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1. Nejzásadnější otázka 

Ať už se ocitáte na Úřadu práce, v nevyhovujícím zaměstnání či dlouhodobě nemůžete najít praxi pro 

absolventy, a máte snahu jít dál, pokračujte ve čtení. Tou nejzákladnější otázkou totiž je – co JÁ chci 

vlastně dělat? Už jen konání v podobě pročítání této knihy je pohyb směrem dopředu. Bohužel 

neobsahuje čarovnou formulku, kterou byste někoho přinutili pracovat, nezůstávat na sociálních 

dávkách či brát rentu z šachty a ve dveřích zaměstnavatele vychrlit jako první, že můžete vydělat 

maximálně do deseti tisíc. Proto je určena zejména pro ty, kteří chtějí se svým životem něco udělat, 

pomoci sobě a společnosti k vývoji. Nebo taky k lepší finanční situaci – a to je, myslím, dost silný 

motor.  

Ač si to připustíme nebo ne, základní paradox v dnešní době na trhu práce je vyznačen v následujícím 

grafu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ačkoli máme na trhu práce mnoho překvalifikovaných lidí (občas tedy z dost kontroverzních oborů), je 

možné se vymanit z výše uvedeného diagramu? A co když i jako absolventi nemáte jasnou vidinu 

toho, co by Vás naplňovalo? Přemýšlejte a uvažujte – věřím, že proces imaginace vybují v aha 

moment či postupné uvědomování vlastních preferencí k zaměření. Věřím, že Práce na dosah ruky 

podaří skloubit Vaše očekávání s těmi od ideálního zaměstnavatele. 

 

 

 

Praxe: 

min. 2-5 let 

v daném 

pracovním 

oboru 

Vzdělání: 

nejčastěji 

střední až 

vysokoškolské 

Profesní a 

osobnostní 

předpoklady 

PLAT 



  

2. Vzhled životopisu 

 

Forma aneb na Word zapomeňte 

Jak praví nadpis, v dnešní době se takzvané „SíVíČka“ dělají ve většině případů ve formátu PDF. Pro 

někoho je to možná překvapení, ale realita je pravdou. 

Působí seriózněji a Váš potencionální zaměstnavatel si z PDF životopisu ověří i banální informace 

jako to, že jdete s pracovními trendy či ovládáte počítačové schopnosti a dovednosti. 

Pokud opravdu máte CV jen v textové formě DOC/DOCX, udělejte si, zcela bez legrace, nový pomocí 

nejrůznějších designových aplikací na internetu, které můžete v prohlížeči vyhledat. V následujících 

kapitolách je zdroj na atraktivní službu v poměru vzhled/cena zdarma/ovladatelnost uveden. 

 

 Rozhodnutí v sekundě – kam se personalista podívá jako první? 

 

Co myslíte? Bude to barva, fotka nebo text? 

 

První dvě položky jsou pravdou. Personalista po otevření nového životopisu zaregistruje například 

výraznou barvu (žlutá v kombinaci s červenou – což osobně nedoporučuji), jestliže však využijete 

tlumenější, jako první se podívá na horní pravou část životopisu. Tam je vhodné vložit reprezentativní 

fotografii (více naleznete v kapitole Vše na téma fotografie). Výzkum dokázal tento objev na školním 

příkladu. A tedy: údajně jsou oblíbenější žáci naproti učiteli v pravých lavicích vepředu nežli v lavicích 

v levé části třídy. 

Důležitá je také struktura a celkový dojem CV. Můj tip je mít rozhodně více barevných životopisů, 

abyste byli třeba i slazeni s barvou dané firmy – i taková maličkost přidá na dojmu důvěryhodnosti.  

- Když jsem se ucházela o pozici v jedné nejmenované cestovní kanceláři, která měla firemní barvu 

růžovou, den předem jsem si ve slevě koupila sytě růžovou košili. A hádejte co, měla úspěch! 

V dalším bodě je vhodné si vytvořit CVčka i na základě prezentace schopností vs. obory/pozice, ve 

kterých se ucházíte o místo (je rozdíl, jestliže zasíláte životopis na pozici IT technika vs. vedoucího 

manažera IT služeb nebo pomocného dělníka vs. mistra na stavbě). 

Jak bylo zmíněno, důležitou roli v celkovém dojmu hraje i celkové uspořádání textu. Ideálně by měla 

mít každá pracovní zkušenost či obsah studia cca 4-8 podbodů. Není to jen prostorově efektivní a 

estetické, ale navnadíte personalistu na osobním pohovoru k získání více informací. Samozřejmě 

nikdo nechce být „Paní Colombová“, proto to s tajemnem nepřehánějte. 


