zaměstnání



www.menti.com
kód: 7359 4372

Jakým způsobem byste 
hledali zaměstnání?

http://www.menti.com/


Jak byste hledali zaměstnání?
Webové portály

Inzerce na webu firmy

Tištěná inzerce, billboardy

ÚP ČR

Veletrhy pracovních příležitostí

Reklama v televizi, rozhlase, videoklip

Osobní doporučení od známých

Skupiny na sociální síti

Mobilní aplikace



Jak si Vás personalista 
„proklepne“?

https://videacesky.cz/video/ctenar-myslenek

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.wasteyourtime.co/2018/11/linkedin-breaks-the-rules&psig=AOvVaw1ZXlLGPhNR1KNdcktT8F3W&ust=1544774782406056
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.wasteyourtime.co/2018/11/linkedin-breaks-the-rules&psig=AOvVaw1ZXlLGPhNR1KNdcktT8F3W&ust=1544774782406056
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.wasteyourtime.co/2018/11/linkedin-breaks-the-rules&psig=AOvVaw1ZXlLGPhNR1KNdcktT8F3W&ust=1544774782406056




OSOBNÍ PORTFOLIO

životopis doklady 
o vzdělání

osvědčení 
a certifikáty

motivační 
dopis

výpis rejstříku 
trestů

reference



Osobní údaje
Jméno a příjmení: Kája Válková
Datum a místo narození: 23. 5. 1985, Zlín
Adresa: Lesní 5608, Vsetín 755 01
Kontakt: 577 896 745, 777 88 99 44

silenaberuska1@seznam.cz
zdravotní stav: docela dobrý
Stav: rozvedená – 2 děti

Vzdělání
2000 – 2004 OA Praha, maturita obor ekonomika a management
1991 – 2000 ZŠ Vsetín Trávníky

Prakse

2008 – 2017 Bahlsen s.r.o. – junior produkt manager

- monitoring konkurence

- analýzi prodejních výsledků

2006 – 2008 Delvita a.s. – asistentka marketingu, manager

propagace - programy na podporu propagace

2004 – 2006 ČSOB – pracovnice marketingu a propagace

Znalosti Práce na PC: Word, Excel, programy na podporu propagace

Anglický jazyk: anglicky celkem umím

Schopnosti Řidičský průkaz sk. B, ale moc nejezdím
Samostatnost, spolehlivost, organizační a komunikativní dovednosti.

Reference Ing. Jaroušek Kotrba, tel.: 777 886 997

Ve Vsetíně dne 30.11.2018

mailto:silenaberuska1@seznam.cz


Karolína Válková

Adresa: Lesní 5608, Vsetín 755 01

Kontakt: 577 896 745, 777 88 99 44

karolina.valkova@seznam.cz

Praxe

8/2008 – 9/2022 Bahlsen s.r.o. – junior produkt manager

- monitoring konkurence

- analýzy prodejních výsledků

2/2006 – 7/2008 Delvita a.s. – asistentka marketingu, manager

- propagace - programy na podporu propagace

9/2004 – 1/2006 ČSOB, a. s. – pracovnice marketingu a propagace

Vzdělání
9/2000 – 8/2004 OA Praha, maturita obor ekonomika a management

Znalosti práce na PC: Word, Excel, programy na podporu propagace

anglický jazyk: aktivně, na úrovni B1

Schopnosti řidičský průkaz sk. B, aktivní řidička
samostatnost, spolehlivost, organizační a komunikativní dovednosti

Reference Ing. Jaromír Kotrba, tel.: 777 886 997

Ve Vsetíně dne 5.1. 2023 Válková



Osobní údaje

ANO NE?

trestní rejstřík

národnost

rodina

zdraví

telefon

e-mail

kontaktní adresa

jméno a příjmení



Vhodné do životopisu?



POZOR NA ROZDÍL

Průvodní 

dopis je 

krátkým 

textem 

mailu se 

zasílaným 

životopisem.

Motivační dopis 

je formální

dokument 

vyjadřující Vaši 

motivaci pro 

danou pracovní 

příležitost.



Vážená paní Nováková,

ucházím se o místo obchodního zástupce pro oblast Severní a Jižní
Moravy, které inzerujete na webu Vaší firmy.
Mám s touto prací určité zkušenosti, jak poznáte z mého přiloženého
životopisu. Chtěla bych se v této oblasti dále zdokonalovat, protože
mě baví práce s lidmi a mám dobré organizační a komunikační
dovednosti.
Ráda bych pracovala právě ve Vaší společnosti, protože hledám práci
ve stabilní firmě s tradicí, která zároveň uplatňuje moderní principy.

Pokud Vás moje žádost o zaměstnání oslovila, ráda Vám doplním další
potřebné informace na osobním pohovoru.

S pozdravem

Karolína Válková



Otázky na pohovoru

▪Motivace pro danou práci a vaše očekávání

▪ Znalost zaměstnavatele

▪ Zkušenosti, praxe v oboru

▪Vaše osobnost

▪Pozor na nekorektní otázky

▪Vaše dotazy



Nikdy nemáte druhou šanci 
udělat první dojem.

https://youtu.be/hcTakneBoOw

https://youtu.be/hcTakneBoOw


www.menti.com
kód: 1581 4811

Zpětná vazba

http://www.menti.com/


SHRNUTÍ

Hlídat si úhradu 
zdravotního 

pojištění u své 
zdravotní pojišťovny.

Evidence na ÚP ČR 
je dobrovolná, 
získáte práva 
i povinnosti.

Na pohovor se vždy 
důkladně připravte.

Při odpovídání na 
pracovní inzeráty 
používejte kritické 

myšlení.

Budujte si dobré 
pracovní portfolio 
a osobní značku.

Status studenta 
můžete mít do 26 
let při přípravě na 

povolání.



Když budete chtít poradit:

Mgr. Renata Dorňáková

950 173 446 

renata.dornakova@uradprace.cz

Mgr. Jitka Blizňáková

950 173 433, 770 160 730 

jitka.bliznakova@uradprace.cz


