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Vážená kolegyně, vážený kolego,

vaše studium na vysoké škole velmi brzy skončí. Předpokládáme, že víte, jak 
s touto novou životní situací naložit. Věříme, že vám se správným rozhodováním 
pomůže i 12. vydání této příručky.

Každopádně, diplom už dnes není zárukou dobrého místa. Důležitější je váš 
talent, zájem, nasazení. A nenechte se odradit. 

Jak řekl Albert Einstein:

„Jsem vděčný všem, kteří mi řekli NE. Díky nim jsem to totiž zvládnul 
sám.“

Hodně štěstí,

přeje tým portálu CareerMarket.cz
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1. Kudy se vydat za prací?

Po vstupu do Evropské unie se Česko rozhodlo dohnat v  počtu vysokoškoláků Evropu. Proto 
dalo přednost před elitním způsobem vzdělávání široké dostupnosti vzdělání pro každého. Z toho 
plynou dvě věci: na dřívějších pozicích s maturitou je dnes nutný vysokoškolský diplom, ten ale 
současně začal ztrácet na ceně.

Ve srovnání s rokem 2001 vzrostl počet absolventů vysokých škol téměř 3x – z 30 103 na 82 004. 
Počet studentů na vysokých školách všech typů dosáhl 347 339, což znamená, že sedm z deseti 
maturantů se zapíše ke  studiu na vysoké škole (http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs.html). Tento 
nárůst počtu absolventů kopíruje i stav pracovního trhu. Absolutní podíl nezaměstnaných 
absolventů je velmi nízký, čísla se mění jen podle kategorií vystudovaných oborů. Stále platí, 
že s diplomem z humanitních věd se hledá práce hůře, naopak vítaný je kdekoliv lékař a technik. 
Ještě několik let to platit bude. 

Vzhledem k vnímání vysokoškolského titulu však už mění i firmy svůj přístup k náboru nových 
kolegů a kolegyň. Mnohem více si cení jakýchkoliv mimoškolních aktivit, souvisejících s budoucím 
uplatněním: praxe, stáže, jazyky, zájmy uchazeče, zkušenosti ze zahraničí. Je tedy třeba, aby iniciativa 
vyšla od vás. Cokoliv je vítáno, co vás odliší od průměru. Kudy dál? Zkusíme vám trochu napovědět.
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1.1 Akademická kariéra

Jednou z cest, po které se můžete po skončení studia vydat, je akademická kariéra. Na začátku této 
kariéry stojí doktorské (postgraduální) studium. K tomu, abyste si mohli udělat bližší představu 
o akademické kariéře, vám pomůže následující stručný přehled nejdůležitějších informací  
o doktorském studiu.

1.1.1  Jak dlouho doktorské studium trvá a jaké jsou jeho formy?

Toto studium má obvykle dvě formy: prezenční (interní) a kombinovanou (externí). Standardní 
doba prezenčního doktorského studia je na většině škol 4 roky. Na technických školách musí 
doktorand odevzdat disertační práci obvykle do 7 let od zahájení studia. Na Univerzitě Karlově 
by studium nemělo trvat déle než 8 let. Pokud přesáhne prezenční studium tuto dobu, mohou být 
studenti převedeni do kombinované formy.

1.1.2. Pro koho je doktorské studium určeno? 

Doktorské studium je vhodné pro ty z vás, kteří mají zájem o další, převážně samostatné studium, 
ale také o vědeckou a pedagogickou činnost.

Aktuálně máme v Čechách asi 2 400 absolventů doktorského studia, z  toho přibližně 550 
v prezenčním studiu, zbytek v kombinovaném. Až na výjimky tento typ vzdělání poskytují pouze 
veřejné vysoké školy. Mezi nimi vede Univerzita Karlova.

Z celkového počtu absolventů vysokých škol je absolventů doktorského studia 2,9  %. Přesto 
zažíváme podle odborných kruhů „velkodoktorskou“ inflaci. Ještě více umocněnou tím, že i úroveň 
tohoto titulu bývá diskutabilní, záleží na oboru a škole.

Prezenční formu preferují studenti, kteří se chtějí vědecké práci věnovat na plný úvazek, případně 
mají v úmyslu vyjet na zahraniční studijní či výzkumný pobyt. Kombinované studium je určeno 
těm absolventům, kteří pracují mimo fakultu na plný úvazek a vědecké přípravě se chtějí věnovat 
při zaměstnání.

Motivací k pokračování v doktorském (Ph.D.) studiu může být celá řada. Toto studium je zcela  
nezbytné, pokud se chcete věnovat akademické kariéře nebo výzkumu, ať už základnímu 
či aplikovanému. Pokud naopak doufáte v úspěšnou manažerskou kariéru, titul Ph.D. vám příliš 
nepomůže. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že ti, kteří u firem nastoupili jako magistři či inženýři, 
mají před svými kolegy doktory o několik let náskok v budování kariéry.

Pár postřehů ze života

Studentka PřF UK, obor Imunologie

V čem u Vás spočívá doktorské studium?
Výzkum (primární i aplikovaný), práce v laboratoři, účast na vědeckých konferencích, publikace 
výsledků v impaktovaných časopisech, přednášky, semináře.
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Proč ses na něj dala?
Protože mě bavila práce v laboratoři během magisterského studia. Téma kmenových buněk a jejich 
využití v transplantační imunologii a v regenerativní medicíně mě velice zaujalo, ráda bych dotáhla 
předchozí výsledky z diplomky.

Co ti studium dává?
Především pocit, že jsem něčím užitečná, že dělám něco, co má smysl.

Jaké máš stipendium?
Základní stipendium mám stejné jako všichni doktorští studenti UK – podle možností fakulty se 
pohybuje od 6 100 do 6 300 Kč.  Dále jsem ještě získala stipendium z programu STARS.

Student FJFI ČVUT, obor Fyzikální inženýrství

V čem u Vás spočívá doktorské studium?

Doktorské studium spočívá ve složení státní doktorské zkoušky a napsání a obhájení dizertační 
práce. Aby mohl student jít k závěrečné zkoušce, musí absolvovat sedm předmětů (ty většinou 
nejsou těžké, jen zabere čas je odchodit). Prezenční doktorand by měl vykonávat pedagogickou 
činnost, ale u nás na katedře nebylo moc co učit, takže jsme učili jen trochu. Ne celý předmět, jen 
tu a tam nějakou přednášku nebo cvičení. 

Proč ses na něj dal?

Na postgraduální studium jsem šel hlavně proto, že jsem nevěděl, co jiného. Taky jsem doufal, že se 
ještě něco navíc dozvím.

Co ti studium dává?

Upřímně, postgraduální studium mi dalo asi hlavně to, že jsem měl dost času na jiné věci. Profesně 
nic moc.



www.careermarket .cz
10

Jaké máš stipendium?

Nejsem si zcela jistý, ale myslím, že jsme měli první rok 6 000 Kč, druhý 7 000 Kč, třetí 8 000 Kč, 
čtvrtý asi taky 8 000 Kč měsíčně. Plus jsme k tomu dostávali občas něco navíc, ale nikdy jsme 
dopředu nevěděli jestli, kdy a kolik. Ty bonusy navíc byly někdy jako výplaty za pedagogickou 
činnost a tak různě.

Zdroj: Studenta.cz (http://www.studenta.cz/co-obnasi-doktorske-studium-ptali-jsme-se-tech-
kteri-do-toho-sli/magazin/article/1267)

1.1.3. Jaká je náplň doktorského studia?
V průběhu studia se doktorandi věnují vlastnímu výzkumu, účastní se specializovaných seminářů  
a odborných konferencí. Součástí studia je také absolvování předepsaných kurzů a hlavně zpracování 
disertační práce. Jde o odbornou práci, která se opírá např. o jimi vedený výzkum. Někteří doktorandi 
v prezenční formě studia se také účastní chodu fakulty asistencí při přijímacím řízení, u  státních 
závěrečných zkoušek, promocí apod. V prezenčním doktorském studiu je také obvyklé, že doktorandi 
asistují při výuce, vedou semináře, připravují některé přednášky, nebo dokonce vypracují strukturu 
nového kurzu, který pak sami vyučují. Takový kurz se většinou vztahuje k tématu disertační práce 
doktoranda.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který určuje časové rozložení studia, 
odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování dizertační práce (např. i účast na vědeckých 
seminářích a konferencích), studijní pobyty na jiných pracovištích (včetně zahraničních), určité 
pedagogické působení, termíny předmětových zkoušek a jiné povinnosti. Tento plán navrhuje 
po dohodě s doktorandem školitel, kterého jmenuje obvykle děkan příslušné fakulty.

V průběhu doktorského studia jsou doktorandi vybízeni k vlastní publikační činnosti (v odborných 
časopisech, ve sbornících apod.). Publikační činnost je ve většině případů nezbytnou podmínkou pro 
úspěšné absolvování doktorského studia.

1.1.4 Jak se přihlásit?

Přijímací řízení do doktorského studia se na jednotlivých vysokých školách liší. Sledujte proto vždy 
příslušné webové stránky, případně kontaktujte studijní oddělení dané fakulty. Na tomto místě uvádíme 
konkrétní příklady a odkazy na odpovídající webové stránky.

Doktorské studium na Univerzitě Karlově

Nejzazší termín pro podání přihlášek je 30. duben daného akademického roku. Přijímací řízení probíhá 
v červnu. Nároky na přijímací řízení a předkládané dokumenty jsou rozdílné na jednotlivých fakultách.

Vždy je nutno podat doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení, doklad o dosaženém vzdělání 
a dosavadní praxi, strukturovaný životopis. Na některých fakultách se můžete setkat i s dalšími požadavky. 
Mohou jimi být: (i) seznam publikované či nepublikované literatury, event. diplomová práce a posudky 
na tuto práci, (ii) potvrzení o průměrném prospěchu za předchozí studium či zkouška z cizího jazyka, 
kterou dokládáte požadovanými dokumenty/certifikáty, (iii) stručná anotace plánovaného doktorského 
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projektu, nástin finančního krytí projektu (např. granty), písemný souhlas školitele. Pokud se hlásíte 
do kombinovaného studia, v některých případech je nutný souhlas vašeho zaměstnavatele.

Přihlášky se odevzdávají na předepsaném tiskopise nebo podáním přihlášky prostřednictvím studijního 
informačního systému. 

Doktorské studium na VŠCHT v Praze

Pokud se rozhodnete přihlásit do doktorského studia na VŠCHT Praha, musíte přihlášku podat 
do  31. března daného akademického roku. Přijímací řízení probíhá v květnu. Žádosti se odevzdávají 
na předepsaném formuláři (ke stažení na http://studuj.vscht.cz/vyber-si-obor/dok-obory) doložené 
životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi, soupisem publikovaných prací a ostatních 
výsledků odborné činnosti. Aktuální informace o přijímacím řízení a vypisovaných oborech doktorského 
studia najdete na výše uvedené webové stránce.

Doktorské studium na ČVUT v Praze
http://intranet.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/vav/phd

Doktorské studium na VUT v Brně
 http://www.vutbr.cz/prijimaci-rizeni/doktorske-studium

Doktorské studium na MU v Brně
http://www.muni.cz/admission/programmes/doctoral/?lang=cs, http://www.muni.cz/study/
programmes/doctoral_degree

Studium na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
http://www.vsb.cz/cs/uchazeci/studijni-programy/home

 1.1.5 Jak probíhá přijímací zkouška a co je projekt disertační práce

U přijímací zkoušky musíte prokázat základní znalosti v příslušném oboru. Primárním cílem 
přijímacího řízení není ovšem do detailu přezkoumávat vaše vědomosti (to je úkolem státní 
závěrečné zkoušky), ale zjistit, zda máte o obor, resp. danou specializaci skutečný zájem a také 
vhodné předpoklady. Klíčovým bodem pro vás proto bude projekt vaší disertační práce. Je to plán 
vaší činnosti pro celé doktorské studium. Témata buď vypisuje fakulta, nebo se na tomto tématu 
dohodnete se svým školitelem. Optimálním je na předkládaném projektu pro doktorské studium 
podpis vašeho budoucího školitele. Součástí přijímacího pohovoru je odborná rozprava nad vaším 
projektem. Projekt disertační práce je zpravidla dvoustránkový dokument s tématem práce, kde 
dále uvedete základní problém (tj. výzkumnou otázku), metody práce, teoretická východiska, 
osnovu práce, cíl výzkumu a také předpokládanou použitou literaturu.

1.1.6 Kdo je školitel?

Školitel (zpravidla docent či profesor) je osoba, která je odpovědná za vaše doktorské studium.

Vhodného školitele si můžete vytipovat již v průběhu studia. Důležité je také jeho odborné 
zaměření, resp. specializace, jeho publikační činnost a samozřejmě ochota stát se vaším školitelem. 
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Při výběru tohoto člověka, se kterým se v průběhu celého doktorského studia radíte, buďte pečliví. 
Nepřistupujte na variantu „formálního školitele” – tedy někoho, kdo je oprávněný i ochotný funkci 
školitele vykonávat, ale ve skutečnosti se vám nebude věnovat. Školitel, se kterým v průběhu studia 
konzultujete svoji disertační práci, také dohlíží na plnění vašeho individuálního studijního plánu. 

Disertační práce může být řešena ve spolupráci s vaším budoucím zaměstnavatelem a podle dohody 
může souviset i s výzkumnými úkoly v praxi.

V dnešní době existuje poptávka po schopných studentech – doktorandech nejenom v Čechách, 
ale i na prestižních zahraničních školách. Vyplatí se proto srovnat možnosti z různých pracovišť. 
Můžete se například ptát: (i) Bude mít Ph.D. z daného pracoviště dobrý zvuk, nabídne mi školitel 
dostatek svobody k vlastní práci, dostatečné odborné vedení? (ii) Dovolí mi jeho kontakty publikovat  
v renomovaných časopisech, případně vycestovat na vědecká pracoviště ve světě? (iii) Je zvolené 
téma natolik zajímavé, aby mi přineslo řadu nabídek zaměstnání po jeho skončení?

1.1.7 Jak vysoké je doktorské stipendium?

Na doktorské stipendium dosáhne každý student prezenčního studia doktorských studijních 
programů, který nepřekročil standardní dobu studia, obvykle 3 – 4 roky.

Dělí se na dvě části:

První, tzv. nároková, se vyplácí automaticky po celý rok (všech 12 měsíců) a studenti si o ni žádají. 
Tato část vychází se zákona č. 111/1998 o vysokých školách, § 91 odst. 4 písm. c). Některé školy 
vyplácejí automaticky všem svým doktorandům přibližně 7 000 Kč měsíčně bez ohledu na ročník. 
Ostatní školy pak rozlišují mezi studenty jednotlivých ročníků doktorského studia. První ročníky 
většinou odměňují částkou 5 – 6 000 Kč za měsíc, „druháci“ dostávají 6 – 7 000 Kč, studenti 
třetích a čtvrtých ročníků získají 7 – 11 000 Kč.

Uvádíme několik příkladů, jak to na různých školách chodí:

Na Univerzitě Karlově dostávají studenti po dobu 3 – 4 let doktorská stipendia, jejichž výše dosahuje 
v  prvním ročníku 5 750 Kč měsíčně. V druhém a třetím, popř. čtvrtém ročníku se výše stipendia 
pohybuje v rozmezí 7 000 – 10 500 Kč. Konkrétní výši stanoví v rámci tohoto rozmezí děkan (v souladu 
s vnitřním předpisem fakulty a po vyjádření akademického senátu fakulty). Po úspěšném složení státní 
doktorské zkoušky nebo obhájení doktorské disertační práce se od následujícího kalendářního měsíce 
stipendium navyšuje o 1 500 Kč měsíčně. Při nesplnění individuálního studijního plánu může děkan 
studentovi individuálně snížit doktorské stipendium až o 50 % (http://www.cuni.cz/UK-4314.html).

Na ČVUT v Praze je doktorské stipendium vypláceno po standardní dobu studia (obvykle  
4 roky). Výše nárokové složky se odvozuje od předpisů MŠMT a rozhodnutí ČVUT resp. fakult, 
obvykle se pohybuje v rozmezí 5 000 – 7 000 Kč. Nároková složka je vyplácena každý měsíc po celý 
akademický rok. Nenároková složka může být přiznána za vynikající studijní výsledky a při podílu 
na výzkumné a pedagogické činnosti školícího pracoviště. Získat lze i tzv. účelové stipendium při 
účasti na řešení výzkumného záměru nebo grantového projektu.
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Na VŠCHT Praha činí základní stipendium, které je vypláceno po celou standardní dobu studia, 
7 000 Kč měsíčně. V dalších ročnících je možné v závislosti na studijních výsledcích získat zvýšená 
doktorská stipendia. Zároveň si student může zvýšit svůj příjem prací na grantech a výzkumných 
projektech. Studenti v kombinovaném studiu nemají na toto stipendium nárok. Pokud se v rámci 
svého studia podílíte na výzkumných projektech či grantech, pořádání konferencí, máte na fakultě 
částečný úvazek, pak si lze ke svému stipendiu přilepšit i tímto způsobem. 

1.1.8 Jak je doktorské studium zakončeno a jaký získám titul?

Studium ukončíte složením doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Absolventům studia  
se uděluje akademický titul „doktor” (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem), v oblasti teologie 
akademický titul „doktor teologie” (Th.D. uváděné za jménem).

1.1.9. Jaké jsou přínosy doktorského studia?

Jako obecné výhody doktorského studia lze uvést možnost samostatné práce, možnost podílet se  
na výzkumu a prohloubit si své znalosti v oboru.

Doktorandům v prezenční formě studia se navíc naskýtají další výhody:
•  doktorské stipendium;
•  možnost zvýšit svůj příjem odměnami z grantů školitele, event. získáním vlastního grantu;
•  možnost studijních či výzkumných pobytů v zahraničí a získání finanční podpory pro toto 

studium;
•  do 26 let věku za vás zdravotní pojištění hradí nadále stát.

Dejte pozor na to, že doktorské stipendium vám nebude přiznáno po dobu přerušení studia 
či pokud vám poběží lhůta podmínečného vyloučení ze studia. I po dosažení věku 26 let máte stále 
nárok na studentský průkaz, ale některé výhody již ztrácíte. To se týká např. zvýhodněného jízdného 
(MHD, České dráhy aj.), které je poskytováno pouze studentům do 26 let. 

1.1.10  Doktorské studium v zahraničí

V dnešní době není problém rozhodnout se pro Ph.D. studium nejen v Evropě, ale i na prestižních 
univerzitách ve světě. Hodnocení kvality vysokých škol je velmi rozdílné, je možné najít řadu 
žebříčků hodnocení podle různých kritérií. Mezi ta nejuznávanější patří každoročně publikovaný 
žebříček ve Financial Times. 

I v daném případě platí, že rozhodující je osoba školitele, reference na pracoviště, na kterém by 
vaše studium mělo probíhat. Na řadě univerzit je možné získat stipendium, které vám dostatečně 
pohodlně umožní v dané zemi žít a plně se soustředit na studium. Postup hledání takové pozice 
odpovídá tomu, co je napsáno v této knize. Čtěte odpovídající tisk, hledejte reference, kontakty, 
inzeráty často přímo na webových stránkách univerzity, reagujte na ně, nebo napište motivační 
dopis s životopisem samotnému profesorovi, který by měl být vaším školitelem. 
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Výhodou takového studia je získání zkušeností na špičkových pracovištích, často i otevření skutečných 
kontaktů do světa. Nezapomeňte ale, že podmínky mohou být relativně přísné. Odměnou je 
vysokoškolský titul, který by vám měl dát možnost si skutečně vybrat své budoucí zaměstnání  
na renomovaných pracovištích po celém světě.

Teoreticky by taková zkušenost měla otevřít i každé odborné dveře v Čechách. Faktem je, že těch, 
kteří vystudovali a poznali vědecké možnosti v zahraničí a vrátili se do Čech, skutečně není mnoho. 
Akademické podmínky totiž stále ještě nejsou srovnatelné. Pozitivní však je, že se mění k lepšímu 
a že počty těchto „navrátilců“ pomalou rostou. Bohužel, také komerční sféra ještě stále hodnotu 
kvalitního vzdělání často nedovede docenit. 

1.1.11 Kde hledat další informace

Pro získání maxima informací konzultujte studijní oddělení příslušné fakulty, oslovte potenciální 
školitele či stávající studenty v doktorském studiu, kteří vám podají konkrétní informace o průběhu 
tohoto studia.

Určitým zdrojem informací o zahraničních školách mohou být i žebříčky kvality škol. 

Rankingy se objevily v USA ve 20. letech minulého století, ale boom nastal zejména v posledních 
letech. Dnes jde o globální žebříčky, jejichž cílem je primárně „změřit“ výkon instituce a poskytnout 
tak zájemcům o vzdělání informace o kvalitě školy. Jenže i kritéria a jejich sdružování bývají 
diskutabilní a je třeba na ně pohlížet z různých stran.

Mezi žebříčky lze rozlišit ty, které shrnují činnost institucí do jednoho čísla a vytváří jakési ligové 
tabulky. Patří sem:

Šanghajský žebříček (Academic ranking of woorld universities, ARWU)  
http://www.shanghairanking.com

Times Higher Education World University rankings (THE)  
https://www.timeshighereducation.com

QS World University Rankings (QS)  
http://www.topuniversities.com

Best Global Universities (BGU)  
http://www.usnews.com/education/best-global-universities

Taiwanský ranking  
http://www.webometrics.info/

Naopak vícerozměrný přístup v  hodnocení zastává žebříček U-Multirank, který podporuje 
i Evropská komise. Na rozdíl od ostatních žebříčků bere v potaz také šetření mezi studenty, jakési 
peer review vzdělávací činnosti. Hodnotí se tak vzdělávací činnost, výzkum, knowledge transfer, 
mezinárodní orientace, regionální zapojení univerzity.  
http://www.umultirank.org
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Některé žebříčky se soustředí více na vybrané oblasti, třeba na vědeckou a tvůrčí činnost (Leidenský 
ranking), naopak pouze vědeckou činností se zabývá Taiwanský ranking. 

Rozdíl je také v tom, zda žebříček hodnotí celou instituci nebo jen široké oborové skupiny.

1.2 Malý nebo velký podnik či zahraniční společnost?

Podle platné klasifikace se podniky dělí na malé (do 50 zaměstnanců), střední (do 250 zaměstnanců) 
a velké. Velikost podniku výrazně formuje firemní kulturu, proto je potřeba se zamyslet, který model 
vám vyhovuje nejvíce. Naopak dřívější dělení na firmu českou a zahraniční začíná pozbývat smyslu tak, 
jak se manažerská struktura českých firem začíná výrazně zlepšovat. 

Podle průzkumů mezi absolventy řada z vás dá přednost práci pro renomovanou společnost i třeba 
v  absolventské pozici před rychlým postupem a vyšším platem u společnosti neznámé. Přehledů 
oceňovaných společností je celá řada. Jedním z takových žebříčků je i studie Best Employers, kterou 
zpracovává společnost AON Hewitt v mnoha zemích světa viz www.bestemployers.cz. 

V hodnocení firem je u této ankety podstatné, že v hlavní roli je zpětná vazba od zaměstnanců firem, 
získávaná prostřednictvím specifických otázek. Mezi hlavní kritéria patří kultura vysoké výkonnosti, 
značka zaměstnavatele, vedení lidí a míra motivovanosti. 

V roce 2015 však změnila anketa formy hodnocení a už neuvádí pořadí, pouze vítěze kategorií.

Aktuální výsledky i výsledky z předchozích let najdete na http://bestemployerseurope.aon.com/cz/
novinky/aon-best-employers-ceska-republika-2015/

Kategorie Malé a střední společnosti

SPOLEČNOST OBOR ČINNOSTI

Amgen Farmaceutický průmysl

Grundfos Sales Czechia Prodej a servis čerpadel

Hilti ČR Produkty pro stavební průmysl

Kategorie Velké společnosti

SPOLEČNOST OBOR ČINNOSTI

GMC Software Technology Informační technologie

Marriott Hotels International Hotelnictví

NetSuite Czech Republic Informační technologie
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Top zaměstnavatele vybírají také studenti v rámci Ankety asociace studentů a absolventů, prováděné 
ve spolupráci s  agenturou GfK. Ve výsledcích zveřejněných v  lednu 2016 na celé čáře zvítězila 
skupina ČEZ, bez ohledu na obor studia či studijní zaměření. Celkem hlasovalo 10 360 studentů.

Více na: http://www.topzamestnavatele.cz/

Výsledky hlasování v roce 2015/2016:

PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ I. MÍSTO II. MÍSTO III. MÍSTO

Advokátní kancelář Havel, Holásek  
& Partners Allen & Overy Brož & Sokol & Novák

Automobilový & 
strojírenský průmysl ŠKODA AUTO Hyundai Siemens

Bankovnictví & investice Komerční banka Česká spořitelna ČSOB

Doprava & logistika Student Agency PPL DHL

Energetiky & Plynárenství 
& Petrochemický prům. ČEZ RWE Česká republika E.ON Česká republika

Informační technologie Microsoft IBM Google

Obchod IKEA České republika Ahold Czech Republic Lidl Česká republika

Pojišťovnictví Česká pojišťovna Allianz Kooperativa (Vienna 
Insurance Group)

Poradenství & Audit 
& Daně McKinsey & Company Deloitte ČR PwC 

(PricewaterhouseCoopers)

Spotřebitelský průmysl Plzeňský Prazdroj Coca-Cola HBC Heineken

Stavebnictví STRABAG EUROVIA Metrostav

Telekomunikace T-Mobile O2 Vodafone

Farmacie & 
Zdravotnictví Zentiva Bayer Fakultní nemocnice 

v Motole 

Při výběru zaměstnavatele neberte ohled pouze na výsledky studentských anket. Věřte především 
sami sobě, svému úsudku, doporučení a nebojte se začít i v menší společnosti. Výhody a nevýhody 
malých a velkých firem nastiňuje následující přehled, který platí beze změn.
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Kritérium Malá firma Velká firma

Plat

Plat bude hodně záviset na úspěšnosti 
firmy. Klíčový úspěšný pracovník 
má vyšší vyjednávací sílu, ale malé 
společnosti jsou zpravidla kapitálově 
slabší.

Stálý, pevně daný plat. Úspěšný 
pracovník zpravidla dosáhne vyššího 
platu než v malé firmě. 

Kariéra

Může být blesková, ale brzo můžete 
zjistit, že nemáte kam růst.

Postupná. Zpravidla je ale stejně 
pro vaši kariéru lepší využít dobrého 
jména zaměstnavatele a pozici změnit  
po několika letech.

Vzdělávání
Musíte být dobří a sami si svůj další 
růst prosadit. To zpravidla není bod, 
na který by se menší firmy soustředily.

Jednoznačně výhodnější, vzdělávání je  
u větších firem přímou součástí 
strategie.

Pracovní 
doba

Zpravidla flexibilní, ale zase můžete 
očekávat pravidelné přesčasy.

Na nižší pozici většinou pevně daná, 
často existuje směnový provoz. Na vyšší 
pozici může patřit k „dobrým zvykům“ 
zůstávat v práci „dobrovolně“ déle. 

Kolektiv
Malý, s nutností vysoké efektivity při 
vzájemné komunikaci.

Velký, s  formálními vztahy, s  velkou 
rolí „vnitřního politikaření“.

Rozsah 
činnosti

Široký rozsah, může se často měnit. Jasně daná práce, spíše úzce zaměřená.

Společenské 
renomé

Menší, ale zpravidla ho i sami 
dokážete ovlivňovat.

Image svého zaměstnavatele neovlivníte. 
U dobrého ho však můžete využít. J

Firemní 
kultura

Může být velmi specifická, obzvláště 
pokud firma má pouze jednoho 
vlastníka. 

Standardní, pravděpodobně sledující 
moderní trendy, ale pod slupkou 
propracovaných pozlátek váš hlas může 
i nemusí být slyšet.

Pokud jste šikovní, v  malé firmě máte asi větší šanci rychlého postupu, prosadit se a skutečně 
samostatně provádět činnost, na kterou jste byli přijati. Na druhou stranu jsou i firmy 
do 100 zaměstnanců natolik malé, že budete pravděpodobně muset dělat i řadu činností, které s tou 
primární souvisí jen částečně. Další nevýhoda je zřetelná. Pokud do takové firmy nastoupíte a rychle 
se prosadíte, váš další kariérní postup bude v podstatě nulový. Porostete pouze tehdy, pokud poroste 
společnost. Ale nechcete třeba přímo vidět efekt své činnosti na růst svého zaměstnavatele?  J 

V dnešní době je relativně obvyklé měnit zaměstnavatele po několika letech. K dalšímu úspěchu vám 
může pomoci jak rychle nabytá zkušenost z malé firmy, tak renomé vašeho prvního zaměstnavatele. 
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Zajímavé je zamyslet se i nad stylem práce v různě velkých firmách. Pravděpodobně budete chtít 
uplatnit své vzdělání a budete hledat kreativní práci. Například inovace v malých firmách se výrazně 
liší od těch velikých. U malých firem je jako inovační výhoda zdůrazňována především flexibilita 
daná jejich velikostí a projevující se především schopností rychlé reakce. Velké firmy ve své práci 
používají vyšší dostupnosti zdrojů, vyšší standardizaci procesů včetně managementu a marketingu. 
Vývoj nového produktu u malých firem pak většinou nastane vlivem časových nebo věcných 
okolností na rozdíl od dlouhodobé strategie velké firmy. Jací jste vy, kam se více hodíte?

Pracoval jsem vždy v malých firmách.  Ve velkých mi buď nebyli schopni vyjít vstříc s velmi omezenou 
pracovní dobou, a když ano, nenabízeli zajímavé ohodnocení.  Oproti tomu v malé firmě pracuje pár 
zaměstnanců, z nichž má v podstatě každý vlastní podmínky spolupráce, snáze se tak domluvíte na lecčem 
nestandardním. Asi i proto jsem nakonec skončil v rozvíjejícím se oboru data science plném startupů. 
Kariéru jsem neměl nikdy naplánovanou a vždy jsem čekal, až kam mě vítr zavane. Pro množství studia 
a jeho odklonu od praxe mě nic nehnalo k tomu se o ni zajímat. Konečně i touha rozhlédnout se po světě 
aplikací probrané látky ze školy, byla velmi silnou motivací souběžně při studiu pracovat. Myslím, že se mi 
to zatím vždy vyplatilo, i když studium tím někdy nemálo utrpělo. Mám ovšem za to, že studium bez praxe 
by nemělo smysl.

Snad to nejdůležitější, po hlubokém porozumění matematice, čemu jsem se na Matfyzu naučil díky létům 
odříkání při náročném studiu, je nezaleknout se zdánlivě neřešitelných úkolů. Nebát se složitých úkolů 
se mi při práci vždy náramně hodilo. Paradoxně možná právě proto, že jsem se asi vlastním zaviněním 
na Matfyzu nic přímo praktického nenaučil.

Přeji Vám, nalezněte práci, která Vás bude rozvíjet, bavit a královsky Vám ji zaplatí. Dá se k ní přiblížit 
možná víc, než se na první pohled zdá, stačí hledat.

Student MFF UK, 2016

1.3 Státní sféra

Pozice státní administrativy se postupně mění. Už to není jen synonymum nepříjemností, pomalosti 
a nezájmu. Naopak je stále zajímavější pro osoby preferující klid a stabilitu.  Zaměstnání ve veřejné 
správě (zahrnuje jak státní úředníky pracující například pro ministerstva, tak zaměstnance samosprávy, 
jako jsou radnice či hejtmanství) tak  není úplně mimo dění. Zajímavá je i možnost dalšího vzdělávání 
a prohlubování odbornosti, vycestování na profesní stáže i reálně kratší pracovní doba, tudíž větší prostor 
a klid na soukromý život nebo na studium.

Pokud sumarizujeme výhody, pak mezi ně určitě patří osmihodinová pracovní doba, přátelštější atmosféra, 
rozvážnější přístup k práci a stále ještě i některé benefity (volné jízdenky, stravenky atd.). Jako jednoznačné 
nevýhody je třeba zmínit velmi průměrné finanční ohodnocení - a pozor, většinou pouze jednosměrná 
kariéra.

Mimo práci v samotné administrativě stát dává práci i řadě vysokoškoláků v jejich odborných pozicích. 
V neposlední řadě je nutné zmínit učitele, lékaře, soudce, policisty, pracovníky ochrany přírody a jiné.  
I pokud se rozhodnete pro vědeckou kariéru v Akademii věd, stále samozřejmě zůstáváte zaměstnanci státu. 
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1.4 Odejít na zkušenou do zahraničí?

1.4.1 Studium v zahraničí

Pokud chcete oddálit pracovní stereotyp a ještě se jako postgraduální student něco naučit, je 
rozumné vydat se za studiem do zahraničí. Taková varianta je určena těm z vás, kteří jsou aktivní, 
nebojí se cizího prostředí, mají chuť naučit se cizí jazyk a získat řadu praktických zkušeností.

Takový pobyt nemusí být náročný ani finančně. Snazší situaci s hledáním finanční podpory budete 
mít spíše jako vysokoškolští studenti, což platí i pro kategorii student postgraduálního studia. Řada 
z vás se pravděpodobně setkala s výjezdním programem typu ERASMUS+ (www.naep.cz).  

Více odvahy a úsilí vyžaduje vyhledat si zahraniční školu sám a získat finanční pomoc přímo u ní 
či u jiné organizace. Ucelené informace o možnostech studia a nabídkách stipendijních pobytů 
v zahraničí najdete pod Akademickou informační agenturou na stránkách http://www.dzs.cz/cz/
akademicka-informacni-agentura/. 

Řada zemí má své specializované portály: zájemcům o Německo pomáhá DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst, www.daad.cz), do Francie vám může pomoci Francouzské 
velvyslanectví v ČR (www.france.cz), sekce Kultura, školství a věda.

Můžete zkusit získat podporu přes některé nadace, jejichž přehled naleznete na stránkách 
Akademické informační agentury:

- Fulbrightova komise v České republice (www.fulbright.cz), stipendium obvykle pokrývá životní 
náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i školné či jeho část. K udělenému vízu se 
vztahuje podmínka následného dvouletého pobytu v domovské zemi.

- Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ (www.hlavkovanadace.cz)

- Nadace Zdeňka Bakaly (www.nadacezb.cz)

- Nadace Tomáše Krska (www.krsekfoundation.cz)

Absolventům jsou určeny trochu jiné programy, z nichž uvádíme alespoň některé:

- VISEGRAD FUND podporuje realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí Visegrádské 
čtyřky (V4), Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. Jako postgraduální student můžete v jedné 
z  těchto zemí získat na studium či výzkum od 2000 EUR na semestr; malý grant se uděluje 
maximálně na dobu 6 měsíců a standardní grant na 12 měsíců (i když realizace projektu bude trvat 
déle), viz www.visegradfund.org.

- MELLONOVA NADACE nabízí zájemcům z ČR doktorandská a postdoktorandská stipendia 
v  Ústavu archeologického výzkumu v Jeruzalémě a na Americkém institutu jemenských studií   
(www.mellon.org).
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Během prvního ročníku magisterského studia jsem se rozhodla vyjet na Erasmus do Finska. Tuto zemi 
jsem měla vybranou už dlouho dopředu, a to hlavně kvůli kurzům finštiny, které jsem navštěvovala. 
Naštěstí má naše škola bilaterální smlouvu s University of Helsinki, a tak mi nic nestálo v cestě. Tedy 
kromě nepřeberného evropského papírování, které se ale dá v pohodě zvládnout. Bylo sice těžké najít 
předměty se společným sylabem díky specifičnosti mého oboru, ale učitelé mi vyšli se vším vstříc a nebyl 
problém některé z předmětů uznat, třebaže jsem se po návratu nevyhnula přezkoušení. Naše škola 
opravdu klacky pod nohy při výjezdu do zahraničí nehází, naopak studenty podporuje. Po příjezdu 
do Helsinek naše skupina studující stejný obor dostala tutorku z řad finských studentů a ta se nás snažila 
integrovat mezi místní studenstvo seč to šlo. Takže mám pěknou řádku přátel nejen mezi Erasmus 
studenty, ale i mezi domorodci. Co se týče zkoušek ve Finsku, jsou podle mě lehčí než u nás, a to hlavně 
kvůli formě zkoušení. Vše je písemné a téměř vždy formou eseje. Díky skvělé pozici Helsinek jsem kromě 
studia i hodně cestovala, vlastně do všech přilehlých států (Norsko, Švédsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, 
Rusko). Vyjet bylo určitě jedno z nejlepších rozhodnutí během mého studia! Kromě toho, že jsem si 
zvykla bez problémů komunikovat v odborné angličtině, mě tato zkušenost naučila toleranci a dala 
mi hodně nových přátel. Tyto kontakty se mi už mnohokrát hodily a v životopise se kolonka „rok studia 
ve Skandinávii“ určitě neztratí.

Studentka 2. ročníku magisterského studia, VŠCHT Praha, 2015

1.4.2 Práce v zahraničí

Pokud uvažujete o práci v zahraničí, hledáte vhodné pracovní místo, máte problémy zorientovat 
se v  rozsáhlé nabídce a potřebujete získat informace o pracovním trhu a životních podmínkách 
v jednotlivých evropských zemích, můžete využít informace portálu EURES.

EURES je Evropská služba zaměstnanosti (European Employment Services), která informuje 
uchazeče o zaměstnání v EU, Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku a Švýcarsku. EURES nabízí své 
služby ve 2 základních směrech: (i) slouží jako evropský portál pracovní mobility a zveřejňuje 
nabídku volných pracovních sil a (ii) nabízí informační a poradenské služby prostřednictvím 
EURES poradců a kontaktních pracovníků, kteří působí na úřadech práce v ČR.

Na portálu naleznete databázi volných pracovních míst, můžete však také sami vložit svůj 
profesní životopis do databáze životopisů. Pro každý stát, který se do projektu EURES zapojil, 
jsou na portálu uvedeny informace o pracovních podmínkách, sociálním zabezpečení, ubytování, 
zdravotní péči aj. Všechny tyto informace naleznete na internetových stránkách EURES   
http://portal.mpsv.cz/eures.

Pro všechny z  vás, kteří chtějí studovat v  Evropě, absolvovat zahraniční stáž nebo se uplatnit  
na evropském trhu práce, je určen Europass. Jedná se o soubor dokladů o vzdělání, kvalifikacích, 
pracovních a studijních zkušenostech. Europass je shodný pro všechny země EU, Švýcarsko, Norsko, 
Lichtenštejnsko, Island i Turecko – liší se jen jazykem. Tento soubor dokumentů má 5 částí:

1. Europass – životopis
Umožňuje systematicky, chronologicky a přehledně uvést všechny údaje o vašem vzdělání, 
kvalifikacích, kompetencích, předchozích zaměstnáních či jazykových znalostech. Je připraven 
přednostně pro elektronické vyplňování. K dispozici jsou formuláře ve všech jazycích EU.
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2. Europass – jazykový pas
Popisuje vaše jazykové dovednosti a znalosti, a to bez ohledu na to, zda jste je získali během studia 
či jinak. Formuláře jsou k dispozici ve všech jazycích EU.

3. Europass – mobilita
Informuje o vaší zahraniční stáži, výměnném studijním pobytu nebo odborné praxi v  zahraničí 
z hlediska toho, co jste se tam naučili. Je možné jej získat ve všech jazycích EU.

4. Europass – dodatek k osvědčení
Popisuje střední vzdělání tak, aby bylo srozumitelné především v  zahraničí. Můžete jej získat 
v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.

5. Europass – dodatek k diplomu
Informuje a obsahu vyššího odborného a vysokoškolského studia. Je vydáván v češtině a angličtině 
pro potřeby uplatnění v zahraničí.

Využití jednotlivých dokumentů je pouze na vás, ne všichni mohou získat všech pět dokladů. Jejich 
pořízení vás nebude nic stát.

Nezapomeňte ale na jedno: dokumenty Europassu nejsou novými doklady o schopnostech, 
kvalifikacích, studijních a pracovních zkušenostech držitele, pouze je popisují tak, aby byly 
srozumitelné v  zahraničí! Avšak poptávka po nich se neustále zvyšuje – nejčastěji si zájemci 
žádají o vystavení životopisu a jazykového pasu. Podrobnější informace o tomto evropském 
nástroji je možné nalézt na webových stránkách Národního centra Europass ČR na této adrese:  
www.europass.cz.

Pokud jste dostatečně podnikaví, můžete se obrátit na svého potenciálního zaměstnavatele sami. 
Řada firem má své pobočky v Čechách, ale i prostřednictvím internetových stránek se lze obrátit 
přímo na zahraniční personální oddělení a zaslat své materiály, či se přihlásit přímo na vypsanou 
pozici. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii a celkem dobrému renomé českých 
zaměstnanců v zahraničí nejsou vaše šance nulové.

Mějte na paměti, že jiná pravidla platí v zemích Evropské unie, Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku 
a na Islandu (síť EURES) a jiná mimo tuto zónu.

Zvažte proto následující kroky:
• přesvědčte se o podmínkách vstupu na trh práce vyhlédnuté země;
• zjistěte si, zda a jaká pro danou zemi platí povinná registrace pracovníků;
• zajistěte si tzv. evropské formuláře. Nevystavují se automaticky, liší se podle situace, 

typu, země a o vystavení žádá buď pracovník, nebo instituce; 
• před nástupem do práce mějte uzavřenou pracovní smlouvu. Ta se obvykle řídí právem 

státu, ve kterém je pracovník zaměstnán, nebo právem, které obě smluvní strany zvolí; 
• uvědomte si, že ačkoliv bude znít přislíbená mzda lákavě, budete mít v zahraničí 

pravděpodobně vyšší náklady než doma;
• kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu a odhlaste se na dobu zahraničního pobytu 

z platby pojištění.
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Jinou možností je využití pracovních agentur, které práci v zahraničí zprostředkovávají. V tomto 
případě pak ale zvažte renomé dotyčné agentury. Každá z nich musí mít platnou licenci, která se 
vydává na tři roky.
Proto

• si zkontrolujte, zda má všechna odpovídající povolení
 (viz http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace/);
• agentura po vás nesmí chtít poplatek za zprostředkování, pouze uhrazení nákladů  

na cestu, ubytování, udělení víza apod.;
• střezte se podpisu jakýchkoliv prohlášení o seznámení s potřebnými informacemi, 

dokud je opravdu nedostanete.

Pokud se úspěšně dostanete do zahraničí, mohou i tam na vás čekat nepříjemná překvapení. Nikdo 
vás nečeká, dostanete jinou práci, nemáte kde bydlet? V  tom případě se nevzdávejte a  trvejte 
na  podepsané smlouvě. Nebude to snadné a nebudete první ani poslední, přesto tu je šance 
neodjet zklamaně domů. Po návratu doporučujeme informovat nejbližší úřad práce o zkušenostech 
s agenturou, úřad by ji měl na základě vašeho podnětu zkontrolovat.

Tématu práce v zahraničí se před časem věnoval i časopis Ekonom. Oslovil 50 českých manažerů a ti 
se shodli v následujícím: aby člověk dostal zajímavou práci v cizině, musí opravdu projevit zájem, 
nadšení a aktivně vyhledávat příležitosti. Je třeba mít dobré jazykové znalosti a co nejlepší pracovní 
výsledky (což v případě absolventa nehraje tak velkou roli). Je dobré umět si také dobře vybrat 
firmu, která cestu za hranice usnadní. Hlavním motivem odchodu do zahraničí je finanční odměna, 
dále získání zkušeností, rozvoj jazykových znalostí a kariérní postup.
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1.5 Práce v neziskovém sektoru

Stále více lidí nachází v poslední době pracovní uplatnění v neziskovém sektoru. Ten se může stát 
šancí i pro vás.

1.5.1 Co je neziskový sektor?

Podle Nového občanského zákoníku se dnes neziskový sektor dělí do více forem: od nadací přes 
ústavy, zapsané spolky až po  pobočné spolky. Jednotlivé formy se od sebe liší jak uspořádáním, 
tak formou hospodaření. Na konci roku 2015 bylo v Česku registrováno 125 478 neziskových 
organizací. Nejvíce je zapsaných spolků: 89 584. 

Neziskové organizace působí téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Služby, které „neziskovky“ 
nabízejí, mají charakter veřejné prospěšnosti a jsou určeny široké veřejnosti. Neziskové organizace 
se nejčastěji zaměřují na sociální a zdravotní oblast a také na volnočasové aktivity, kulturu, životní 
prostředí, vzdělávání, regionální rozvoj apod.

1.5.2 Jak funguje neziskový sektor?

Základním motivem činnosti je vůle a úsilí pomáhat. Případné zisky z  projektů neziskových 
organizací jsou zpětně investovány do jejich činnosti. Pro podporu svých aktivit získávají nejvíce 
prostředků z domácích zdrojů. Největší podíl finančních prostředků pochází z veřejných rozpočtů, 
dále pak od firem, nadací a také od individuálních dárců. Pro mnohé se klíčovým zdrojem financí 
staly strukturální fondy. Některé prostředky z  evropských fondů administruje Nadace rozvoje 
občanské společnosti. Většina neziskových organizací se snaží doplňovat své finančních zdroje 
prostřednictvím prodeje služeb a výrobků. 

1.5.3 Jaké pracovníky neziskový sektor hledá?

Neziskové organizace hledají nejčastěji pracovníky na pozice koordinátorů a realizátorů 
projektů. Tyto pozice jsou většinou časově omezeny s  ohledem na trvání projektu. Z  tohoto 
důvodu jsou pracovníci často zaměstnáváni na dobu určitou. Neziskové organizace také často 
shánějí dobrovolníky. V nabídce pracovních míst také naleznete řadu pozic na částečný úvazek. 
Neustálý nedostatek finančních prostředků k  činnosti „neziskovek“ vede ke stále větší poptávce 
po tzv.  fundraiserech, jejichž úkolem je získávat finanční prostředky od právnických i fyzických 
subjektů, psaní grantových žádostí, zpracování projektů, získávání hmotných darů apod. Vzhledem 
k  tomu, že velká část neziskových organizací se zabývá činností v  sociální oblasti, hledanými 
a žádanými pracovníky jsou specialisté v oboru fyzioterapie, speciální pedagogika apod.

Použité zdroje:

Zprávu o stavu neziskového sektoru v České republice najdete na http://www.neziskovky.cz.  
Na těchto stránkách naleznete také množství aktuálních pracovních nabídek.
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1.6 Chci podnikat?

Jen málo čerstvých absolventů se odhodlá k  vlastnímu podnikání. Výhodou bude určitě vaše 
samostatnost. Budete mít samozřejmě větší šance ovlivňovat vývoj, rozhodovat, budete znát zblízka 
situaci firmy. Nebudete závislí na názorech a rozhodnutích ostatních, vyberete si, co chcete dět, jak 
si zorganizujete čas. Budete mít svobodu ve výběru toho, co chcete dělat, jak si zorganizujete čas. 
Pokud k sobě nebudete dostatečně důslední, může se to stát i nevýhodou. Dalších nevýhod není 
málo. Mezi tu hlavní samozřejmě spadá nutnost vydělávat. Budete shánět zakázky, přizpůsobovat 
se trhu. Budete mít sklon k pohlcení prací (workoholismu). Váš příjem je tedy závislý pouze na vás, 
nemáte automaticky nárok na dovolenou, a často si na začátku nedovolíte žádné zaměstnanecké 
benefity.

Navíc, pokud chcete podnikat, nezapomeňte na jednu velmi důležitou věc. Musíte mít komplexní 
myšlení. Nelze se soustředit na konkrétní činnost, vždy je třeba mít na paměti, jak se daná událost 
projeví v celém podnikání.

1.6.1 Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Živnostenský list dnes již nedostanete. Pro živnostenské oprávnění nyní slouží výpis  
ze živnostenského rejstříku. Máte-li živnostenský list z minula, používáte jej jako dřív, je stále  
platný. Většinu živností jen ohlásíte na kterýkoliv živnostenský úřad. Abyste získali jakoukoliv 
živnost, musíte kromě dalších požadovaných podmínek splňovat podmínky všeobecné: 

• stáří minimálně 18 let;
• způsobilost k právním úkonům (což znamená, že jste této způsobilosti nebyli zbaveni);
• bezúhonnost (úřad si to ověří v trestním rejstříku).

To většinou stačí, protože většina živností patří do volné živnosti. Pro živnost patřící do živnosti 
vázané nebo živnosti řemeslné musíte navíc doložit požadovanou odbornou způsobilost - např. 
vzdělání, praxi. Poplatek činí 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, 
pokud ohlašujeme další živnost/živnosti, zaplatíme 500  Kč. Vše ostatní si úřad ověřuje sám,  
viz www.jakpodnikat.cz.

K vystavení samotného oprávnění pak bude třeba provést následující kroky: Musíte ohlásit živnost 
na živnostenském odboru místně příslušného úřadu podle místa svého trvalého bydliště. Pokud 
budete plátci DPH, je třeba si otevřít podnikatelský účet v bance. Dále je nutné se zaregistrovat  
u místně příslušného správce daně na finančním úřadě. Vaše registrace, případně i vašich 
zaměstnanců, u místně příslušné správy sociálního zabezpečení musí proběhnout do 8 dní  
od získání oprávnění. Nakonec musíte přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny  
a podat přihlášku k povinnému úrazovému pojišťění za zaměstnance (minimálně jeden zaměstnanec). 
Jako živnostníkovi vám postačí jednoduchá daňová evidence.
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1.6.2 Eseróčka a jiné formy podnikání

Finančně i organizačně náročnějším krokem je založení vlastní společnosti. Nejsnadnější je založení 
tzv. společnosti s ručením omezeným. Jedná se o formu podnikání, při které ručíte pouze do výše 
základního vkladu firmy a výše jejího majetku. K  založení takové firmy musíte splnit několik 
základních podmínek:

• sepsat zakládací společenskou smlouvu u notáře;

• složit základní kapitál ve výši 1 Kč. Podle nového občanského zákoníku navíc platí toto: 
pokud se prokáže, že jednatel nejednal jako správný hospodář a společnost se dostane 
do úpadku, může soud rozhodnout, že se to dotkne i jeho osobního majetku; 

• přihlásit se do 30 dnů k registraci k daňové evidenci na finančním úřadě, kam přísluší 
místo podnikání;

• povinnost vést účetnictví (dříve se používal pojem podvojné účetnictví) nikoliv pouze 
daňovou evidenci;

• v případě zaměstnání dalších osob nahlásit jejich evidenci správě sociálního zabezpečení 
do osmi dní od zahájení pracovního poměru;

• zvážit důvody k povinnosti platby DPH a podle toho se k odpovídající dani přihlásit 
na finančním úřadě. Uvědomte si, že povinnost platby DPH mají subjekty s obratem 
nad 1 000 000 Kč ročně. Plátci DPH mají od roku 2016 nově povinnost podávat 
kromě daňového přiznání i kontrolní hlášení. To musí být podáno pouze elektronicky 
a uvádí se v něm všechna zdanitelná plnění v ČR.

Existují i další varianty společného podnikání jako jsou akciové či komanditní společnosti. Častější 
jsou akciové, tj. právnické osoby, jejichž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité 
jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář 
neručí za závazky společnosti. Minimální kapitál je 2  000  000 Kč. Jinou variantou jsou veřejné 
obchodní společnosti (v.o.s.) či ústavy, nadace a nadační fondy. Každá z nich má svá přesná zřizovací 
pravidla. 

V roce 2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník (NOZ). Ten nově upravuje ve srovnání 
s Obchodním zákoníkem např. definici podnikatele, instituty obchodní firmy, závodu, obchodního 
tajemství nebo jmění. Ze stávajícího obchodního zákoníku se přebírá též úprava prokury (§ 450 
– smluvní zastoupení podnikatele). NOZ přináší nové pojetí závodu (podniku), a to nejen 
terminologické, ale i věcné. Změna reaguje na odborné diskuse a není samoúčelná (nedochází jen 
k výměně pojmenování „pytle“ s týmž obsahem, nýbrž změna termínu je provázena změnou obsahu 
institutu). Podnik je sice stále chápán jako věc (§ 502), ale pro jeho vznik a vymezení je oproti 
dřívějším zvyklostem více zohledňována vůle jeho vlastníka – podnikatele. Je to právě podnikatel, 
kdo určí, kdy závod vznikne, co bude jeho obsahem, jakož i to, zda bude podnikatel provozovat 
více závodů nebo zda zřídí pobočky apod. Při zakládání nových subjektů proto raději doporučujeme 
konzultovat právníky a notáře. Výklady nejsou zcela sjednocené a opravdu, právničina je džungle, 
a žádný učený z nebe nespadl.
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Kde nalézt informace o jednotlivých subjektech? Základní informace o živnostnících jsou 
na  serveru www.rzp.cz. Přehled jednotlivých firem v  obchodním rejstříku je na portálu  
http://portal.justice.cz. Firmy zde mají povinnost zveřejňovat i své hospodářské výsledky 
k veřejnému nahlédnutí. Nicméně tato povinnost se často nedodržuje. Z běžné legislativy je dobré 
přečíst si Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Hledejte také na oborových 
serverech. Zde jsou informace často utříděnější. Lze doporučit například portály Svazu průmyslu 
a dopravy (www.spcr.cz) nebo Hospodářské komory (www.komora.cz). Nezapomínejte také 
na informace na svých fakultách. 

1.6.3  Duševní vlastnictví

Ať už se rozhodnete jakkoliv podnikat, nezapomeňte na to, že vás čeká venku konkurence. 
Váš nápad nemusí být první, originální. Nebo naopak je a pak se dostáváme k  pojmu duševní 
vlastnictví. Tím může být už jen název firmy, produktu, nástroje, ale i služba či software. Právní 
předpisy určují rámec pravidel, většinu konkrétních vztahů pak určují správně nastavené smlouvy. 
Pokud chcete svůj originální nápad uchovat pouze pro sebe, pak existuje v ČR například Úřad 
na ochranu duševního vlastnictví, který určuje původnost vašeho nápadu. Rovněž stojí za úvahu 
využít služeb odborníků z  patentových kanceláří, kteří vám mohou pomoci připravit přihlášky, 
registrace či další smluvní vztahy. Rozhodně to je ale efektivní investice, protože váš nápad může 
existovat již v zahraničí a patentoví inženýři znají informační zdroje, které je dobré zkontrolovat.

1.7 Absolventské stáže

Po ukončení studia a získání diplomu může být vaší jedinou slabinou při hledání prvního 
zaměstnání absence konkrétní předchozí pracovní zkušenosti či praxe, což vás může na trhu 
práce znevýhodňovat před ostatními uchazeči. Tuto potenciální nevýhodu můžete odstranit tím,  
že využijete jednu čí více příležitostí z velké nabídky stáží určených pro absolventy. Některé stáže 
můžete absolvovat již v průběhu studia.
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Když jsem se rozhodl strávit léto jako dobrovolník v  Egyptě, snad všichni se divili a mnozí mi to 
rozmlouvali. Vzhledem k politické situaci Káhira pro mnoho lidí nezněla jako lákavá destinace, i přes 
pamětihodnosti a nádherná zákoutí, která nabízí. Mě tam však lákalo něco jiného – přátelství, které jsem 
navázal s několika mladými Egypťany na stáži přes AIESEC v Indii v roce 2013 a možnost poznat zemi, 
která ovlivňuje jejich světonázor. Před dvěma lety jsem s nimi spolupracoval na projektu, zaměřeném 
na sociální podnikání a vzdělávání. A teď byl pro změnu jeden z mých tehdejších egyptských kamarádů 
v roli organizátora dobrovolnických projektů. A mne zaujal jeden z nich – Step up from high school. 

Projekt byl zaměřený na středoškoláky, kteří podobně jako u nás váhají, čemu se věnovat na vysoké škole 
a později i v životě. I když jsem už na veřejnosti prezentoval vícekrát, přesto byla velká výzva sestavit 
program kariérního rozvoje a připravit prezentace, skrze které bychom mohli naše zkušenosti a rady 
od osobností, jako byl Steve Jobs, co nejlépe předat mladým lidem z úplně jiného civilizačního okruhu. 
„Jak si tohle můžou vyložit? Není tenhle příklad známý jen těm, kteří vyrůstali na západě?“ Naštěstí byli 
pořád nablízku kolegové z Turecka, Indie, Číny, Keni a Mexika a několik místních členů AIESEC, kteří 
nám pomohli prezentace doladit a nezaleknout se úkolu který byl před námi. Kromě přednášek o tom, 
jak hledat své silné stránky a silnou vnitřní motivaci a seminářů s příklady úspěšných lidí, kteří nejdříve 
také netušili čemu se věnovat během studia, jsme studenty provedli i workshopy, kde si měli vytvořit plán 
postupu po skončení programu. Ve workshopech jsme také vyzvali egyptské studenty, aby se přihlásili 
a podělili o své myšlenky a pocity. Brali to docela vážně a díky aktivnímu zapojení si z programu hodně 
odnesli. Na konci společného týdne na jedné ze škol nás pak překvapili stromkem, plným děkovných 
dopisů, ve kterých zmiňovali, co jim program dal.

Stážista AIESEC 2015

1.7.1 Co je stáž?

Stáž znamená krátkodobou pracovní činnost studentů či absolventů VŠ v  organizaci či podniku, 
jejímž účelem je poskytnout stážistům možnost získání praktických dovedností, pracovních návyků, 
možnost uplatnit své znalosti v praxi a zlepšit své vyhlídky na budoucí zaměstnání. Někteří absolventi se  
po skončení stáže stávají zaměstnanci organizace, která jim stáž umožnila. Stáž pro vás může znamenat 
vyzkoušet si první zaměstnání, otestovat si své schopnosti, stáž vám také umožní získat nové znalosti 
a dovednosti a napomůže vám také v rozhodování, jaké pracovní místo by vám nejlépe vyhovovalo.

Cílem stáže není na rozdíl od brigády finanční zisk, ale získání konkrétních odborných znalostí  
a schopností. Od stáží je také nutné odlišovat studijní pobyty typu Erasmus a odborné praxe, 
které jsou povinnou součástí studijního plánu, zatímco stáže jdou nad rámec studijních povinností  
a jejich absolvování je výsledkem vaší osobní iniciativy.

Internshipy neboli stáže se už dnes nevyplatí podceňovat. I když na začátku vás možná k ničemu 
moc nepustí, dočkejte času. Testovací fáze jednou skončí. Podle celosvětových statistik se uvádí, 
že až 70 % stážistů je po absolvování stáže nabídnuta práce.
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1.7.2 Jaké přínosy můžete od stáže očekávat?

• získání potřebné praxe;
• možnost najít zaměstnání podle vlastních představ;
• seznámení se s konkrétní firmou, organizací a jejím prostředím;
• upevnění pracovních návyků;
• zlepšení profesních dovedností a kompetencí;
• zlepšení jazykových dovedností;
• účast na školeních a jiných vzdělávacích aktivitách;
• možnost vypracovat diplomovou práci, jejíž téma zadá poskytovatel stáží;
• finanční odměna a jiné výhody (příspěvek na bydlení, životní pojištění apod.);
• doklad o absolvování stáže;
• zvýšení vlastní konkurenceschopnosti na trhu práce;
• rychlejší kariérní postup.

V případě zahraniční stáže zlepšíte své jazykové vlastnosti a získáte zkušenosti z nového prostředí.

1.7.3 Kde stáže hledat?

Nejpohodlnější cestou, jak nalézt stáž, je porozhlédnout se po příležitostech na internetu. Pro 
stáže se běžně používají termíny „studentské praxe“, „trainee program“, „traineeship“, „internship“  
či „Praktikum“/„Praktika“ (v německy mluvících zemích). Nabídka stáží je velmi rozsáhlá, při 
hledání můžete začít hned na portálu CareerMarket (www.careermarket.cz), na stránkách Proudly 
(www.proudly.cz) nebo na pracovním portále Jobs.cz (http://www.jobs.cz/absolvent/).

1.7.4 Jak se v nabídce stáží či praxí orientovat?

Jak sami uvidíte, na internetu můžete nalézt velké množství nabídek na stáž. Předpokladem 
k nalezení místa stáže je získání maxima informací o podmínkách, za kterých stáže probíhají. Jako 
vodítka pro orientaci v rozsáhlé nabídce stáží vám pomohou následující kritéria:

a. Jsou stáže finančně odměňovány? 
Tato otázka bude pro většinu z vás klíčovou. Stáže jsou však míněny spíše jako určitá forma 
studia, a proto se velmi liší v tom, zda je pracovní činnost stážisty finančně odměňována 
či nikoli.  Některé organizace odměňují stážisty v podobě stipendií či grantu (např. EU). 
Jinde je zajištěno pouze ubytování, popř. strava, doprava. Neplacené stáže jsou velmi 
časté (např. UNESCO). Neplacené stáže v  zahraničí často znamenají nemalé náklady  
na dopravu, ubytování a stravování. Pokud je pro vás tedy při hledání práce plat prioritou, 
pak se dobře informujte u poskytovatele stáže.
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b. Jaký je právní vztah mezi přijímací organizací a stážistou? 
Vztah mezi stážistou a přijímací organizací upravuje pracovní smlouva, dohoda 
o  provedení práce, dohoda o pracovní činnosti či zcela specifická dohoda zejména 
u neplacených stáží.

c. Pro koho jsou stáže určeny? 
Většina nabídek stáží hned na začátku jasně specifikuje, kdo se může o stáž ucházet. Stáže 
jsou zpravidla nabízeny lidem mladším 30 let. Nejdůležitějším kritériem v tomto ohledu 
je ale dosažené vzdělání. 

Stáže jsou tak určeny pro: 
• studenty;
• studenty 3. a vyšších ročníků;
• absolventy;
• všem předchozím skupinám. 
Větší firmy mají vypracované projekty pro studenty i pro absolventy. Nabízejí současně 
studentské stáže a zaměstnání určená pro absolventy.

d. Jak dlouho stáže trvají? 
Délka stáže je u každé přijímací organizace odlišná – od několika týdnů až po dva roky. 
Zpravidla stáž trvá několik měsíců. Některé společnosti mají pevně stanovenou dobu 
stáže, v jiných organizacích závisí délka stáže na dohodě se stážisty.

e. Jaké je odborné zaměření stáže? 
Stáže se liší podle zaměření a typu činnosti přijímacích organizací. Mezi nejčastější zaměření 
stáží patří: management, ekonomie a samozřejmě IT. V nabídce stáží bývají také:

• marketing;
• personalistika;
• logistika;
• farmacie;
• přírodní vědy;
• technické zaměření;
• medicína; 
• právo;
• jazyky/překladatelství;
• společenskovědní obory;
• sociální práce.

Některé instituce (např. EU) mají rozsáhlý aparát, kde se mohou uplatnit studenti  
a absolventi všech studijních oborů. V řadě případů není pro přijetí rozhodující zaměření, 
ale motivace, jazykové a komunikativní dovednosti, ochota učit se novým věcem a vlastní 
iniciativa. Zajímavou variantou můžou být i projekty MPSV. Jako výstup projektu 
Stáže ve firmách vznikl Národní katalog stáží (www.narodnikatalogstazi.cz). Jedná se 
o veřejně přístupnou platformu pro setkávání uchazečů o stáž a jejich poskytovatelů. 
Součástí je i obsáhlý katalog šablon stáží, který má úzkou vazbu na Národní soustavu 
povolání (www.nsp.cz).



www.careermarket .cz
30

f. Jaké jsou požadavky pro přijetí? 
Podmínky pro přijetí zájemce o stáž se liší (nároky na ukončené vzdělání, zaměření, 
jazyky). Obecně ale platí, že musíte vyplnit a odeslat přihlášku společně se životopisem. 
Častý je také přijímací pohovor či výběrové řízení ve formě tzv. Assessment Center. 
Poskytovatelé stáží považují za velice důležitý předpoklad pro přijetí vaši vlastní 
motivaci a zájem o práci v dané společnosti. Jako absolventi dále musíte připojit kopii 
diplomu. Mezi další často se vyskytující formální požadavky patří doklad o znalosti 
jazyků,  motivační dopis, doporučující dopis z  univerzity a výborné studijní výsledky.
Nezapomeňte si pečlivě přečíst seznam všech požadavků na uchazeče. Pokud zapomenete 
třeba jen jeden dokument, vaše žádost bude z formálních důvodů vyřazena!

g. Je možné v rámci stáže pracovat na diplomové práci? 
Zvláštním typem je stáž, jejíž podstatou je zpracování diplomové práce. Témata   
diplomových prací vypisují poskytovatelé stáží podle svého uvážení a potřeb. Hlavní 
aktivitou stáže se tak stává váš vlastní výzkum stážisty s cílem vypracovat diplomovou práci 
v přijímací organizaci. Tato stáž vám umožňuje spojit vlastní studium s praxí. Úspěšné 
diplomové práce jsou pak přijímacími organizacemi honorovány, popř. zajistí stážistům 
zaměstnání v této organizaci. 

h. Platí se za zprostředkování stáže? 
Většinu stáží nabízí přímo konkrétní organizace nebo podnik. V tomto případě neplatíte 
žádný poplatek. Řada zahraničních stáží je zprostředkována společnostmi, které si za toto 
zprostředkování (výběr, zajištění stáže a umístění v  konkrétní organizaci či podniku) 
účtují poplatky (např. agentura Alfa Agency).

Někdy kolem 20. roku života se ve mně začala vyvíjet touha cestovat. Po návštěvě několika evropských 
zemí jsem se rozhodl vyjet si k oceánu na Work&Travel program do USA, kde jsem strávil léto jako 
plavčík a tam se to ve mně zlomilo úplně. Plavčíkování bylo super, sluníčko, pohoda, ale většina firem 
asi zrovna na plavčíky nečeká že?:-)
Jakožto studentovi navazujícího ročníku mi záleželo více na pracovních zkušenostech než studijních. 
Po chvilce hledání jsem narazil na AIESEC odborné  stáže, 2 klíčová slova, práce + zahraničí a bylo 
jasno, proč to nezkusit? Po napsání emailu jsem se ještě ten samý týden dostavil do kanceláře AIESEC 
na  kafíčko, probrat varianty. Tak kde jsem nebyl? Jižní Amerika, jihovýchodní Asie? Beru obojí.  
Byl jsem varován a obeznámen s podmínkami vybírání stáže, také můj předchozí pracovní profil musel 
odpovídat určitým zemím. Těžko si myslet, že s roční pracovní zkušeností budete šéfovat výrobě BMW 
v Německu. Po složení jazykových zkoušek, které by měla většina z nás zvládnout, jsem byl  zahrnut 
do databáze, kde jednotlivé firmy projížděly profily potenciálních stážistů, kontaktovaly člena AIESEC, 
který mi pak pomohl stanovit Skype pohovor, a od této fáze už je to jen na vás. Já absolvoval celkem 
3 pohovory – Brazílie, Indonésie, Malajsie. Vyšel mi hned ten první, kdy mě adoptovala firma ClickBus 
sídlící v Sao Paulu. AIESEC mi pomohl dostat víza a vyřídit formality. Za to jim patří velké díky. 
A tak jsem tady v Sao Paulu, obrovské metropoli a největším městě Latinské Ameriky. Je to už 7 měsíců, 
a zrovna si vyřizuji setrvání a prodloužení víz na celý rok.
Jsem součástí start-upu s obrovským potenciálem, který jsme rozšířili do současných 8 zemí. Když jsem 
poprvé vstoupil do kanceláře, našel jsem tam cca 25 lidí, o 6 měsíců  později je nás 150 a je dobrý 
pocit být tím jedním z prvních. Pěkné ohodnocení, kvalitní firemní struktura, náročnost, spousta práce, 
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motivace. V podstatě jsem dostal více zodpovědnosti, než jsem kdy měl, zodpovídám za celý český trh 
a  nikdo se mnou nejedná jako  se stážistou, ba naopak. Náš marketingový tým byl ohodnocen jako 
nejlepší online  marketingový tým v Latinské Americe, a to už se v životopise jen tak neztratí. Také 
nabídka na povýšení a prodloužení pobytu v Brazílii mě potěšila. Nechte se inspirovat, a pokud máte 
v sobě podobné touhy, neváhejte. Jediné, čeho dnes lituji, je, že jsem nezačal se vším dříve.

Stážista AIESEC 2016

Konkrétní nabídky stáží
Stáže jsme pro přehlednost rozdělili do 3 kategorií – stáže v ČR, stáže v zahraničí a specializované 
portály pro vyhledávání stáží. Všechny jsou uvedeny v  abecedním pořadí. Náš seznam není 
samozřejmě vyčerpávající, ale věříme, že se od něj budete moci při hledání přinejmenším „odrazit“.

Stáže v ČR:

ABB – brigády, stáže i zaměstnání pro studenty a absolventy technických oborů, nabídka témat 
bakalářských a diplomových prací. (http://www.abb.cz)

Bosch – stáže pro studenty ekonomických a technických oborů, nabídka témat bakalářských 
a diplomových prací, stipendijní programy. (http://kariera.bosch.cz)

ČKD v Kutné Hoře – stáže a částečné úvazky pro studenty. (http://www.ckdkh.cz/en/career)

ČSOB – trainee programy pro absolventy ekonomického, obchodního a technického zaměření, 
nabídka stáží a brigád pro studenty. (www.csob.cz/portal/o-csob/kariera-v-csob/studenti-a-
absolventi)

EY – placené stáže pro studenty, workshopy (http://www.ey.com/CZ/cs/Careers/Students)

Fond dalšího vzdělávání (MPSV) – Národní katalog stáží (http://www.narodnikatalogstazi.cz/)

Fosfa – trainee programy pro absolventy především chemického a technického zaměření.  
(http://web.fosfa.cz/cs/prace)

IBM – program IBM Smarter University – internship a trainee programy, nabídka bakalářských 
a diplomových prací (http://www-05.ibm.com/cz/university/)

Kofola – trainee program „Na startu“ (http://firma.kofola.cz/kariera/studenti)

Kooperativa pojišťovna – spolupráce při psaní absolventských prací, odborné praxe, stáže, 
trainee program pro absolventy (http://www.koop.cz/pojistovna-kooperativa/kariera/
spoluprace-se-skolami)

KPMG – stáže pro studenty 4. a 5. ročníků ekonomického zaměření, trainee programy 
pro absolventy. (http://www.pribehzacina.cz)

Komerční banka – témata diplomových a bakalářských prací a stáže pro studenty.  
(http://www.kb.cz/cs/o-bance/kariera/studenti-a-absolventi/index.shtml)

Nestlé – stáže pro studenty v různých odvětvích (IT, HR, marketing, výroba, finance aj.), témata 
absolventských prací, graduate programy. (http://www.karieravnestle.cz)

O2 – program Talentum pro studenty i absolventy (http://www.chcidoo2.cz)
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Plzeňský Prazdroj – letní stáže pro studenty 4. a 5. ročníků (http://www.prazdroj.cz/cz/
zamestnani/prace-u-nas)

PricewaterhouseCoopers - stáže pro studenty 3.–5. ročníků (Audit, Poradenství, Daňové 
a právní oddělení), absolventské programy. (http://www.pwc.com/cz/cs/kariera.html)

Procter & Gamble – stáže pro studenty 4. a 5. ročníků, trainee programy, témata absolventských 
prací. (http://www.procter-gamble.cz)

RWE Česká republika – trainee programy pro studenty a absolventy (http://startkariery.jobs.
cz/studenti-a-absolventi/)

Siemens – stáže pro studenty 4. a 5. ročníků, absolventské programy, stipendijní programy (vývoj 
kolejových vozidel), témata diplomových prací. (http://www.siemens.cz)

Skupina ČEZ – letní univerzita, témata bakalářských a diplomových prací, stipendijní program, 
trainee programy (http://www.kdejinde.cz/cs/studenti.html)

Škoda Auto – stáže a praxe pro studenty, stipendijní programy, studentské soutěže, témata 
absolventských prací, trainee programy pro absolventy. (http://www.zivotniprilezitost.cz)

Ústav mezinárodních vztahů – stáže pro studenty společensko-vědních oborů,  
možnost zpracování diplomové či disertační práce. (http://www.iir.cz/static/staze)

Zentiva – brigády, stáže, postgraduální programy a témata absolventských prací především pro 
studenty a absolventy farmaceutických a chemických oborů. (http://www.zentiva.cz)

Stáže v zahraničí

Bundestag – stáže pro absolventy v německém parlamentu odměňované měsíčním stipendiem. 
(http://www.bundestag.de, odkaz „Service“, poté „Stellenangebote“ a odkaz „Praktikum...“)

CEDEFOP – Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy nabízí odměňované stáže 
pro absolventy. (http://www.cedefop.europa.eu/, v navigaci zvolit odkaz „About Cedefop“, 
„Recruitment“ a následně „Traineeships“)

Council on International Educational Exchange – stáže pro studenty a absolventy v USA. 
(http://www.ciee.org/trainee/)

Czech-us – nabídky zaměstnání, stáží, jazykových kurzů v různých státech světa, program Work 
and Travel USA (http://czech-us.cz/)

ELSA – Evropská asociace studentů práv – nabídka vzdělávání a pracovních příležitostí  
pro studenty a absolventy práv. (http://www.elsa.cz)

EU careers – oficiální rozcestník pro práci v Evropských institucích s aktuálními nabídkami 
(http://europa.eu/epso/discover/index_en.htm)

Eurasmus – Evropská databáze stáží - nabídka stáží a pracovních pozic pro mladé lidi v celé 
Evropě (http://eurasmus.com/en/europe-internships/)

Eurodesk – portál Evropské informační sítě pro mládež na svých stránkách nabízí množství 
odborných stáží v evropských institucích. (http://www.eurodesk.cz, odkaz „práce“)
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EUROPA – Stáže pro absolventy, lingvisty a studenty – přehled stáží, které nabízejí instituce EU 
(http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_cs.htm#graduates-tab)

Evropská centrální banka – trainee programy pro absolventy. (http://www.ecb.int, dále „Job 
opportunities“ a „Newcommers´ Corner“)

Evropská unie – stáže pro absolventy všech studijních oborů v institucích EU. (http://www.euroskop.cz, 
odkaz „Já a EU“, dále „Studium“ a „Stáže v Evropské unii“)

Evropské centrum moderních jazyků – stáže pro studenty a absolventy – „Administration“ a 
„Programme“ Traineeship (http://www.ecml.at, odkaz v horním menu „About us“ a „Traineeship“)

Experience International – stáže zaměřené na management přírodních zdrojů apod.  
(http://www.expint.org)

Google – stáže pro studenty různých oborů: IT, matematika, ekonomie aj. Stáže se konají 
v několika destinacích v Evropě a Severní Americe. (http://www.google.com/about/careers/
students/)

IAESTE – International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - 
nabídky stáží pro studenty technických oborů. (http://www.iaeste.org)

Institute for Human Studies – stáže pro studenty a absolventy v oblasti žurnalistiky, politiky  
a veřejné komunikace. (http://www.theihs.org/)

Leonardo da Vinci – stáže pro absolventy. (http://www.naep.cz/v levém menu odkaz „Leonardo 
da Vinci“)

Microsoft – stáže pro studenty i absolventy v USA. (https://careers.microsoft.com/students/
internships)

Ministerstvo zahraničních věcí – neplacené stáže na MZV a na zastupitelských úřadech  
pro studenty, absolventy. (http://www.mzv.cz/kariera)

NATO – stáže pro studenty a absolventy oborů politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, 
sociologie, lidské zdroje aj. do 30 let věku. Místem stáží, které trvají 6 měsíců, je Brusel.  
(http://www.nato.int, odkaz „Organization“ a dále „Careers at NATO“)

OSN – neplacené stáže  určené pro absolventy VŠ. (http://www.unfoundation.org/who-we-are/
careers/)

Rada Evropy – stáže pro absolventy a studenty různých studijních oborů.   
(http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp)

SONY – nabídka stáží pro studenty a absolventy v Americe.  
(http://www.sony.com/SCA/careers/internships.shtml)

Světová banka – stáže pro VŠ studenty a absolventy v oblasti ekonomie, financí, antropologie, 
sociologie, zemědělství, životního prostředí aj. (http://www.worldbank.org, odkaz „About“,  
dále „Jobs and Internships“)

Toyota – stáže pro absolventy technických a ekonomických oborů v Bruselu a dalších pobočkách 
společnosti. (http://www.toyotajobs.com)
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UNESCO – neplacené stáže pro studenty a zaměstnání pro absolventy. (http://en.unesco.org, 
odkaz „join us“, dále „internships“)

Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu – placené i neplacené stáže pro absolventy.  
(https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/work-with-ohim, odkaz „Traineeships“)

Portály pro vyhledávání zahraničních stáží a komerční nabídky

AIESEC – mezinárodní studentská organizace nabízející profesní i dobrovolnické stáže v zahraničí 
a další možnosti osobnostního a profesního rozvoje. (http://praha.aiesec.cz/, http://nastaz.cz)

Bayhost – možnosti stáží na bavorských univerzitách. (http://www.uni-regensburg.de/bayhost/)

iAgora – portál nabízející stáže po celé Evropě i v zámoří. (http://iwork.iagora.com)  
– odkaz „internships“

Internships Ireland – portál nabízející internship programy v Irsku.  
(http://www.internshipsireland.com)

Paragon – nabídka stáží na Maltě. (http://www.paragoneurope.eu)

PlacementUK – portál nabízející internship programy v Británii. (http://www.placement-uk.com)

Praktikum.de – portál nabízející stáže v Německu. (http://www.praktikum.de)

Praktikumsbörse Osteuropa -  portál nabízející stáže v SRN a východní Evropě.  
(http://www.oei.fu-berlin.de/institut/studiumlehre/praktikumsboerse)

Praktikum Service – portál nabízející stáže v SRN.  
(http://www.praktikum-service.de/)

Praktikus – portál nabízející stáže v SRN v sociální sféře. (http://www.praktikuss.de/)

Spanish&Internship Consulting – nabídka internship programů ve Španělsku.  
(http://www.internshipconsultant.eu)

Student Agency – komerční nabídky pracovních a Au Pair pobytů pro studenty.  
(http://www.studentagency.cz/)

Studserv – portál nabízející stáže v SRN. (http://www.studserv.de/)

Trainee programy zahraničních firem – (http://www.traineeprograms.com/en)
USA Internships – databáze stáží v USA. (http://www.usa-internships.com/)
WSIA – komerční nabídky studentských stáží v Austrálii. (http://www.australiestudium.cz/)
Informace o stážích naleznete též v elektronické podobě na stránkách Univerzity Karlovy.
(http://www.cuni.cz/uk-1096.html)
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1.8 Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Úspěšné ukončení studia na vysoké škole neznamená definitivní tečku za vaším vzděláváním. 
Je třeba si uvědomit, že i při nástupu do práce na vás budou kladeny nároky na získání nových 
znalostí a na  osvojení nových dovedností. I v případě, že jste se rozhodli dát přednost zaměstnání 
před postgraduálním studiem (viz kapitola Akademická kariéra), můžete využít řady kurzů v rámci 
CŽV. Kurzy se uskutečňují prezenční nebo kombinovanou formou, v některých kurzech se uplatňují 
distanční prvky.

Jaké konkrétní kurzy se nabízejí?

Jako absolventi můžete využít nabídky profesních, specializačních kurzů v oblasti pedagogiky, 
cizích jazyků, psychologie, matematiky, práva, ekonomie, farmacie, sportu, dále kurzy v oblasti 
medicíny sloužící k přípravě na atestaci nebo rozšiřující či doplňující kurzy pro pedagogy. Více 
informací o CŽV na Univerzitě Karlově naleznete zde: www.cuni.cz/UK-8.html

Je však třeba upozornit na důležitý fakt, a to, že tyto kurzy již pro absolventy – nestudenty, 
nejsou bezplatné. Ceny se pohybují okolo 10 000 Kč. O něco dražší jsou kurzy organizované 
pedagogickými fakultami, určené například k rozšíření aprobací či výuce speciální pedagogiky.

Odkazy na informace o kurzech celoživotního vdělávání na dalších školách:
VŠCHT Praha: http://www.cv.vscht.cz
TU Liberec: http://www.cdv.tul.cz
ČVUT Praha: https://www.cvut.cz/celozivotni-vzdelavani
VŠB-TUO: http://ctc.vsb.cz/
Masarykova Univerzita: http://www.muni.cz/study/lifelong
VUT Brno: http://www.lli.vutbr.cz/

1.9 Zkusit dříve hledat vysněnou práci nebo se učit procházet pohovory?

Ekonomické ukazatele z loňského roku říkají, že máme skoro nejméně nezaměstnaných v Evropě.  
Z jednotlivých krajů si nadále drží nejnižší podíl nezaměstnaných Praha se 4,2 procenty (údaje 
platné k 31. 1. 2016). Těsně za hlavním městem v lednu skončil Plzeňský kraj se 4,8 procenty. 
Naopak nejvyšší zůstává nezaměstnanost v Ústeckém kraji, kde činí 9,2 procenta. Vysokoškoláků se 
moc netýká, přesto asi mohou někteří z vás stát před otázkou: „Co když mi nabídnou horší práci? 
Mám ji vzít?“

Pokud vážně řešíte zaměstnání, věnujte této činnosti pozornost. Ano, šikovní a pohotoví si najdou 
práci během studia a nic už nemusí řešit. Alternativou je doktorské studium. Nicméně pokud 
opravdu chcete atraktivní pozici, určitě nebudete sami. Proto se hledání práce věnujte naplno a své 
kroky pečlivě plánujte. 

Asi není dobrý nápad vyrazit na první pohovor právě tam, kde chcete zakotvit. Na druhou stranu, 
pokud vám někdo nabídne práci, a to rozhodování může, zejména u velkých firem, překvapivě 
dlouho trvat, tak na vás bude pospíchat s  nástupem. Pak nebude moc času na přemýšlení.  
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Proto raději pusťte do světa víc žádostí najednou tak, aby ta žádoucí byla v  těsném závěsu 
za ostatními.

Specifickým vodítkem k nalezení vysněné práce, které dnes začíná být in, je mentoring.

Mentoring je profesionální vztah mezi studentem (mentee) a mentorem, kdy mladší může těžit 
ze zkušenostní, dovedností a kontaktů mentora. Funguje po omezenou dobu a má jasné zadání. 

Mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a jeho úkolem je rozvinout základní 
dovednosti mentee. Na konkrétním problému ukazuje, co se v jeho praxi osvědčilo a co nikoliv, 
případně jaké řešení by zvolil, pokud by byl na místě menteeho. Předávání zkušeností a dovedností 
probíhá zpravidla v přirozeném prostředí, na kterém se partneři shodnou. Optimální je, pokud se 
mentorem stane i někdo z absolventů, zastávající zajímavou pozici.  

Základem mentoringu je vlastní iniciativa a aktivita mentee, chuť poznávat nové věci. Jedná 
se o  dobrovolnou, nicméně závaznou formu sdílení volného času, která může být oboustranně 
přínosná. Může samozřejmě vést i ke zklamání, pokud je mentee příliš pasivní a nemá příliš velký 
zájem o nové informace. Svým zájmem ukazuje totiž i mentorovi směr, kterým se má společně 
trávený čas ubírat.  

Pro vysokoškolského studenta program představuje jedinečnou příležitost blíže poznat ještě v době 
studia pracovní prostředí oboru, kterému se zamýšlí v  budoucnu věnovat. Získává tak cenné 
kontakty a usnadňuje si zahájení vlastní pracovní kariéry.
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2. Jak napsat správně životopis

Curriculum vitae latinsky znamená: “popis běhu života“.

Každá žádost o místo začíná psaním vlastního životopisu. Na začátku své kariéry budete muset 
zaujmout potenciální zaměstnavatele, čekají vás pohovory, proto je důležité mít náležitě zpracovaný 
životopis, nebo-li CV (curriculum vitae). K rozhodnutí, který typ životopisu je pro vás nejvhodnější, 
vám mohou pomoci dva typy, mezi kterými můžete volit:

Funkční  CV – zdůrazňuje spíše základní schopnosti a přednosti.

Tento typ je užitečnější pro vás jako pro čerstvé absolventy hledající první zaměstnání. Vaše pracovní 
zkušenosti nejsou pravděpodobně příliš rozsáhlé, ale už máte řadu znalostí, které odpovídají 
požadované profesi. Důraz je kladen hlavně na  schopnosti.     

Chronologické CV  – chronologicky zaznamenáváte své studium a praxi v  obrácené časové 
posloupnosti (uvádí se vždy od posledního k prvnímu).

Nezapomeňte, že vaše CV není slohové cvičení. Pro ty, kteří hledají svobodné povolání či zaměstnání 
na dobu určitou, je vhodné navíc CV jednostránkové.

Co vlastně hledám?

Na začátku si ujasněte své konkrétní představy o tom, jaké zaměstnání vlastně hledáte. Čím 
konkrétnější budou vaše představy o vaší profesní dráze, tím má CV větší naději na úspěch.

Rada první

• Co očekáváte, co byste ve svém budoucím povolání nechtěli – dovedete to specifikovat? (malý 
kolektiv, zakouřený prostor, nulová možnost školení atd.) 

• Vaše cíle musí být dosažitelné a pozitivní.

• Nezlehčujte svou odbornost nebo dosažené úspěchy. 

• Zeptejte se svých známých, jaké jsou jejich profesní cíle a inspirujte se jejich CV.

Víte o tom, že Češi nejvíce lžou ve svých životopisech? Podle agentury Heliview Research z r. 2012 
vyplynulo, že nejmenší důvěru k  životopisům mají manažeři zabývající se náborem pracovníků 
právě u nás. Za nespolehlivé považuje údaje o pracovních zkušenostech v CV až 70 % respondentů. 
Průměr ve světě je 49 %. Podle odborníků může být příčinou nižší sebevědomí Čechů a zájemci 
o práci se tak chtějí alespoň v životopise trochu přikrášlit. Naopak z hlediska dat o vzdělání Češi 
rozhodně nelžou. Pravděpodobně také proto, že dnes už není pro mnohé vyšší pozice nejdůležitější 
diplom, naopak jde v první řadě o praxi a výsledky. Potvrzují to i personalisté – pouze dvě procenta 
českých personalistů se zabývají vzděláním, naopak 67 % z nich zajímá praxe.
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2.1 Informační zdroje

Je mnoho cest a způsobů, jak najít vhodné zaměstnání, na začátku je však pro vás důležité vyzkoušet 
si co nejvíce možností, osvojit si různé metody a zjistit, co vám nabízejí.

• Vaše škola – řada firem vyhledává talenty už během studia. Pokud končíte a nezúčastnili 
jste se žádné stáže, nežádali o stipendium nebo vaše diplomová práce neměla vazbu 
s potenciálními zaměstnavateli, zkuste obejít nástěnky na škole, případně projít odkazy 
na serverech spolupracujících s fakultou.

• Pracovní  inzerce – noviny (MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny atd.), 
profesní časopisy, internet, pracovní veletrhy – workshopy, firemní prezentace, Dny 
otevřených dveří... Denní tisk má zpravidla přílohy s personální inzercí ve vybrané dny. 
Personální inzerce je obvykle rozdělena zpravidla podle krajů, pražské vydání nebude  
například pokrývat Liberecký kraj. Kromě samotné inzerce, čas od času (zpravidla 
čtvrtletně) tisk vydává přílohu pro absolventy vysokých škol, popisující aktuální  
možnosti, změny v legislativě nebo pracovní zkušenosti. Nicméně zpravidla se i v tomto 
případě jedná o přímou nebo skrytou reklamu.

• Internet a personální servery – dnes asi nejpohodlnější a nejrychlejší způsob vyhledávání. 
Pracovních serverů je přes sto. Nové stále vznikají, některé zanikají. Nový server nejprve 
musí vybudovat databázi, a to zpravidla tak, že osloví personální agentury, aby tam 
začaly inzerovat. Postupně se však na serveru sejde tak velké množství dat, nabízených 
pozic a životopisů, že se v tom málokdo vyzná. Možnosti jsou pak dvě – buď se stále 
zdokonalují vyhledávací algoritmy – tam vynikají servery www.jobs.cz a www.prace.cz 
nebo majitel servery rozdělí na specifické portály jako www.pracevpraze.cz nebo třeba  
www.pracevit.cz. Výhodou této inzerce je snadná dostupnost. Nevýhodou je omezená 
přehlednost při obrovském množství dat umístěném na internetu. Příkladem vhodných 
serverů pro absolventy jsou careermarket.cz, cvonline.cz, jobs.cz, aprofes.cz, 
volnamista.cz, prace.cz, monster.cz, dobraprace.cz, joblist.cz atd.
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• Kontaktujte vhodné personální společnosti, agentury zprostředkovávající zaměstnání 
– příkladem jsou ManMark, Manpower, Hays, Grafton, Adecco, Hill a řada dalších.

• Oslovte své přátele, známé, zda o nějakém volném pracovním místě nevědí, získejte 
doporučení. 

• Kontaktujte přímo konkrétní zaměstnavatele s jasnou žádostí.

• Úřad práce – dnes má každý zaměstnavatel povinnost umístit volnou pozici 
na  stránkách úřadu práce. Teoreticky úplný seznam aktivních pozic pak najdete  
na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno.

Rada druhá

• Prohledávejte internet - naleznete stránky podniků, personálních společností, agentur... 

• Ideální příležitostí jsou firemní setkání, např. Dny otevřených dveří... 

• Sledujte v tisku, v okolí, z doslechu firmy, které expandují, a tudíž budou hledat 
zaměstnance. 

• Sami nabídněte své znalosti, zašlete/umístěte své životopisy, popište své dovednosti, oslovte 
potenciální zaměstnavatele. 

• Sledujte, ve které dny vychází pracovní inzerce s nabídkou zaměstnání. 

• Nespoléhejte se jen na nabídku úřadu práce... 

 ...a nezapomeňte na CareerMarket J

Dalším zdrojem informací o oblíbenosti firem mohou být různé žebříčky. Kromě již zmiňovaných 
bestemployers provádí od loňského roku průzkum preferovaných zaměstnatelů společnost 
Universum (http://www.universumczech.com/).

2.2 Formální stránka věci

Personalisté většinou hledají kandidáty podle pozitivních ukazatelů, či hledají důvody, proč dát vaši 
žádost stranou. Proto i použitý druh papíru, obálky či forma CV zaslaného elektronickou poštou 
o vás může hodně vypovědět.

Jak na to?

Hledáte-li zaměstnání, nevystačíte pouze s  jednou variantou CV. Každý oslovený inzerent, každá 
zprostředkovatelská společnost či zaměstnavatel, by měli dostat žádost přesně podle svých představ 
uvedených v inzerátu. Uvažte proto, kdo bude pravděpodobně vaše CV číst.
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Rada třetí

• Pokud odpovídáte na inzerát z tisku nebo internetu, vždy uveďte veškeré odkazy 
a identifikační čísla inzerátu. 

• Při psaní každé žádosti o zaměstnání vždy myslete na to, kdo bude váš text číst.  
V CV nepoužívejte příliš mnoho odborných termínů. 

• Je vhodné použít specifický slovník z inzerátu, například klíčová slova týkající se daného 
zaměstnání. 

• Ujistěte se, že se prezentujete potenciálnímu zaměstnavateli dostatečně flexibilně. 

• Dostanete-li pracovní nabídku, nepospíchejte s definitivním rozhodnutím. 

• Pište vždy s ohledem na požadavky firmy jak CV, tak i doprovodný dopis. 

• Požádejte adresáta, aby vám po přijetí žádosti odpověděl. 

• Neodmítejte primárně nabídku dočasné stáže, zástupu nebo jakékoliv dočasné pozice – 
pokud se osvědčíte, dovede vás k žádanému zaměstnání.

Každé CV musí zaujmout, ale volte formu pozitivní, nikoliv excentrickou. Snažte se zaujmout 
svými zkušenostmi, přednostmi a profesionálním zpracováním životopisu. Musíte dodržovat formu 
obvyklou.

Rada čtvrtá

• CV mějte jasně rozvrženo podle dané formy. 

• Používejte standardní velikost papíru - CV je třeba přizpůsobit skeneru. 

• Nepoužívejte cokoliv neobvyklého, např. formu, typ písma či neobvyklé programy. 

• Nezapomeňte, že životopis musí být jen a jen vytištěn kvalitní tiskárnou na kvalitním 
papíře. 

• Protože se budete ke svým žádostem vracet, ukládejte si kopie všech CV.

• Vždy hledejte soulad mezi vámi, žádanou prací, popsanou pozicí v inzerátu a kulturou 
dané společnosti. 

2.3  Co mohu nabídnout?

Vzdělání, kvalifikace, praxe, zkušenosti jsou součástí vaší osobnosti. Velmi důležité pro vašeho 
potenciálního zaměstnavatele je i vaše chování. Zaměstnavatele zajímá hlavně to, čím můžete být  
v budoucnosti pro jeho firmu užiteční.

Jako čerstvého absolventa ho pravděpodobně bude zajímat (v sestupném pořadí) vaše:

a. odborná způsobilost – technická a profesionální odbornost, praxe, obnovování 
znalostí



41
www.careermarket .cz

b. profesionální kvality

c. řídící schopnosti

d. plánování a organizace – organizace a rozvržení akcí, aktivit a zdrojů, sledování 
časových rozvrhů a plánů

e. schopnost jednat – rozhodné a asertivní jednání
f. osobní motivace – nadšení pro cíle společnosti a pracovní závazky
g. řešení a analýza problémů – analýza problémů, přijímání systematických 

a racionálních opatření podložených informacemi
h. odolnost – schopnost jednat pod tlakem
i. vůdcovství – schopnost motivovat spolupracovníky k dosažení společného cíle 
j. orientace na kvalitu – udržení standardu kvality v podniku 
k. přesvědčivost – ovlivňování, přesvědčování ostatních spolupracovníků, jejich vedení 

k souhlasu nebo ke změně chování
l. ústní komunikace – souvislé mluvené slovo v soukromí i na veřejnosti 
m. písemná komunikace – psaný projev jasný, stručný, srozumitelný 
n. podnikatelské kvality

o. kreativita a inovace – vytváření nových systémů, přetváření zastaralých, prezentace
p. strategické uvažování – schopnost fundovaného pohledu na problémy
q. osobní kvality

r. takt – citlivé a efektivní jednání 
s. flexibilita – schopnost přizpůsobení se měnícím se požadavkům a podmínkám 

v podniku 

t. obchodní vědomí – porozumění obchodním principům, posuzování produktů/služeb  
z hlediska ceny, zisku a přidané hodnoty

Prošli jste podrobně předcházející body? Jste schopni tyto body nepřímo zahrnout do svého životopisu?

Rada pátá

• Poctivě analyzujte své schopnosti.

• Konzultujte se svým okolím své silné a slabé stránky – ty silné pak zdůrazněte, nad slabými 
se zamyslete. 

• Vytvořte si stručný přehled o svých dosud nabytých zkušenostech – z jednoduchého, uceleného 
přehledu se dobrá struktura CV lépe formuluje. 

• Uveďte v životopisu veškeré mimopracovní schopnosti, které dokážete využít v nové pozici. 

• Údaje v životopisu musí být maximálně korektní, všechny své popsané schopnosti 
a zkušenosti musíte být schopni doložit fakty. 
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2.4 Vlastní struktura CV

Vaše nabídka musí zaujmout natolik, abyste následně získali pozvání k přijímacímu pohovoru.  
CV a průvodní dopis jsou většinou prvním kontaktem s  předpokládaným zaměstnavatelem. 
Věnujte proto formě maximální pozornost.

Základní obsah CV:

• osobní údaje; 
• informace o dosaženém vzdělání chronologicky řazené;
• pokud jsou výsledky dobré, pak studované obory a diplomová práce i s výsledky; 
• popis praxí, stáží, brigád; 
• jazykové znalosti, řidičský průkaz;
• dovednosti a osvědčení odpovídající požadované pozici;
• ceny a kariérní ocenění;
• zájmy; 
• doporučení, pokud existují. 

Životopis je vaší první vizitkou. Personalista bude číst mezi řádky a přesvědčovat se, že co píšete, je 
pravda. Utvrďte ho v jeho přesvědčení. J
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Rada šestá

• Strukturovaný životopis má svoji strukturu, nesmí být ani krátký, ani příliš dlouhý. 
• Buďte si jisti, že jste neudělali pravopisné chyby.
• CV můžete poslat poštou i e-mailem – druhá forma začíná převládat.
• Pište jednoduchým, čtivým stylem, dbejte na spisovnost a kultivovanost svého projevu.
• Zahrňte do CV informace o své odbornosti a vývoji.
• V CV i doprovodném dopisu neužívejte příliš formální či archaický jazyk, nepište CV  

ve třetí osobě. 
• U písemné formy vždy zvolte kvalitní papír a tisk. 
• Nepište složitě, ale přehledně.
• Neuvádějte zbytečné osobní informace.

2.5 Jak má být CV dlouhé?

Ideální je CV v rozsahu jedné strany, nesmí to však být na úkor obsahu. Údaje o eventuální praxi, 
stážích aj. by měly zaujímat asi třetinu délky CV. Osobní údaje spolu se vzděláním také zhruba 
třetinu, stejně jako další dovednosti a případně zájmy. Pokud jste se nerozhodli pro jednostránkový 
přehled, napište maximálně dvě A4 stránky. 

1. Kontaktní údaje (záhlaví)

Zahrňte ta kontaktní spojení, která považujete za podstatná. Je třeba rozlišit, který telefon či mail je 
domů nebo na adresu přechodného bydliště, případně do školy. Nezapomeňte, že jasné kontaktní 
údaje musí obsahovat každá další strana CV:

• jméno, příjmení, titul; 
• kontaktní adresa; 
• telefonní spojení; 
• e-mailové spojení. 

příklad:

Mgr. Jan Novák
Modrá 248
460 10 Liberec
Mobil: +420 123 456 789
E-mail: jan.novak@gmail.com

 
2. Osobní údaje

Každý životopis musí obsahovat jméno a příjmení, titul, kontaktní adresy, telefonní, případně e-mailová 
spojení. Údaje týkající se zdravotního, rodinného stavu, národnosti, data narození nebo věku sdělovat 
nemusíte. Zaměstnavatel nemá právo je požadovat. Nemá ale cenu být zbytečně tajnůstkář.
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3. Informace o dosaženém vzdělání

Obecně platí, že uvádíte nejvyšší dosažené vzdělání jako to nejdůležitější a první. Vzdělání uveďte 
včetně místa, doby studia i oboru, kterému jste se věnovali. V případě absolventů je dobré zmínit 
i téma závěrečné práce, pokud se vztahuje k pozici, o niž se ucházíte. Pokud byly vaše studijní 
výsledky dobré, zmiňte je. Je to vizitka vaší práce. Uveďte ocenění, kterých jste dosáhl/a.

4. Popis praxí, stáží, brigád

Jako první je vhodné uvést poslední či stávající eventuální praxi či stáž, poté pokračujete sestupně 
až k nejstaršímu údaji. Kromě názvu společnosti uveďte krátce popis pozice. Důležitá je také doba 
výkonu práce.

5. Dovednosti a osvědčení 

Tento oddíl popisuje váš profesionální a osobní vývoj a schopnosti, které můžete nabídnout. Měli 
byste uvést: 

Práce s počítačem – uveďte rozpis konkrétních uživatelských programů, případně zkušeností 
s programováním. 

Manuální dovednosti – řidičská oprávnění především, odborné zkoušky apod.

Jazykové znalosti – označte i úroveň znalosti, uveďte dosažené certifikáty.

Ostatní dovednosti – zmiňte schopnost pracovat s informačními technologiemi. 

Uveďte také osvědčení, případně absolvování kurzů a školení. 

6. Zájmy

Stručně prezentujte oblíbené činnosti, kterými trávíte volný čas, případně tematické oblasti svých 
zájmů. Často stačí uvést jen jeden řádek. Aktivity, které ukáží vaši cílevědomost anebo jinou 
pozitivní vlastnost, rozepište.

7. Podpis 

Životopis musíte vlastnoručně podepsat!

8. Přílohy 

Váš životopis může obsahovat i fotografii. Takových životopisů je ale výrazná menšina, méně  
než 10 %. Dále je možné přiložit kopie dokladů o vzdělání, certifikátů, ocenění.

Rozhodně si věřte. Neřešte, zda máte, či nemáte nějakou schopnost, soustřeďte se na to, co můžete 
nabídnout. Neztrácejte čas přemýšlením nad tím, jak vás vidí okolí. Zaměřte se na sebe. Pokud si 
s některým bodem nejste jistí, požádejte o zpětnou vazbu.
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Příklad:

Jméno: Mgr. Jan Novák
Adresa: Modrá 258, Liberec
Telefon: +420 123 456 789
E-mail: jan.novak@gmail.com

Pracovní zkušenosti 
2011 – 2014  Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta 

Administrátor databází, koordinace komunikačních a PR aktivit 
Náplň práce: náborové akce, prezentace, informační kampaně, administrátor 
a správce databází, příprava PR materiálů a publikací, úzká spolupráce 
na aktivitách určených nadaným studentům.

05/2013 – 09/2013 COFET, a.s., Praha
 Systémový analytik
  Náplň práce: analytická podpora rozvoje IT systému pro administrativu 

projektů.
09/2010 – 06/2012 Střední škola designu, Praha 
 IT administrátor
  Náplň práce: administrátor sítě, řešení IT infrastruktury a systémová 

podpora (Windows 2003 Server + klienti, Debian, NScan, Lectra Kaledo, 
Adobe Creative Suite).

Další aktivity: 
2012 – 2013   hlavní organizátor a autor vědeckého programu Letní astronomické školy 

na Slovensku, Topoľčany
2012 – 2014  vedoucí fyzikálních a matematických seminářů pod záštitou MFF UK
2015 rozhodčí v Turnaji mladých fyziků 
Pracovní cíle
Získat motivující pozici s postupně vzrůstající odpovědností. Možnost profesního růstu. 
Vzdělání 
2010 – 2015 Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta 
 Magisterský program: fyzika, studijní obor Astronomie a Astrofyzika.
 Téma diplomové práce: Emise meteoritických stop
Další dovednosti
Analytických přístup k řešení problémů.
Flexibilní a zodpovědný přístup k řešení úkolů.
Silné komunikační, organizační a prezentační dovednosti.

Jazykové dovednosti:  angličtina -  slovem i písmem na běžné komunikační úrovni
Řidičský průkaz sk. B 

V Praze, 15. 2. 2016 
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2.6  Jak napsat průvodní dopis uchazeče o zaměstnání

Průvodní dopis je důležitou součástí žádosti o pozici ve společnosti. Správně napsaný průvodní dopis, 
stejně tak jako CV, výrazně zvyšuje vaše šance získat vysněnou pozici. Proto jeho psaní nepodceňujte. 
Průvodní dopis vždy pište ve větách. Samotný text zcela postačuje na polovinu strany A4.

Co má obsahovat průvodní dopis?

• Název společnosti, adresa 
• Nadpis: Věc: Žádost o zaměstnání
• Oslovení osoby: Vážení; Vážený/á pane/í  včetně titulu a příjmení. V případě,  

že nevíte, komu se dopis dostane do ruky, může uvést i stručně Dobrý den.
• Vlastní text 

§	 odstavec 1 
• Kde jste se dozvěděli o nabízeném zaměstnání. 
• Jaká pozice vás zaujala, příp. její referenční číslo.

§	 odstavec 2 
• Odůvodněte, proč chcete pracovat pro tuto společnost. 
• Nabídněte své vzdělání, případnou praxi, stáže... Zdůvodněte, proč právě vy 

byste měli danou pozici získat.
• Odkaz na získání více informací obsažených v CV.

§	 odstavec 3 
• Požádejte o schůzku v případě zájmu společnosti. 

• Ukončete dopis pozdravem a poděkováním.

• Podepište se nad jméno a příjmení.

• Uveďte kontaktní údaje. 
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• Uveďte datum a místo napsání žádosti. 

• Přiložte seznam příloh: CV, dokumenty o dosaženém vzdělání atd. 

V dnešní době řada prvních kontaktů probíhá pomocí e-mailu. Roli průvodního dopisu pak přejímá 
samotný text e-mailu. Použijte stejnou strukturu jako v tištěném průvodním dopise. Samozřejmě 
vynecháte formální body, na které v elektronické komunikaci není prostor, tj. název společnosti 
nebo nadpis. I elektronické oslovení musí mít správnou strukturu. Nicméně i zde platí pravidla 
běžná pro tento typ komunikace. Průvodní e-mail může být psán bez diakritiky, životopis musí být 
v příloze v běžném formátu. U e-mailu napište do předmětu pozici, o kterou se ucházíte.

Než odešlete žádost o pozici, věnujte trochu úsilí získávání informací. Například, zjistěte si jméno 
personalisty. Před odesláním všechny materiály ještě jednou pečlivě překontrolujte. Hodně štěstí. J

Rada sedmá

• Nechte po sobě všechny dokumenty někoho před odesláním přečíst. 

• Používejte standardní pravidla psaní úředního dopisu. Pokud neznáte přímo osobu, kterou 
oslovujete, použijte „Vážení...“ 

• Použijte standardní font, stejný ve všech částech dopisu, tj. i v CV i v průvodním dopisu. 

• Každý průvodní dopis musí obsahovat popis pozice, o kterou žádáte, nebo odkaz na inzerát. 

• Zdůvodněte, proč jste v uvedeném oboru, oblasti lepší než jiní. 

• Vždy uvádějte důvěryhodný zdroj doporučeného kontaktu. 

• Vyvarujte se všech emotivních náznaků, nepoužívejte ani korespondující symboly (například 
vykřičník). 

• I průvodní dopis musí být podepsán s odpovídajícím datem. 

• Do průvodního dopisu můžete personalistu požádat o potvrzení o obdržení dopisu.  
U elektronické pošty můžete na vašem mailovém programu nastavit před odesláním žádost  
o automatické potvrzení přijetí e-mailu. 

• Pokud nedostanete odpověď do  14 dní, informujte se o průběhu přijímacího řízení. 

Studium na Matfyzu pro mě bylo vždy náročné a plné odříkání. Co víc, málokdy jsem dosáhl nějakého 
zadostiučinění ve formě jedničky ze zkoušky. Přirozeně jsem tedy hledal zadostiučinění jinde; v zaměstnání.

Sehnat si zaměstnání pro mě nebylo obzvlášť těžké.  Napsat motivační dopis pro mě představovalo alespoň 
den úsilí. Když už jsem ho odeslal, byla alespoň 80 % šance, že mě pozvou na pohovor. Vysvětluji si to 
tím, že jak někde vidí, že jste z Matfyzu, už vás mají za chytrého.  Pak si to u pohovoru stačí nezkazit, 
naslouchat, reagovat na to, co říkají, i když třeba ne všechno co řeknete, řeknete zcela matematicky korektně. 
Ten, kdo s vámi vede pohovor, ocení, když se nebudete bát přiznat, že něčemu nerozumíte. Díky vašemu 
vzdělání vám snadno uvěří, když mu naznačíte, že jste schopni se novým věcem naučit a že kdybyste se 
neměli co učit, ani byste o práci, kterou vám nabízí, neměli zájem.

Student MFF UK, 2016
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Příklad

Mgr. Jan Novák
Modrá 248 
460 10 Liberec 
Mobil: +420 123 456 789 
E-mail: jan.novak@gmail.com

V Liberci, dne 28. února 2016

Vážený pane doktore,

v listopadu 2015 jsem ukončil magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, magisterský program fyzika, studijní obor astronomie a astrofyzika. Během studia 
jsem také působil jsem jako lektor odborných seminářů na MFF UK a jako systémový analytik 
v soukromém sektoru.

Domnívám se proto, že mohu být vhodným kandidátem na pracovní pozici Fyzik - junior, kterou 
jste inzerovali na vašich webových stránkách.

Přikládám podrobný životopis. Pokud Vás uvedené informace zaujmou a splňuji-li požadavky 
nabízené pozice, uvítám osobní schůzku. V případě jakýchkoliv dotazů mne, prosím, kontaktujte 
telefonicky na čísle +420 123 456 789 nebo e-mailem.

Děkuji předem za Vaši odpověď.

S pozdravem
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3.  Jak se připravit na pohovor

Úspěšně jste zvládli napsat průvodní dopis a životopis. Zaměstnavatel vás kontaktoval a nyní 
přichází další obtížná část. U potenciálního zaměstnavatele vás tedy čeká pohovor neboli výběrové 
řízení.

3.1 Příprava na pohovor 

Pohovor může hrát ve vašem budoucím životě zásadní roli, proto se na něj dobře připravte a pozorně 
si pročtěte následující body.

V prvé řadě se vždy maximálně informujte o společnosti, ve které žádáte o místo. Pokud to vypadá,  
že jdete kolem a zastavili jste se zde pouze vylíčit, jak jste VY skvělí, na chtěnou pozici zapomeňte. 
Čím více informací získáte, tím lépe – o firemní kultuře, o výrobcích, o vývoji společnosti,  
o projektech společnosti, o plánech do budoucna, o finančním stavu společnosti, majetnické 
struktuře. Přečtěte si webové stránky společnosti, zadejte jméno společnosti do vyhledávačů 
(Google), čtěte podnikové inzeráty, odborné noviny a časopisy. Získejte katalogy, reklamní brožury 
nebo případně další informační materiály. Poptejte se po lidech, kteří danou společnost znají 
zevnitř. Konec konců, takové informace nejsou důležité jen pro pohovor, ale i pro vaše přesvědčení, 
že jste si budoucího zaměstnavatele vybrali správně. 

V  druhé řadě se připravte na otázky na vás. Připravte svoje argumenty. V  následující kapitole 
najdete typické otázky, které se nejčastěji vyskytují. Nicméně vycházejte z vašeho CV a ke každému 
rozhodujícímu bodu svého života si řekněte, proč jste se tak rozhodl/a.

V  třetí řadě si sepište otázky, které vás zajímají (např. o vývoji, o projektech, o plánech  
do budoucnosti ...). Člověk, který se na nic neptá u pohovoru, se pravděpodobně na nic nezeptá ani 
při práci, kdy je to důležité. Očekává se, že se budete smysluplně ptát (viz kapitola „Dotazy, které 
by mě mohly zajímat“).

Každopádně mějte na paměti – samé jedničky při pohovoru už dnes neobstojí. V době rostoucí 
konkurence hrají kromě počtu diplomů velkou roli vaše další dovednosti, které vám škola 
prostřednictvím „indexu“ neposkytne. Jedná se o organizační dovednosti, přístup k  řešení, 
kreativita, snaha učit se novým věcem, zvládání stresu, schopnost vyjednávání apod. K odhalení 
těchto schopností proto někteří zaměstnavatelé využívají metodu Assessment Centra (viz kapitola 
„A teď se ptáte Vy!“).

Na pohovor si připravte všechny potřebné věci. Zvolte vhodné oblečení. S vysokoškolským vzděláním 
neuděláte chybu, když jako muž přijdete v obleku, jako žena v dobře padnoucím kostýmku. Snažte 
se vyvarovat nepříjemných chyb s oblečením. K černému obleku se skutečně nehodí bílé ponožky 
nebo botasky (ani černé). Výrazný parfém u žen na kvalitě vystupování také nepřidá. U firem, které 
si zakládají na neformální struktuře (např. softwarové firmy, reklamní agentury), můžete vynechat 
kravatu, případně i sako, buďte však opatrní.
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Dále si připravte poznámkový blok a psací potřeby; vaše CV, které jste zaslali společnosti; pozvánku 
na pohovor; inzerát nabízené pozice; titul, jméno a příjmení kontaktní osoby; originály dokumentů 
nebo ověřené kopie o dosaženém vzdělání. Zapamatovatelné údaje si zapamatujte, ostatní 
pravděpodobně nebudete muset použít, ale můžete potenciálně ukázat svoji připravenost.

Nezapomeňte na dochvilnost. Předem si rozmyslete způsoby dopravy až na místo pohovoru. 
Jedná-li se o hromadnou dopravu, vyhledejte si časy odjezdů a příjezdů. Optimální je dorazit  
na místo 15-5 min. před domluvenou schůzkou podle toho, o jak velkou společnost se jedná  
(tj. jak dlouho to bude trvat z recepce k personalistovi). Pokud byste přišli mnohem dříve, dáváte 
tím najevo, že svým časem plýtváte. Pravděpodobně také narušíte personalistovi jeho časový rozpis, 
čímž zbytečně ztratíte body. Přijdete-li pozdě, určitě to bude vypadat, že máte problém s termíny  
a nabízeného místa si příliš nevážíte.

Den před samotným pohovorem vyřaďte alkohol, omamné látky, prášky na spaní, tlumící léky, namáhavé 
sporty. Zapomeňte také na veškeré aromatické poživatiny, např. česnek a cibuli. Dobře se vyspěte.

Nutnost věnovat dostatek času životopisu, platí u přípravy na pohovor dvojnásob. Jakmile jsem byla pozvána 
k pohovoru, zasedla jsem k internetu a začala s důkladnou přípravou. Je naprosto nezbytné zjistit co nejvíce 
o  firmě, do které se hlásíte, stejně jako o pozici, o kterou máte zájem. Neznalost těchto informací může 
být důvod Vašeho neúspěchu. Hledala jsem také rady na jaké otázky se připravit a co udělat pro to, abych 
u pohovoru uspěla. Měla jsem štěstí a po několika minutách našla článek vydaný personalisty firmy, do které 
jsem se hlásila. Věděla jsem tedy s čím počítat. Sepsala jsem si otázky, se kterými bych se mohla setkat a věnovala 
hodně času tomu, abych se na ně připravila. Také jsem si připravila svoje otázky, protože mě zajímala spousta 
věcí. Před pohovorem jsem se snažila srazit svou nervozitu na minimum. Pro přípravu jsem udělala vše, co jsem 
mohla a to mě uklidňovalo. Říkala jsem si, že mě nemůže nic zaskočit. Snažila jsem se tedy působit uvolněně 
(ale ne příliš J) a hlavně nedat najevo nervozitu. Kdo by přijal uchazeče, který nedokáže zůstat nad věcí a celý 
pohovor je pro něj viditelným utrpením. 

Do firmy jsem přišla s  časovou rezervou, vyčkala, až bude 5 minut před sjednanou schůzkou a vydala se 
na  recepci. Slečna mě uvedla do konferenční místnosti, kde jsem čekala na příchod personalistky. Po pár 
minutách přišla personalistka společně s manažerkou týmu. Obě dámy měly vytištěný můj životopis s řadou 
poznámek a otázek. Životopis jsme společně velmi podrobně probraly (rozhodně nedoporučuji psát něco,  
co není pravda, protože by to velmi rychle vyšlo najevo). Následovaly otázky týkající se mé motivace, toho,  
co od práce ve firmě očekávám apod. Několik minut jsme mluvili také v angličtině, v mém případě o zájmech. 
Přišla také otázka týkající se očekávaného finančního ohodnocení, s čímž je potřeba vždy počítat. Následoval 
prostor pro moje dotazy, na což jsem byla připravená a využila jej. Na závěr jsem poděkovala za čas, který 
si pro mě dámy vyhradily a požádala je, jestli by mi při sdělení výsledku (do 2 týdnů) mohly dát i zpětnou 
vazbu, tedy jak jsem na ně působila. Tu jsem ke svému překvapení dostala ihned a byla velmi pozitivní, což 
mě potěšilo. Musím říci, že tento rozhovor na mě působil velmi dobře, cítila jsem se velmi příjemně, atmosféra 
byla přátelská. Snad to bylo tím, že jsem byla připravená a neměla důvod být nejistá. Čas strávený přípravou 
se v mém případě vyplatil, protože mě vybrali do finálového kola.

Studentka PřF UK, 2014
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3.2 Řeč těla a první dojem

Nikdy nepodceňte první dojem, jakým zapůsobíte na personalistu. Každý člověk si na vás  
i podvědomě během několika prvních sekund vytvoří názor. Takový prvotní názor je velmi těžké 
sebelepším výkonem změnit. Do místnosti vstupte pevně a dostatečně sebejistě. Vystupujte klidně, 
uvolněte se. Nebuďte shrbení! Dívejte se z očí do očí.

Analyzujte řeč těla vašeho partnera v rozhovoru. Řada personalistů je natolik zkušená, že odhalit 
jejich dojmy z vašeho vystupování je obtížné. Nicméně pokud třeba neodpovídáte podle očekávání, 
vnímejte nesouhlas na druhé straně. Váš oponent vám neodpustí, povedete-li dál svou, aniž byste 
reagovali na situaci.

Nezapomeňte ani, že vaše signály těla jsou velmi dobře čitelné pro toho, kdo vedl třeba desítky 
pohovorů. Pokud budete říkat něco, čemu moc nevěříte, vaše tělo to prozradí. Pokud se zamotáte 
do vlastních odpovědí, výsledek bude negativní. Dotknutí se lalůčku ucha, uhnutí zrakem, 
prohrábnutí si vlasů, to všechno znamená minimálně nejistotu v tom, co říkáte. 

Každopádně, buďte sví. Mezi Čechy převládá názor, že sebedůvěru prezentujeme mimoslovně. 
„Chválit se“ slovy bývá přijímáno negativně, na rozdíl např. od USA. Takže, míra vámi prezentované 
sebedůvěry a vlastního ocenění by měla odpovídat úrovni sebedůvěr prezentované vaším partnerem. 
Rozhodně platí, že když si věříte, bude vám snáze věřit i okolí.

3.3 Průběh pohovoru

Ráno se lehce nasnídejte, nedoporučuje se pít káva nebo příliš tekutin. Počítejte s tím, že po cestě 
nemusíte narazit na toaletu. Vhodně se oblékněte a upravte. Zvolte styl odpovídající pozici. Pro 
vysokoškolské pozice je vhodné použít decentní oblek u pánů a kostýmek u žen. Uvolněte se. 

Na schůzku se dostavte o pár minut dříve. Dorazíte-li přesto později, omluvte se. Vaše omluva by 
měla být reálná – nepokazte dojem z prvního kontaktu. Poznamenejte si jméno kontaktní osoby. 
Při pozdravu oslovujte titulem a příjmením osoby řídící pohovor.

Do místnosti, kde se bude konat pohovor, vstupte až po vyzvání. Ruku podejte až po nabídce osoby 
vykonávající pohovor. Stisk mějte přiměřený, ani „leklou rybu“, ani příliš silný stisk. Sedněte si  
po vyzvání (muž si sedá po ženě). Stojíte-li a ostatní sedí, požádejte, zda se můžete posadit. Pozor 
na překřížené ruce, nohy, na židli seďte klidně. 

Nepoužívejte přehnaná gesta, mimiku, nezvyšujte hlas, mluvte pomalu, zřetelně a srozumitelně, 
vyvarujte se vtipů, žoviálnosti, vulgárních slov, lží. Stále udržujte zrakový kontakt s osobou, s níž 
hovoříte. 

Je normální být při pohovoru nervózní, proto personalista bude určitou míru nervozity tolerovat. 

Struktura pohovoru bývá různá. Personalista se může nejprve rozhodnout představit společnost 
a nabízenou pozici, aby z vás trochu setřásl nervozitu. Pozorně poslouchejte. Až se budete ptát, 
neptejte se již na to, co bylo řečeno. 

Pak přijde řada na vás. Připravte si svoje krátké představení. Musíte být schopni formulovat 
následující body:



www.careermarket .cz
52

• proč žádám o inzerovanou pozici;
• proč jsem si vybral právě tuto společnost;
• jak moje dosavadní životní dráha směřovala k dané pozici;
• čím právě já jsem optimálním kandidátem na tuto pozici;
• co od dané pozice očekávám.

Buďte připraveni, že kromě pohovoru budete muset projít osobnostními nebo případně inteligenčními 
testy. Tyto testy jsou komerčně dostupné. Vždy se vyplatí si pár testů vyzkoušet. Struktura inteligenčních 
testů je vždy podobná. Jejich vyzkoušením proto vždy šetříte čas, když dojde k  „lámání chleba“.  
I jeden vyzkoušený test vám zlepší výrazně výsledek ve všech následujících.

Na moderní osobnostní testy nemá cenu vymýšlet mnoho strategií. Je dobré znát sebe sama. Otázky 
jsou dnes sestavovány prokříženě tak, že zpravidla přes veškerou snahu kandidáta o vylepšení dají o něm 
přesnou představu. Často slouží takové testy k odhadu, jak zapadnete do firemní kultury společnosti. 
Dravec sólista by mohl rozbořit tým, pro některé firmy je ale takový člověk žádoucí. Protože není 
jednoznačné, jakým výsledkům dává potenciální zaměstnavatel přednost, je skoro nemožné takové 
testy obejít. Neúspěch v testech u jednoho zaměstnavatele vůbec neznamená, že ze stejného důvodu 
nebudete skvělí u druhého. Buďte sví, když testy vyplňujete. 

Metody některých personalistů zavánějí magií. Mohou od vás požadovat ručně napsaný text, provést 
výběr oblíbených barev nebo si třeba povídat o prvním přistání na Měsíci. Nezapomeňte nikdy, 
že personalista rozhoduje, zda budete přijati. Můžete si myslet svoje, ale vždy reagujte přiměřeně  
a klidně. Na otázky odpovídejte. Personalista může chtít vědět, jak budete reagovat v nepřiměřených 
situacích. Projděte i tímto testem dobře.

Před ukončením pohovoru máte možnost položit doplňující otázky nezodpovězené v  průběhu 
pohovoru. Určitě se zeptejte. Dokažte, že budete aktivní. Před odchodem zdůrazněte stále trvající 
zájem o nabízenou pozici (máte-li ho i nadále). Poděkujte pracovníkovi, který s vámi vedl pohovor,  
za čas, který vám byl věnován, i za poskytnuté informace. Informujte se, kdy a koho máte v souvislosti 
s výsledky pohovoru kontaktovat. 

Rozlučte se podáním ruky a zachovejte zrakový kontakt.

Když vám to napoprvé nevyjde, nic se neděje. Když vás nepřijmou na vysněné místo, berte to jako 
šanci najít si ještě lepší. 

3.3.1 Pět typů uchazečů

V  dnešní době plné pouček a školení roste počet mladých asertivních schopných bytostí. Skvělé 
nacvičené sebevědomí je branou k úžasnému místu, přesto – přiznejte si, kolik z vás ví, co chce vlastně 
dělat? Asi máte přehled o firmách, máte vysněného zaměstnavatele, ale na to, co vás vlastně baví, 
přijdete až časem.

Pro zajímavost uvádíme přehled typů uchazečů o práci, který ve spolupráci s personalisty vytvořily  
Lidové noviny.
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1. typ: Nepřipravený

Nedostatečně připravený životopis, ze kterého není jasné, co vlastně dotyčný umí. Na pohovoru se pak 
zjistí, že uchazeč je velmi schopný a má mnoho dovedností, přestože jeho CV na to vůbec nevypadalo.

Raději opravdu věnujte více péče CV, nemyslete si, že osobní kouzlo vše zmůže. Protože kvůli nepřipravenému 
CV nemusí ani na osobní jednání dojít.

2. typ: Obíhač pohovorů

Pravidelný účastníků pohovorů, který ani neví, na jakou pozici se hlásí. Neví třeba ani, do jaké 
společnosti dorazil, natož aby o ní něco věděl.

Dejte si pozor, neboť schopný personalista pozná, že se vůbec neorientujete. Před pohovorem si raději chvilku 
sedněte a připomeňte, kam vlastně jdete. Nemá asi smysl domlouvat si na jeden den co nejvíc pohovorů, 
abyste unikli nervozitě a zabili tak více much jednou ranou. Pak se totiž opravdu stane, že už nevíte, proč 
a kam vlastně jdete.

3. typ: Neví, co chce

Řada lidí netuší, jaká práce by je vlastně zajímala. Ani si nejsou jisti oborem. Nedokáží proto posoudit 
své schopnosti a nemají představu o své budoucnosti. Chtějí prostě „nějakou“ práci.

Neočekávejte proto pro začátek příliš. Práce je často o kompromisech a tak se spíše zamyslete, který kompromis 
pro vás bude ten nepřijatelnější a nejmenší. Navíc, řada personalistů ví, že mladý absolvent většinou teprve 
hledá.

4. typ: Přehnaně sebevědomý

Absolvent s perfektně zpracovaným CV, s řadou brigád, avšak bez řádné praxe či zvláštních dovedností, 
požadující nástupní plat třicet pět tisíc.

Pro začátek asi bude lepší nechtít tolik peněz, když nemáte skutečnou praxi. Sice situace na trhu těmto 
platovým skupinám, zejména v  Praze, nahrává, avšak teprve zkušební doba ukáže, zda máte nárok  
na vámi požadované ohodnocení. I když máte více škol a pocit dobře odvedené práce, k vysokému platu vás 
to neopravňuje.

5. typ: Realista

Uchazeč hledající dobrou příležitost kariérního růstu, který se nesnaží požadovat maximální plat.

Přejeme vám všem, abyste se v této kategorii našli J

3.4 Otázky, na které buďte připraveni

Pozice, o kterou žádáte

Zjistěte maximum informací o pozici, kterou chcete získat. Pokud o firmě nebo o nabízeném místě 
nic nevíte, těžko personalistu přesvědčíte, že je pro vás důležité co děláte nebo co firmě můžete 
přinést.
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• Kde jste se dozvěděl/a o naší společnosti? 

• V jaké společnosti jste si vždy představoval/a pracovat?

• V jaké souvislosti jste se setkal/a s naší společností? 

• Čím vás zaujala naše inzerovaná pozice a proč byste chtěl u nás pracovat? 

• Jak dlouho byste chtěl/a pracovat pro náš podnik? 

• Co můžete nabídnout naší společnosti? 

• Jaké máte cíle ve vašem budoucím zaměstnání? 

• Jak si představujete svého nadřízeného a tým kolegů? 

• Čím si myslíte, že právě vy jste pro danou pozici nejvhodnější kandidát? 

Body potenciální dohody

• Jaké jsou vaše finanční představy? Zdůvodněte. 

• Kdy můžete nastoupit do zaměstnání? 

Typy osobních otázek

• Jak dokážete komunikovat s kolegy?

• Dokážete na sebe vzít odpovědnost? 

• Čeho jste v životě nejvíce dosáhl/a? 

• Hledáte i kariérní postup, nebo primárně odbornou práci, která vás baví? 

• Jaká činnost vás nejvíce uspokojuje? 

• Jste zodpovědný/á, pečlivý/á, spolehlivý/á? 

• S jakými lidmi se vám nejlépe spolupracuje? 

• Máte nějaké zdravotní omezení? Jaké? 

• Máte nějaké další aktivity, které vás baví? Nejlépe korespondující s nabízenou pozicí.

• Jak vycházíte s lidmi? Čeho si na nich vážíte? 

• Pokud se stěhujete, vaše rodina/partner/partnerka s přestěhováním souhlasí?

• Jaké jsou vaše zkušenosti s vedením lidí? Ohodnoťte svou schopnost vést tým. 

• Dáváte přednost práci v týmu nebo samostatné práci? 



55
www.careermarket .cz

Tady nikdy nelžete. Připravte si i podpůrné argumenty pro svá tvrzení, například o vlastní 
spolehlivosti. Jednoduchá tvrzení zpravidla nestačí. Naopak riskujete, že se do nich zamotáte. 
Jednoduchá odpověď „Ano, jsem.“ nebo „Ne, nejsem.“ také neuspokojí.

Řada firem si ale už s kandidáty během pohovoru trochu hraje. A tak z otřepaných frází můžete 
přejít na atraktivní pohovor, který je originální zkouškou kandidáta. Můžete se setkat s otázkami, 
které jsou neotřelé, donutí uchazeče přemýšlet nebo jít v odpovědi do detailu. Pak se pozná spíše, 
jak jste kreativní, čeho si vážíte a jak moc si vymýšlíte.

Na následujících řádcích uvádíme několik tématických situací při pohovoru z pohledu personalistů 
z Hospodářských novin ze září loňského roku.

Odhalte charakter

Představte si, že jste umřeli a probudíte se v pekle. Proč jste tam skončili?

Jak je potenciální kolega schopen přijmout dopady svých činů? Uvědomuje si je? Co všechno 
na  sebe práskne? Takové otázky pomohou odhalit, jaký je dotazovaný charakter a  co je vůbec 
ochoten na sebe prozradit.

Popište situaci, během které pro vás bylo těžké učinit rozhodnutí a proč.

Takový úkol je vhodný, pokud chcete poznat, jak se účastník pohovoru rozhoduje a  jak reaguje 
během krizových situací. Ukazuje se jeho analytické myšlení. Personalisté se takto často ptají 
zájemců o manažerské posty. Ti se totiž musí umět rozhodnout rychle a pod tlakem.

Počtář a týmový hráč

Vezmete si raději 5 % ze 40 kg, anebo 40 % z 5 kg?

Taková otázka pomůže, pokud má zpovídající pochybnosti o numerických schopnostech uchazeče. 
Důležitý není jen výsledek, ale také rychlost a postup při řešení. Kandidát může čekat i  takové 
zapeklitosti jako: „Máte devět kuliček a jedna je těžší než ostatní. Jak pomocí rovnoramenné váhy 
zjistíte, která to je, když smíte vážit jen dvakrát?“ či „Kolikrát za den se překryjí hodinové ručičky?“

Kdybyste se teď mohli přesunout kamkoliv na světě, kam by to bylo?

Takové otázky mohou odhalit, jestli je uchazeč týmovým hráčem, nebo samotářem. Pokud by jeho 
vytouženou destinací byl pustý ostrov nebo divočina bez jediného živáčka, nebude to nejspíš ten 
pravý pracovník do většího kolektivu.

Představte si rybník plný ryb. Jaká jste ryba?

Pokud vás otázky vykolejí, klidně se na  chvilku odmlčte, promyslete odpověď a pak zareagujte. 
Neustále myslete na to, že personalista se neptá jen tak. Zajímá ho, jakou roli hraje dotazovaný 
v týmu a jaká je jeho osobnost. Možná je také varianta: „Představte si zoo a řekněte mi, jaké zvíře 
je vám nejbližší.“



Kandidát by si měl dát pozor, jaká volí slova v  souvislosti s předchozím pracovním kolektivem. 
Může se totiž stát, že jeho upřímnost bude působit poněkud kontraproduktivně. 

Hlavně ne „nevím“

Kolik je v USA ladičů pian?

Podivné a o ničem nevypovídající dotazy, říkáte si? Omyl, personalisté moc dobře vědí, proč je 
pokládají. Otázky typu „Kolik jezdí v Praze tramvají?“ či „Jak byste mi prodal tuto tužku?“ mají 
za  cíl otestovat kreativitu dotazovaného. Jediná možnost, jak špatně odpovědět, je říct zkrátka 
„nevím“.

Kdo je naše konkurence? V čem je jiná než naše firma?

Pro každého kandidáta je důležité se na pohovor řádně připravit a takováto otázka jeho přípravu 
velmi rychle prověří. Dotazovaný se nemusí bát ukázat, že umí být i  kritický, někdy takovým 
směrem zpovídající sám i  směřuje. Chce si prověřit objektivitu hodnocení potenciálního kolegy. 
„Řekněte mi dvě informace o naší firmě, které vás znepokojily, nebo jste jim nerozuměl a mohl by 
to být důvod, proč byste naši nabídku nepřijal. Z odpovědi se kromě toho dá získat také zajímavá 
zpětná vazba.

Typy otázek, u kterých je třeba mít se na pozoru

• Co vás baví ve vašem volném čase? 

• Jaká jsou vaše kritéria úspěchu? 

• Jak reagujete na kritiku? Kdy a za co jste byl/a naposledy kritizován/a? 

• Jak dokážete respektovat starší spolupracovníky? Nejste pro uvedenou funkci příliš 
mladý/á? 

• Pokud máte krátce popsat svoji osobnost, jakými slovy byste tak udělal/a? 

• Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? 

• Jak se vidíte v horizontu deseti let? 

• Myslíte si, že jste ambiciózní člověk? 

• Jak vás vidí vaši kolegové/známí? 

• Jste odolný/á vůči stresu? 

• Jak hodnotíte své komunikační schopnosti?

Použijte zdravé sebevědomí, nicméně nikdo není absolutně dokonalý. Nepokoušejte se to tvrdit. 
Na otázky o svých špatných vlastnostech přesto odpovídejte tak, aby se to dalo vyložit i pozitivně. 
Například: jsem netrpělivý/á , možná občas až příliš tlačím na věci, aby rychle proběhly...
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Znalostní otázky

• Proč jste se rozhodl/a studovat právě tuto školu a tento obor? 

• Zvolil/a byste znovu stejnou školu včetně oboru? Proč? 

• Splnilo studium vaše očekávání? Čím? 

• V jaké oblasti byste se rád něčemu přiučil/a? 

• Jaké jsou vaše jazykové znalosti? Věnoval/a  jste se při studiu jazykům? Ohodnoťte se  
na stupnici od 1-10. 

• Jaký předmět ve škole byl váš oblíbený? Proč? 

Pokud popisujete některé své znalosti, pamatujte, že se dají snadno ověřit. Neříkejte o žádných 
znalostech nebo vzdělání, které jste získali, že jsou zbytečné. Vzbuzuje to dojem vaší váhavosti 
a necílevědomosti. 

Na které otázky nemusíte odpovídat 

Někteří personalisté zvolí právě takovou otázku, aby viděli, jak reagujete ve stresových situacích. 
Reagujte vždy klidně i v momentech, kdy máte pocit, že se vám děje křivda. V některých případech 
ale zbytečně nezamlčujte danou skutečnost. Je nešťastné i pro vás nastoupit například na místo 
laboratorního technika pracujícího převážně s mikroskopem, pokud špatně vidíte.

• Sympatizujete s nějakou politickou stranou? 

• Máte dostatečně zajištěné majetkové poměry? 

• Máte zdravotní omezení? 

• Plánujete rodinu? Jste těhotná? 

• Jaké jsou vaše názory na současnou politiku? 

Některé typy jsou záludné a v podstatě se personalista ptá na to, na co se ptát nesmí. Je opět na vás, 
zda chcete odpovědět. Nebuďte ale opět zbytečně nedůtkliví. Například:

• Máte zájem o sponzorované místo v jeslích?   =  Máte malé děti?

• Při přestěhování hledáte garsonku?   =  Žijete sám/sama?

Na závěr několik proslulých otázek i podle firem:

„Kolik nafukovacích balonků by se vešlo do této místnosti?“ – PricewaterhouseCoopers 

„Vysvětlete kvantovou elektrodynamiku ve dvou minutách, začněte teď.“ – Intel 

„Na stupnici od 1 do 10 ohodnoťte, jaký jste podivín.“ – Capital One 

„Pokud byste se scvrknul do velikosti tužky a byl vložen do mixéru, jak byste se dostal ven?“  
– Goldman Sachs 
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„Vysvětlete mi, co se stalo v této zemi za posledních deset let.“ – Boston Consulting 

„Kdybyste se mohl stát superhrdinou, kdo by to byl?“ – AT&T 

„Jak zvážíte slona, pokud nemáte váhy?“ – IBM

„Kolik chytrých telefonů je v New Yorku?“ – Google

„Kolik cihel má Šanghaj? Berte do úvahy pouze obytné budovy.“ – Deloitte Consulting

„Jak byste zajistil prodej ping-pongových míčků, pokud by ping-pong vyšel z módy? Napište 
seznam způsobů, pak detailně popište jeden z nich.“ – Microsoft

(zdroj: Deset nejdivnějších otázek podle časopisu Fortune, 10. 4. 2011)

3.5 A teď se ptáte Vy!

Zdá se to jednoduché, ale na co by se zeptal uchazeč? I  tato otázka mnohé napoví. Další zájem 
o nabízené místo ukazuje, že kandidát o  práci skutečně stojí. Může ale také odzbrojit nějakým 
nečekaným a osobním dotazem. Hlavní je příliš dlouho nepřemýšlet a být bezprostřední. 

„Kolega obsadil do firmy pracovníka, u kterého se pohovor zvrtnul na diskusi o koních. Kdo jakého 
koně doma má, s  jakými soutěžemi mají zkušenosti, jací jsou tam pořadatelé. Nakonec si plácli 
a téma rozvíjeli ještě další roky,“ vypráví Radomír Taláb ze společnosti Blue Ocean Management, 
která se věnuje prodeji produktů a služeb. (Hospodářské noviny 14. 9. 2015)

Na následujících řádcích přikládáme přehled tematických otázek.

Otázky pro potenciálního zaměstnavatele

• Kolik dní dovolené vaše společnost nabízí? 

• Jaké jsou platové podmínky? Možnost navýšení platu? 

• Jaká je pracovní doba? Jaké jsou předpoklady na přesčasy? 

• Jak dlouhá je dovolená a pravidla na její čerpání?

• Jaká je pohyblivá složka platu a pravidla jejího udělování?

• Jaké další benefity nabízí vaše společnost? Penzijní nebo životní připojištění, 13. plat, 
stravenky, mobilní telefon, automobil, laptop atd.

• Jaké jsou možnosti dalšího osobního růstu? Školení, kurzy? 

• Jaká je fluktuace zaměstnanců vaší firmy? 

• Jaká je struktura oddělení, v  němž se nachází má pozice? Kdo budou moji nejbližší 
kolegové?

• Jak bude mé pracoviště vybaveno? 
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• Jakým způsobem probíhá zapracování?

• Budu začínat sám ve společnosti ve stejném období? 

• Jaký je zájem o diskutovanou pozici? 

• Jaká bude má konkrétní náplň práce? 

• Jak často budu cestovat? 

• Má společnost zpracovaný kariérní, organizační nebo pracovní řád? Jsou k nahlédnutí?

• Jakým způsobem se odlišujete od vaší konkurence? 

• Jaké jsou plány společnosti do budoucnosti? 

Ale i vy můžete překvapit personalistu. 

Personalisté chtějí uchazeče zaskočit, ale občas bývají z  odpovědí překvapeni sami. Tak si raději 
nechte pro sebe, že vaším cílem je být v pohodové, nenáročné práci, aby byl čas na telefony s přáteli 
a facebook. Můžete však překvapit mile – třeba tím, že si chcete zalétat na kitu nebo sníte o tygrovi 
na zahradě. 

A nyní pohled ze strany dnešního personalisty.

Čím dál méně se setkáte s tradičními otázkami v podobě, jak jsou uvedené dříve. Personalisté se 
ptají stále na totéž, ale jinak.

Rozhovor musí splňovat dva hlavní požadavky. Za prvé – měl by být připraven tak, aby cíleně 
směroval k hlavním schopnostem, které jsou pro místo nezbytné. Ať už směřovaný k předchozím 
zkušenostem, nebo představám uchazeče. Druhým nezbytným krokem je dnes motivace. Zájem 
uchazeče nemusí znamenat zájem o práci. Často tak můžete narazit, pokud vás zajímá vedoucí 
místo nebo hlavně finanční přínos. Pokud vám jde spíše o tyto dva body, pravděpodobně nebudete 
pro personalistu zajímaví z hlediska možné stability a vytrvání v práci. 

Základem úspěšného přijímacího rozhovoru je šest okruhů:

1.  Navázat s  uchazečem kontakt, uvolnit ho a zajistit, aby byl upřímný. Možná budete 
odpovídat na to, jak na vás působí dnešní počasí.

2.  Zjistit, jak místo, na které se hlásíte, skutečně vnímáte – tedy jaká je vaše motivace. Třeba 
„Co vás na té práci nejvíce zajímá?“

3.  Personalista se zaměřuje na váš výkon v předchozích povoláních. Pokud jste absolvent 
a  zkušeností příliš nemáte, budou otázky pravděpodobně hypotetické, přesto na ně 
bude očekávána odpověď: „Vzpomeňte si na situaci, kdy jste musel překonávat nějaké 
překážky? Pokud byste řešil situaci znovu, co byste změnil?“ Tady byste se měli vyhnout 
potřebě buď se vymalovat v lepších barvách, nebo být obětí. Buďte upřímní.



4.  Otázky směřované k vašemu samostatnému uvažování a reakci na překvapení. Podstatou 
odpovědi pak není vědět, jak dostanete opravdu šlehačku do kremrole, ale zda vaše reakce 
je rychlá a jak umíte k problému přistoupit.

5.  U zájemců o vedoucí místa se zjišťuje, jak uvažujete a jak se rozhodujete. Třeba to, jak 
budete řešit stav, kdy nebudete svůj úkol stíhat.

6.  Důležité je i zjistit, jak se uchazeč na pohovor připravil. Může zaznít, odkud naši firmu 
znáte, chcete se na něco zeptat... ale spíš se vás mohou zeptat: „Jak se vám líbí naše 
poslední billboardy? Co si myslíte o barvách našeho produktu?“

3.6 Rekapitulace

Než vstoupíte do budovy, ještě jednou si zopakujte základní body:

• Od vstupu do podniku se chovejte přirozeně. 

• Odmítejte alkohol, nekuřte, nežvýkejte. 

• Neskákejte do řeči osobě, s níž vedete konverzaci. 

• Vnímejte a naslouchejte, co vám váš partner říká. 

• Personalistu oslovujte titulem a příjmením. 

• Na otázky odpovídejte stručně a věcně; vyhněte se krátkým odpovědím ano, ne, nevím. 

• Vystupujte jistě vědom/a si vlastních předností a kvalit. 

• O předchozím zaměstnání mluvte pozitivně. 

• Vždy mějte připraveny otázky pro personalistu. 

• Téma výše platu je až posledním bodem rozhovoru. Uvádějte  platové rozmezí, necháte 
si tím prostor pro další jednání. 

• Platové požadavky nesmí být přemrštěné. Nicméně personalista je většinou ochoten 
ocenit dobrého kandidáta a vaše schopnosti jsou primárním podkladem k rozhodnutí. 
Proto se zbytečně nepodbízejte. 

• Zkuste v rozhovoru s partnerem používat oslovení jménem či titulem nebo některou 
z následujících frází: „…byl byste tak laskav a ...“, „…souhlasím s vámi…“, „…vyhovuje 
vám to takto?“, „...děkuji za upozornění…“, „…dovolte, abych vám vysvětlil můj návrh 
a uvidíme, zda se budeme moci dohodnout….“

• Naopak se vyhněte frázím: „…to mě nezajímá…“, „…to není pravda...“, „…musíte…“, 
„... s tím si neporadím....“ Zapomeňte na jakoukoliv kritiku partnera, urážku jeho 
důstojnosti, nepřete se. Možná, že máte lepší argumenty, ale partnera můžete ponížit  
a vaše cesta k práci je uzavřena.
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3.7 Druhé kolo pohovoru

Druhé kolo pohovoru může následovat po úspěšném prvním kole. V  jeho průběhu můžete být 
představeni dalším vedoucím pracovníkům společnosti. Tento krok má stejný význam jako pohovor 
samotný. Můžete být pozváni také do sídla společnosti, které se nachází mimo smluvené místo 
pohovoru, a zároveň můžete dostat pozvánku ke společnému obědu, večeři, nebo jiné společenské akci.

Větší, především mezinárodní firmy, často používají k finálnímu rozhodnutí tzv. Assessment Center. 
V tomto druhém kole můžete být přímo konfrontováni s dalšími uchazeči, musíte mezi nimi ukázat, 
že dovedete konstruktivně prosadit svůj názor. Vítězem takového společného pohovoru není ten, 
který je nejdůraznější, ale ten, který dokáže nasměrovat ostatní správným směrem. 

Také úroveň dalších testů a zkoušek bývá náročnější. Bude vám také představeno vaše nové 
pracoviště, vaši noví kolegové. Pokud tomu tak je, počítejte s tím, že každý, s kým hovoříte, může 
vaše (ne-)přijetí ovlivnit.

Na druhý pohovor se připravte mnohem pečlivěji. Zopakujte si všechny body připravené 
k prvnímu pohovoru. S sebou si opět vezměte důležité originály dokumentů, případně ověřené 
kopie. Očekávejte pohovor s více přísedícími – připravte se na různé typy povah lidí. Samozřejmě 
dodržujte všechna dříve zmíněná pravidla, například udržujte oční kontakt a mluvte postupně se 
všemi zúčastněnými. V případě pozvání do restaurace nechte objednat nejdříve svého hostitele 
a teprve poté si vyberte i vy v přibližně stejné cenové relaci. Opět nezapomeňte poděkovat všem 
zúčastněným za čas s  vámi strávený, získané informace či pozvání na oběd, večeři a vhodně 
se rozlučte. Nakonec si připravte odpověď na otázku, zda přijmout či odmítnout pracovní nabídku. 

3.7.1 Assessment Centrum

Jinou, dnes velmi běžně používanou metodou pro výběr zaměstnanců, je tzv. Assessment 
Centrum (Centre, AC). Do češtiny lze tento termín  přeložit jako hodnoticí centrum, případně 
diagnosticko-výcvikový program. Tato skupinová metoda výběrového řízení je založená především 
na sérii simulací typických pracovních situací. Nejčastěji se jedná o tzv. modelové situace,  
při nichž se testuje způsobilost zájemce o danou pracovní pozici. Metoda se používá zejména tehdy, 
kdy špatné rozhodnutí může způsobit firmě velké ztráty, a proto se používá při obsazení vysokých 
manažerských pozic, pozic úzce specializovaných, pozic, kam se hlásí mnoho uchazečů a je třeba 
rychle eliminovat ty nevhodné, dále pro obchodní pozice či pracovníky klientských center. S touto 
metodou výběru se můžete setkat například u Allianz, KPMG, Deloitte, Nestlé, EY, etc.

Hlavním rysem AC je přítomnost více hodnotitelů, tzv. assessorů, kteří posuzují kandidáty z více 
hledisek a různých kritérií v delším časovém intervalu. Testy tak mohou zabrat i celý den. 

Největší výhodou AC je z  pohledu zaměstnavatele možnost porovnat více kandidátů najednou, 
a získat tak o nich komplexnější informace najednou. Účastníci naopak mohou více ukázat své 
schopnosti a dovednosti, jakými mohou být pohotovost, flexibilita, týmová spolupráce. Nevýhodou 
zase fakt, že zájemce nechtěně ukáže své slabé stránky, jako nervozita či nerozhodnost. Po skončení 
AC se obvykle koná porada hodnotitelů, na které se proberou výkony všech kandidátů a doporučí 
se postup další práce s nimi.  
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Pro klid duše je však třeba uvést, že sebepropracovanější metoda není všemocná a rozhodně není 
dobré se při účasti v AC stylizovat do vybrané role. Spíše buďte přirození, sami sebou a nedělejte  
ze sebe něco navíc.

3.8 Vyrozumění o výsledku 

Je vhodné zaslat na personální oddělení děkovný dopis jak v případě přijetí, tak i při „nepřijetí“. 
Vyjádřete zklamání z  negativního výsledku výběrového řízení, oceňte profesionální průběh 
konkurzního řízení a potěšení ze setkání s vedoucími pracovníky společnosti. Pokud vás nabízené 
místo dále zajímá, zdůrazněte tento fakt a svůj zájem o spolupráci se společností, např. v případě 
vypsání obdobné pracovní pozice. Můžete například použít formulaci: „Přestože jsem nebyl vybrán/a, 
rád/a bych zdůraznil/a, že můj zájem o práci ve Vaší společnosti trvá. Pokud bude v budoucnu 
otevřena pozice odpovídající mému zaměření, prosím o telefonické či písemné vyrozumění.“ Dopis 
ukončete vhodným způsobem (rozloučení, jméno, datum, podpis...).

3.9 Trochu úsměvný překladatelský slovník na věci často míněné velmi vážně

Čtete inzeráty nebo potřebujete přeložit, co vám bylo vlastně při pohovoru řečeno? Následující 
slovník je bohužel až příliš často skutečný J

Personalista Přeloženo

Požadujeme velkou kreativitu Máme tu totální zmatek, jen výrazné nápady 
to tu spasí

Požadujeme odpovědný přístup k práci Ponesete zodpovědnost i za ostatní

Požadujeme vysokou pracovní morálku Zapomeňte na dlouhou dovolenou  
a nemocenské

Požadujeme dostatečnou flexibilitu Pracovní doba 12 hodin denně, ale placený 
přesčas to není

Požadujeme rychlou schopnost přizpůsobit se 
firemní kultuře

Ta musí být asi dost divoká…

Požadujeme vysokou spolehlivost a loajalitu Držte ústa a krok!

Hledáme týmového hráče Budete dělat práci, do které se nikomu 
jinému v týmu nechce
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Personalista Přeloženo

Hledáme pozitivní přístup Nebude vám vadit, že skutečnost bude 
mnohem horší, než vám malujeme při 
pohovoru

Hledáme dobrého komunikátora Váš šéf bude příšerný, ale třeba z něho 
vytáhnete, co vlastně chce

Hledáme skutečného profesionála Když se to nepovede, je to na vás, když se to 
povede, je to na šéfa

Nabízíme odpovídající finanční ohodnocení Je to opravdu málo, ale v tomto  
neperspektivním oboru stejně víc neseženete

Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení Kdyby to bylo víc než průměr, tak bych to 
číslo tady napsal

Nabízíme práci v mladém kolektivu Tj. jste-li starší, ani to tu nezkoušejte

Nabízíme samostatnost v plnění úkolů Nikdo na vás nebude mít čas, ale očekáváme 
výsledky

Nabízíme osobní přístup Každý ti bude tykat, ty ale můžeš taky

Nabízíme spoluúčast na tvorbě firemní 
strategie

Hlavně budete vyplňovat dotazníky

Nabízíme pestrou škálu zaměstnaneckých 
výhod

Opravdu budete chodit ve firemním tričku: 
„Jak vám mohu pomoci?“

Nabízíme zázemí rostoucí mezinárodní 
skupiny

Ze začátku budete mýt hrníčky po kávě, ale 
po získání pracovních zkušeností ji můžete 
i vařit
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4. Před nástupem do zaměstnání

4.1 Dostáváte nabídku

Svou námahu jste korunovali úspěchem. Úspěšně jste prošli úskalími, která vám nastražil 
zaměstnavatel –  zaslané dokumenty, pohovor... – a teď náhle zazvoní váš telefon a je vám nabídnuta 
vysněná pozice.

Pokud jste vedli pohovor o zaměstnání i vy správně, není již příliš prostoru na vyjednávání. Požádejte 
zaměstnavatele o zaslání návrhu pracovní smlouvy, případně dokumentů, které určují vaše chování 
ve společnosti (organizační a pracovní řád). Všechny dokumenty si pečlivě přečtěte. Pokud něčemu 
nerozumíte, neváhejte se zeptat.

Pokud se pro vás zaměstnavatel rozhodl, bude chtít, abyste nastoupili co nejdříve. Pokud jste již 
rozhodnuti místo přijmout, nabízí se vám také možnost vyjednávat o rozumných kompromisech. 
Nepoškoďte si ale nesmyslnými požadavky svou výchozí pozici. 

4.2 Moje cena na trhu práce

Vaše ohodnocení bude mít několik složek. Nepodceňujte na začátku žádnou z nich. V prvé řadě 
se jedná o základní plat. K němu často patří řada osobních ohodnocení – prémie udělované 
celofiremně (např. třináctý plat), osobní ohodnocení, cílové prémie.
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Kromě základního platu může absolvent získat řadu benefitů, níže uvádíme některé z nich.

Hmotné benefity: 

Mobilní telefon, laptop, případně automobil, aj.

Nehmotné benefity: 

Dovolená navíc (minimální délka dovolené daná zákonem jsou 4 týdny, zaměstnanci státní správy 
a pedagogičtí pracovníci mají nárok na 5 resp. 8 týdnů dovolené). U dovolené však mějte na paměti, 
že firma může poskytovat tzv. celozávodní dovolenou, tj. musíte si část dovolené vybrat v předem 
určeném termínu. Je to určitá forma omezení a nemusí vám vyhovovat.

Některé firmy praktikují tzv. sick days – pokud nejste nemocní, můžete je vyčerpat jako dovolenou. 

Pružná pracovní doba – tj. nezačínáte v přesnou hodinu, v ideálním případě můžete převést 
napracované hodiny na další měsíc či jinak specifikované období. Další formou je teleworking 
či  homeoffice. V  obojím případě budete potřebovat rychlý internet, telefon a hlavně vůli, 
že z domova opravdu pracovat budete. V domácím prostředí je náročně překonat svou pohodlnost 
a donutit se dodržet opravdu pracovní dobu. Pokud se vám to povede, pak zase často pracujete víc 
než běžných 8 hodin denně. 

Stravenky – pro zaměstnavatele je příspěvek až do 55 % hodnoty stravenky daňově uznatelným 
nákladem a zaměstnanec tak získá příjem nepodléhající dani z příjmu ani odvodům na zdravotní 
a sociální pojištění. Firma však může přispět i výše.

Školení a kurzy – vybírat si můžete podle možností zaměstnavatele po nástupu do práce. 
Absolvované kurzy se vám budou hodit i do budoucna, třeba pokud změníte místo. Může se ale stát, 
že zaměstnavatel po vás bude chtít pro absolvování kurzu závazek setrvání v uzavřeném pracovním 
poměru po určitou dobu, například až po tři roky. Zaměstnavatel si totiž může odečíst náklady  
na školení z daní a vy jste pro něj forma investice, od které očekává určitou míru návratnosti.

Příspěvky na kulturu, rekreaci, zdraví, volný čas – v různé míře, ale výhodou je, že příspěvky 
mohou kromě zaměstnance čerpat i jeho rodinní příslušníci.

Nepeněžní dary jsou poskytovány zaměstnavatelem ze zisku po zdanění a jsou pro zaměstnance 
osvobozeny od daně do výše 2 000 Kč za rok. Třeba potravinářské firmy nabízí možnost odběru 
určitého typu zboží.

Přechodné ubytování pro začátek pracovního poměru je také formou vstřícnosti. Může být časově 
a finančně omezené a náleží nejen zaměstnanci, ale i rodinným příslušníkům.

Studijní volno – jedná se o méně častý benefit. Ale pokud chcete dále studovat, hledejte takového 
zaměstnavatele, který vám toto umožní. 
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Pamatujte, že v práci budete trávit nemalou část svého života, vyberte si proto takovou, která vás 
bude bavit a budete se v ní cítit doceněni. Berte však na vědomí, že jako nováček na některé výhody 
zpočátku nedosáhnete.

Mějte na paměti, že benefitů se snáze doberete ve společnosti, která má uzavřenou kolektivní 
smlouvu.  

Graf:  Kolik procent podniků nabízí jednotlivé benefity, když jejich ekonomická situace v porovnání 
s rokem 2014  se zhoršila;  zůstala stejná;  se zlepšila

Zdroj: NN pojišťovna a penzijní společnost a Svaz průmyslu a dopravy ČR

Je vidět, že s  oživením ekonomiky roste i míra benefitů. Například TESCO počítá s  tím, 
že zaměstnanci dostanou navíc kartu na 10ti procentní slevu na nákup. Můžete se setkat i s „pets-
friendly“ prostředím, takže si do práce budete moci vzít i své domácí zvíře (http://finexpert.e15.
cz/jak-na-firemni-benefity-aby-uspokojovaly-zamestnance).

0 %

Příspěvek na životní pojištění

Věcné dary/jednorázové odměny

Stravenky

Služební automobil

Zdraví (lékařské prohlídky)

Příspěvek na spoření na penzi

Pitný režim

Vzdělávání

Mobilní telefon

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

zhoršila (N=30)

zůstala stejná (N=37)

zlepšila (N=43)

Vliv ekonomické situace na poskytování benefitů

•  Ekonomická situace má na nabídku benefitů vliv – firmy se zlepšující se ekonomickou situací 
nabízejí v průměru více než 13 benefitů, společnosti se zhoršující se situací jen 11.

•  Ekonomická situace ovlivňuje zejména nabídku služebního automobilu, příspěvku na spoření 
na penzi a jednorázové dary.
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4.3 Už nejsem studentem, ale ani zaměstnán

Probudíte se po úspěšných zkouškách a zjistíte, že se musíte postavit na vlastní nohy. Co to obnáší? 

Jako studenti jste byli po celou dobu studia považováni za nezaopatřené děti, které se soustavně 
připravují na budoucí povolání. Bylo vám hrazeno i zdravotní pojištění, nejdéle však do 26 let. 

Po skončení studia je vhodné se přihlásit na Úřad práce (ÚP), a to co nejdříve. Přestože to není 
povinnost, udělejte to. K přihlášení je třeba doložit občanský průkaz a doklad o ukončení studia. 
I v případě, kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, je pro vás registrace na ÚP výhodná 
– stát za Vás totiž bude i nadále platit zdravotní pojištění. Nárok na podporu v nezaměstnanosti 
nicméně absolventovi vzniká pouze v případě, pokud byl za poslední dva roky alespoň 12 měsíců 
účasten na důchodovém pojištění (jako zaměstnanec nebo jako OSVČ). 

4.3.1 Zdravotní pojištění

Během doby studia (včetně doktorského) do dovršení věku 26 let jste automaticky účastni 
na pojištění jako tzv. státní pojištěnci. To znamená, že zdravotní pojištění za vás platí stát. Pouze 
v případě, že ke studiu vykonáváte i samostatně výdělečnou činnost, musíte sami platit pojistné 
z této činnosti. Stát za vás platí pojištění i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, 
kdy se bezprostředně stanete studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však po dobu tří 
kalendářních měsíců, tzn. např. období mezi bakalářským a magisterským studijním programem.

Vysoká škola za vás plní oznamovací povinnost v těchto okamžicích: 
• nástup do školy;
• ukončení studia;
• přerušení studia;
• první den pokračování ve studiu po přerušení studia.

Pokud studium přerušíte, musíte si samostatně platit zdravotní pojištění, dokud studium opět 
nezahájíte, protože doba přerušení studia se nepovažuje podle § 54 stále ještě platného Zákona 
o vysokých školách č.111/1998 Sb.,  za soustavnou přípravu nezaopatřeného dítěte na budoucí 
povolání, a stát proto v době přerušení studia za vás pojistné neplatí. Jste povinni do 8 dnů 
od změny stavu toto nahlásit své zdravotní pojišťovně.

Pokud ukončíte studium řádně podle § 55 zákona č. 111/1998 Sb., je plátcem pojistného z titulu 
nezaopatřeného dítěte stát do konce kalendářního měsíce, v němž jste řádně ukončili studium  
na vysoké škole. Stát za vás může platit pojištění ještě i následující měsíc, pokud po celý tento 
měsíc nevykonáváte výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo 
při rekvalifikaci. Rozhodujícím okamžikem pro ukončení studia je, v kterém měsíci byla složena 
poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce.

Nastoupíte-li do zaměstnání, odvádí za vás zdravotní pojištění zaměstnavatel, v případě registrace 
na pracovním úřadě stát. Jestliže práci neseženete a ani se nezaregistruje na úřadu práce, jste povinni 
platit zdravotní pojištění sami jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pro rok 2016 se jedná 
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o  částku 1  337 Kč měsíčně. Pokud pojistné nezaplatíte, je možné, že se okamžitě nic nestane. 
Zdravotní pojišťovna totiž může vyúčtovat nedoplatek až za několik let. Součástí vyúčtování pak 
už ovšem bude i dlužné penále. Placení zdravotního pojištění je totiž povinné. Penále za zpoždění  
ve splátkách za několik let může být hodně vysoké! Konkrétní informace o zdravotním pojištění 
vám podají zdravotní pojišťovny.

4.3.2 Sociální pojištění

Sociálním pojištěním se v praxi souhrnně označuje nemocenské, důchodové pojištění a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti. Jako studenti nejste v současné chvíli účastni nemocenského ani 
důchodového pojištění. Nevzniká vám proto nárok na dávky vyplácené z nemocenského pojištění 
včetně peněžité pomoci v mateřství. Ode dne porodu má studentka nárok na rodičovský příspěvek, 
který je dávkou státní sociální podpory a vyplácí ho Úřad práce.

Ve vztahu k důchodovému pojištění se již od 1. 1. 2010 doba studia do doby pojištění potřebné 
pro důchod nezapočítává. Možností, jak si během studia zajistit účast na důchodovém pojištění, je 
začít vykonávat výdělečnou činnost. Pokud máte uzavřenu pracovní smlouvu, dohodu o pracovní 
činnosti s minimálním výdělkem 2 500 Kč měsíčně nebo dohodu o provedení práce s výdělkem 
alespoň 10 000 Kč měsíčně, vzniká vám účast na sociálním pojištění. Další možností je platba 
pojistného z titulu OSVČ nebo přihlášení se k dobrovolné platbě pojistného (současná výše činí 
1 891 Kč).

Pokud ihned po skončení studia neseženete práci, můžete se zaregistrovat na Úřadu práce. V tom 
případě sociální pojištění neplatíte. Doba, kdy jste evidováni a pobíráte podporu v nezaměstnanosti 
se vám plně počítá do náhradní doby pojištění. Pokud nárok na podporu v nezaměstnanosti 
nemáte, počítá se vám doba registrace na ÚP do náhradní doby pojištění pouze po dobu 1 roku. 

Platí však, že pokud ukončíte studium, nenastoupíte do práce ani se nechcete hlásit na ÚP, nejste 
povinni sociální pojištění hradit. Nemáte ani jinou povinnost vůči orgánům sociálního zabezpečení.

Podrobné informace o sociálním pojištění poskytuje příslušná správa sociálního zabezpečení v místě 
vašeho trvalého bydliště: www.cssz.cz 

4.4 Jak uzavřít pracovní smlouvu 

Uzavření pracovní smlouvy je důležitý okamžik, který by měl řídit vaše kroky na dlouho dopředu. 
Pracovní smlouva by měla být standardizovaným dokumentem vašeho zaměstnavatele, proto se 
budeme soustředit jen na hlavní náležitosti. Před samotným podpisem smlouvy je váš potenciální 
zaměstnavatel povinen vás seznámit se zaměstnaneckými právy a povinnostmi, které vám z  pracovní 
smlouvy vyplynou, a zároveň s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž máte svou práci 
vykonávat – patří sem i pracovní řád, pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
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protipožární předpisy a řada dalších materiálů. Zároveň má právo ověřit si před uzavřením smlouvy 
vámi poskytnuté údaje. Ještě před uzavřením pracovní smlouvy jste povinni podstoupit vstupní 
lékařskou prohlídku. Pravděpodobně budete také muset doložit vaše dosažené vzdělání úředně 
potvrzenými dokumenty. Bezúhonnost je většinou vyžadována u finančních profesí. Zaměstnavatel 
po vás může vyžadovat výpis z rejstříku trestů.

Zaměstnavatel má rovněž další informační povinnosti (§ 37 dle Zákoníku práce): měl by vás 
informovat o délce dovolené a pravidlech jejího čerpání, výpovědní době, rozvržení pracovní doby, 
složkách mzdy , o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance.

Důležité je důkladně si prostudovat připravenou pracovní smlouvu. Smlouvu nemusíte podepsat 
hned, jak je vám předložena. Seriózní zaměstnavatel vám ji třeba i pošle e-mailem. Pokud vás 
s pracovní smlouvou odmítne seznámit předem, mějte se na pozoru a zvažte, zda do takové firmy 
opravdu chcete nastoupit. Není nic špatného ani na tom, pokud budete smlouvu důkladně studovat 
na místě před podpisem. Naopak ukážete, že jednáte zodpovědně a nečiníte důležitá rozhodnutí bez 
znalosti okolností. 

Souhlasíte-li s  body uvedenými v  pracovní smlouvě, stvrzujete jejich platnost svým podpisem 
včetně podpisu zaměstnavatele. Smlouva musí být minimálně ve dvojím vyhotovení, jedno pro vás 
a druhé pro zaměstnavatele. Neobsahuje-li smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících 
z  pracovního poměru, je váš zaměstnavatel povinen o nich písemně informovat nejpozději  
do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Řádné seznámení se všemi právy a povinnostmi 
je důležité v zájmu právní jistoty při výkonu zaměstnání, ale také z hlediska případné odpovědnosti 
za škodu.

Zákon stanovuje, že pracovní smlouva musí být uzavřena písemně (§ 34). Písemná forma je závazně 
stanovena i pro všechny změny pracovní smlouvy včetně zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Někteří absolventi hrají hru s potenciálními zaměstnavateli a mají rozjednáno několik zaměstnání. 
Vždy se chovejte seriózně, a pokud se změní okolnosti, včas se omluvte! Je-li smlouva platná, 
stanoveným dnem nástupu vzniká pracovní poměr bez ohledu na to, zda skutečně přijdete do práce. 
Pokud nepřijdete, budete mít klasickou absenci jako kterýkoliv jiný zaměstnanec. Lze předpokládat, 
že s vámi zaměstnavatel po této zkušenosti stejně ukončí pracovní poměr ještě ve zkušební době,  
ale takové jednání je přinejmenším neslušné a zavírá vám dveře k případné budoucí spolupráci. 

Navíc podle nového občanského zákoníku existuje tzv. předsmluvní odpovědnost. Zjednodušeně 
řečeno – když se budete tvářit, že do práce nastoupíte a na poslední chvíli si to rozmyslíte, může po vás 
zaměstnavatel požadovat náhradu škody bez ohledu na to, že jste ještě žádnou smlouvu nepodepsali. 
Fungovat to má samozřejmě i naopak – i vy můžete požadovat po zaměstnavateli náhradu škody, 
pokud vám místo přislíbí, ale na poslední chvíli od svého rozhodnutí ustoupí.

Náhradu škody mohou firma nebo uchazeč požadovat i tehdy, jestliže se dodatečně ukáže, že druhá 
strana při vyjednávání pracovní smlouvy úmyslně sdělila nepravdivé údaje nebo něco podstatného 
zamlčela. Lhát u pohovoru například o jazykových schopnostech by se vám tedy nemuselo vyplatit.

Uzavřením písemné pracovní smlouvy vzniká pracovněprávní vztah, a to v den nástupu do samotného 
zaměstnání. Proto dbejte na jeho uzavření ještě před nástupem do zaměstnání!
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Smlouva musí obsahovat: 

1. Jméno a příjmení zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele, bližší označení 
druhu a místa výkonu práce, nárok na délku dovolené – min. 4 týdny v soukromém 
sektoru, údaj o mzdě a způsobu odměňování, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu 
vyplácení, stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby, délku zkušební 
a výpovědní doby, případně zmínění se o dalších mzdových předpisech – prémiový řád, 
vnitropodnikový mzdový předpis aj. 

2. Druh práce – výstižné vyjádření, které práce budete pro zaměstnavatele vykonávat. 
Musí se jednat o ujednání dostatečně určité. Může být sjednáno i několik druhů práce, 
které budete vykonávat současně nebo střídavě. K druhu práce můžete obdržet i popis 
práce s podrobným rozpisem pracovní činnosti. Popis práce je opatřením zaměstnavatele,  
ke kterému se nevyžaduje váš souhlas. Popisem práce nicméně není možné změnit druh 
práce sjednaný v pracovní smlouvě.

3. Místo výkonu práce – uvádí se obec a organizační jednotka, či jinak určené místo 
výkonu. Ve smlouvě byste měli mít sjednán i váš souhlas s vysíláním na pracovní cesty. 
Z hlediska nároku na náhradu za pracovní cesty je nutné za místo výkonu považovat 
jedno pravidelné pracoviště. Nicméně, dle zákoníku práce lze ve smlouvě sjednat i více míst 
výkonu práce. Pokud to nevyplývá z povahy vaší práce (např. obchodní zástupci), žádejte 
přesnou adresu místa výkonu.

4. Datum nástupu do práce – od uvedeného data vzniká pracovní poměr a zároveň 
oba účastníci smlouvy jsou povinni plnit závazky vyplývající z  pracovního poměru. 
Od tohoto dne jste povinni nastoupit do práce a vykonávat pracovní činnosti stanovené 
v  pracovní smlouvě osobně, stejně jako dodržovat pracovní kázeň. Nenastoupíte-li  
do zaměstnání v den smluvený bez vážného udání důvodu, může zaměstnavatel odstoupit 
od smlouvy. 

Smlouva může dále obsahovat podmínky zkušební doby, délku trvání pracovního poměru, 
úpravy pracovní doby, náplň práce, konkurenční doložku (viz níže) apod. Může obsahovat 
pasáž týkající se hmotné odpovědnosti zaměstnance. Podle zákoníku práce je pracovník povinen 
uhradit zaměstnavateli škodu, kterou způsobil nedbalostí, a to až do 4,5 násobku průměrného 
platu. U škody způsobené úmyslně tento limit neplatí, navíc může zaměstnavatel po zaměstnanci 
požadovat i náhradu ušlého zisku. 

Konkurenční doložka je písemná dohoda, že zaměstnanec nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle však 
jeden rok po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní 
účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, popř. jinou činnost, která by mělá 
soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele, a to za podmínek, za nichž to lze od zaměstnance 
spravedlivě požadovat. Za porušení může být sjednána přiměřená smluvní pokuta. Zaměstnavatel 
se na druhou stranu v konkurenční doložce zavazuje k tomu, že po celou dobu plnění tohoto 
závazku vám bude vyplácet určitou finanční částku jako kompenzaci. Výše minimální kompenzace 
je stanovena na polovinu průměrného měsíčního výdělku.

Zvláštní kategorií zaměstnanců jsou akademičtí pracovníci. Jejich náplň práce se řídí podle § 70 
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.
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Akademičtí pracovníci podle něj mohou vykonávat tyto činnosti: pedagogickou, vědeckou, 
výzkumnou, vývojovou, inovační či uměleckou.  S akademickými pracovníky lze sjednat pracovní 
poměr pouze na dobu určitou v délce 2 – 5 let, který může být u téhož zaměstnavatele uzavřen 
opakovaně nejvýše dvakrát za sebou. Poté lze u stejného zaměstnavatele sjednat pracovní poměr 
na dobu neurčitou.
Trochu jiná pravidla platí pro docenty či profesory a pro akademické pracovníky starší 65 let.

4.5 Pracovní poměr

Jak bylo řečeno, podpisem pracovní smlouvy vzniká mezi vámi a zaměstnavatelem pracovní 
poměr, řízený pracovní smlouvou a především zákoníkem práce. Budou-li dohodnuta v pracovní 
smlouvě ujednání, která jsou s  ním v  rozporu, nebo v  rozporu s kolektivní smlouvou nebo 
s jiným právním předpisem, budou tato ustanovení v pracovní smlouvě neplatná. Proto je vhodné 
seznámit se  s  obsahem zákoníku práce (např. na http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace, 
http://zakonik-prace.cz/ nebo na stránkách MPSV).

Předmětem pracovního poměru je určitá opakující se pracovní činnost, kterou se zaměstnanec 
zavazuje vykonávat za mzdu za daných podmínek pro zaměstnavatele. Je relativně obvyklé, že čerstvý 
absolvent nastupuje na dobu určitou, typicky jeden rok. Zaměstnavatel vás pravděpodobně 
nenajal jen na jeden rok, protože investice na zaučení nového pracovníka není malá. Nicméně 
pokud některá ze stran nenaplní své očekávání, smlouva po roce nemusí být obnovena. Pracovní 
poměr na dobu určitou je možné sjednat na dobu nejvýše tří let od jeho vzniku, přičemž 
takový pracovní poměr je možné prodloužit maximálně dvakrát (celkem tedy 3 x 3 roky), poté 
přechází smlouva na dobu neurčitou.  V  případě smlouvy na dobu určitou po dobu zástupu, 
např. za mateřskou dovolenou, musí být stanovena doba jeho trvání uvedením konkrétního data  
či události, např. do doby návratu konkrétní zaměstnankyně z mateřské dovolené.

Do 8 dnů po nástupu vás zaměstnavatel automaticky přihlásí na okresní správu sociálního 
zabezpečení (OSSZ) a začne za vás platit pojistné. V případě onemocnění máte po dobu 21 dnů 
nárok na náhradu mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel (náhrada mzdy náleží pouze za pracovní dny 
a platí, že se nevyplácí za první 3 pracovní dny nemoci). Od 22. dne máte nárok na nemocenskou, 
kterou vyplácí OSSZ.

Zkušební doba je zákoníkem práce stanovena maximálně na 3 měsíce. U vedoucích pracovníků 
může být sjednána až na 6 měsíců, nejvýše však na polovinu pracovní doby, na niž je pracovní 
smlouva uzavřena. Během zkušební doby obě strany, zaměstnanec i zaměstnavatel, mohou zrušit 
zaměstnanecký poměr bez udání důvodu. Zaměstnanci pak přísluší mzda za skutečně odpracovanou 
dobu. 

V každém případě platí, že zkušební doba musí být sjednána písemně, nejpozději v den  nástupu  
do práce. Sjednaná doba nesmí být dodatečně prodloužena, stejně tak nemůže být sjednána 
u  poměru, který už vznikl. Do sjednané lhůty se nezapočítává doba překážek v  práci, během 
které zaměstnanec nepracuje, jde však nejvýše o 10 dní. V  případě vaší pracovní neschopnosti 
zaměstnavatel pracovní poměr nemůže zrušit během prvních 14 dní.

Po zkušební lhůtě je rozvázání smlouvy na dobu neurčitou zaměstnavatelem relativně složité. Tuto 
situaci popisuje detailně zákoník práce. Stručně se o možnostech rozvázání pracovního poměru 
zmiňujeme i níže v následující kapitole.
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Pracovní doba činí 37,5 nebo 40 hodin týdně podle ustanovení pracovní smlouvy. V dvousměnném 
provozu nebo i dalších situacích je počet hodin jiný. Zaměstnavatel má právo vaši pracovní dobu 
rozvrhnout. Zákoník práce stanovuje povinné pracovní přestávky. Doba trvání pracovní doby je 
zákoníkem práce upravena pro případ směnného provozu nebo pro další méně obvyklé situace. Mezi 
relativně časté benefity patří tzv. flexibilní pracovní doba, kdy si zaměstnanec může svoji pracovní 
dobu sám rozvrhnout. Důležitou skutečností je, že jako zaměstnanec jste povinen být na začátku 
směny na svém pracovišti (tedy ne pouze vcházet do budovy) a odcházet z něho až po skončení směny.

Práci přesčas lze nařídit jen z vážných důvodů, a nesmí pak činit více než 8 hodin v jednotlivých 
týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah musí existovat dohoda mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem. Do počtu hodin se nezapočítává práce přesčas, za kterou bylo čerpáno náhradní 
volno. Náhradní volno ale musí být poskytnuto v době nejpozději 3 měsíců od přesčasů, jinak 
zaměstnanci přísluší příplatek 25 % průměrného výdělku. Přesčasová doba je placena s příplatkem, 
stejně tak jako práce o svátcích, v noci, v rizikovém prostředí atd. Zaměstnavatel může zahrnout 
práci přesčas do „běžné mzdy“ a to až do limitu 150 hodin za rok, u vedoucích pracovníků až 
do limitu 416 hodin za rok. V tom případě vzniká zaměstnanci nárok na čerpání náhradního volna 
nebo na proplacení příplatků až po překročení tohoto limitu. Podmínkou však je, že se na takovém 
řešení firma se zaměstnancem výslovně dohodla.

Nárok na dovolenou vzniká až poté, co zaměstnanec odpracoval u zaměstnavatele 60 dnů. Poměrná 
část dovolené je jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok za každý celý odpracovaný měsíc. 
Zaměstnavatel má právo určit termíny dovolené a může dovolenou zaměstnanci i odmítnout. 
Minimální dovolená ze zákona je v  podnikatelské sféře 4 týdny. V  současnosti velká část 
zaměstnavatelů poskytuje týden navíc. Pět týdnů je minimální dovolená v nepodnikatelské sféře, 
pedagogičtí pracovníci mají nárok na 8 týdnů dovolené.

Zaměstnanec může získat řadu dalších benefitů. Typické je závodní stravování nebo stravenky.  
Zde zaměstnavatel hradí až 55 % daňově uznatelných nákladů z ceny stravenky. Další benefity, jako 
služební telefon, automobil atd. jsou zdaněny jako příjem v poměrné části, pokud jsou používány  
i pro soukromou potřebu. 

4.6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

U těchto dohod platí stejná právní úprava jako pro pracovní poměr, s několika výjimkami, kterými 
jsou např. odstupné, pracovní doba, čerpání dovolené a skončení pracovního poměru.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Rozsah práce, na kterou se DPP uzavírá, nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout 300 hodin 
v kalendářním roce (všechny DPP u jednoho zaměstnavatele se vzájemně sčítají). Spolupráce může 
být ukončena kdykoliv a to i bez udání důvodu. Z DPP se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění, 
výjimkou je situace, kdy váš příjem na DPP u jednoho zaměstnavatele přesáhne 10 000 Kč v daném 
kalendářním měsíci (pokud máte uzavřeno více DPP u jednoho zaměstnavatele, příjmy se sčítají). 
Z hlediska daní se u DPP do výdělku 10 000 Kč měsíčně může použít srážková daň 15 %, při vyšším 
výdělku, nebo pokud máte u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení, se z odměny odvádí daň 
zálohová.
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Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Na základě DPČ může zaměstnanec vykonávat práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu 
stanovené týdenní pracovní doby (v průměru tedy maximálně 20 hodin týdně). V dohodě musí 
být uvedeny sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Není-li 
sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran  
ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu 
s 15denní výpovědní dobou. Dovolená musí být zakotvena ve smlouvě, jinak na ni nárok u DPČ 
automaticky nevzniká.

Z hlediska daňového se odvádí záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti (obdobně jako u běžného 
pracovního poměru). Srážku a odvod provede zaměstnavatel. Pokud je hrubý měsíční výdělek z DPČ 
minimálně 2 500 Kč, odvádí se z ní rovněž sociální a zdravotní pojištění.

Oba typy dohod musí být podobně jako zaměstnanecká smlouva sjednány písemně, jinak jsou neplatné. 

5. Nastupuji do zaměstnání

5.1 První den v zaměstnání

Už během pohovoru pozorujte, jaké je typické oblečení zaměstnanců, a přesně tak se oblečte 
na první den. Nástupní den by vám měl začít u správného zaměstnavatele krátkým úvodem 
o  celé společnosti a představením vašich kolegů a pracoviště. Pravděpodobně projdete školením 
o bezpečnosti práce nebo budete posláni na lékařskou prohlídku. 

Skoro určitě nebudete schopni si zapamatovat všechna jména, která ve vašem okolí padnou. Pokud bude 
příležitost, dělejte si poznámky. Buďte usměvaví a v pohodě. Zkuste třeba už první den vyrazit s kolegy 
na oběd, navazovat i neformální kontakty. Nicméně si zatím držte odstup a sledujte situaci kolem sebe. 
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Při pohovoru s vaším nadřízeným dostanete svoje úkoly. Měly by být dostatečně konkrétní, pokud 
nejsou, neváhejte se zeptat. Je možné, že váš šéf bude zrovna zaneprázdněn a nebude mít dost času. 
Najděte si práci, nebloumejte opuštěně prostory. Buďte aktivní. 

V  ideálním případě dostanete písemně svoje cíle, zpravidla na první tři měsíce po dobu vaší 
zkušební lhůty, potom na rok dopředu. Opět se neváhejte zeptat, pokud je vám něco nejasné. 
Řada společností vám i určí člověka na vaší organizační úrovni, který vám představí společnost 
i v každodenním životě.

V době studia magisterského programu mi bylo umožněno vycestovat do chemické společnosti Taminco 
(Gent, Belgie), která je dnes již součástí americké společnosti Eastman. Měl jsem možnost pracovat 
v  oddělení výzkumu a vývoje (R&D department). Po příjezdu jsem absolvoval pohovor s  vedoucím 
laboratoří (R&D technolog), který mi nastínil, co ode mne očekává, jeho kolegové mi ukázali laboratoře 
a seznámili s pracovníky oddělení. Podstoupil jsem bezpečnostní školení, dostal povinné pracovní 
oblečení, stůl a již tento první den jsem se pustil do práce. Nejprve jsem pracoval na komplexní literární 
rešerši o možnostech výroby kyseliny mravenčí, poté jsem působil jako laboratorní analytická podpora 
pro poloprovozní chod jednotky ultrafiltrace a reverzní osmózy. Po asi dvou měsících jsem k tomu navíc 
dostal vlastní projekt na téma Fentonovy oxidace odpadních vod při výrobě agrochemikálií, což byla moje 
hlavní náplň práce po zbytek stáže. Bylo mi umožněno pohybovat se po výrobních jednotkách a vidět 
v praxi chod průmyslových technologií. Během studia se jede např. na jednodenní exkurzi, ale vidět to 
každý den a mluvit každý den s lidmi z praxe je zkrátka k nezaplacení. Pracovní den standardně vypadal 
tak, že do práce jsem jezdil na kole cca 20 – 25 minut a v práci byl celou denní směnu 7.30 –16.00 h 
s klasickou pauzou na oběd, na který jsme chodili všichni z oddělení společně do firemní jídelny. Stáž 
mě ohromně obohatila v tom, že jsem si mohl vyzkoušet ten „opravdový“ pracovní život ve svém oboru, 
což považuji za přínosnější než jakoukoli studentskou stáž na univerzitě v cizině. Ačkoliv ve škole často 
spolupracujeme s různými firmami, vždy je tam pro studenta jistá bariéra, ale na takové stáži člověk 
vidí, jak to skutečně funguje v praxi. Novinkou například pro mě byly briefingy, kterých jsem se mohl 
účastnit s lidmi z vyšších pater firmy. Další důležitou věcí je samozřejmě pravidelné používání cizího 
jazyka (v mém případě angličtiny) v každodenním životě a určitě také zážitky spojené s cestováním 
po různých městech Belgie.

Student 1. ročníku doktorského studia, VŠCHT Praha, 2015 

5.2 Čeho se vyvarovat na začátku

Při nástupu společnost nepředěláte! V  každé společnosti existuje spousta nepsaných vazeb,  
ale i spousta postupů, se  kterými nesouhlasíte, nebo jsou v příkrém rozporu s tím, co jste se učili. 
Pokud chcete cokoliv změnit, začněte vnitřní infiltrací, nikoliv čelním útokem hlavou proti zdi. Až 
si sami vybudujete určitou pozici, získáte vlastní jméno, začnou vás vaši kolegové sami poslouchat 
a vnímat vaše doporučení. Do té doby akceptujte postupy, jaké jsou, ledaže budete sám/a  vyzván/a  
k jejich změně. 

Je váš pracovní program jasný? Poslouchejte zřetelně vašeho nadřízeného. Nikdy nenechte věci 
dojít tak daleko, abyste měl/a pocit, že nemáte nic na práci. Jste stále pod zrakem kolegů, kteří vás 
neustále testují a tvoří si na vás svůj názor. Změnit takový stereotyp, který o vás vznikne relativně 
rychle, pak trvá naopak dlouho.  
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Neseďte u počítače! Často chybou všech začátečníků je, že jdou (pochopitelně) cestou nejmenšího 
odporu. Jednou z  takových aktivit je usilovné přepracovávání stále stejného zadání u počítačové 
obrazovky. Tak jako tak, stejně se pravděpodobně napoprvé netrefíte do formátu obvyklého  
ve firmě. Raději připravte relativně rychle první verzi a dejte ji k diskusi. Zřetelně formulujte závěry, 
víc toho stejně málokdo čte. Pak ale důkladně zakomponujte připomínky. Místo počítače raději 
důkladně poslouchejte, co se od vás očekává. Ve svém pracovním úsilí nezůstaňte u jednoho tématu, 
které budete neustále omílat.

Rekapitulujte! Sami byste si měli po čase vyhodnotit své výsledky. Ovšem ne z hlediska svého 
vnímání, ale z hlediska toho, co váš zaměstnavatel použil a zařadil do výrobního procesu. Když se 
otočíte, musí za vámi zůstat viditelný kus práce. Pozor, viditelným kusem práce ale není zpráva, 
hlášení, výrobek nebo program, který nikdo nepoužívá. Výsledkem paradoxně může být to, co 
vám dalo relativně málo práce, ale je to vidět. Buďte proaktivní a vyhledávejte věci, po kterých je 
poptávka, které po vás váš nadřízený chce. Ty dotáhněte do konce.  

V  ničem se neukvapujte! Každý začátek v  novém prostředí lze přirovnat průchodu minovým 
polem. Každý detail rozhoduje, jak bude nováček přijat, zda vůbec a s  jakou nálepkou. Proto se 
nejprve seznamte nejen s firmou, ale také s jejím „tajným životem“.

Nedejte na první dojem! Zařazení do kolektivu záleží na síti vztahů, kterou si vytvoříte. Obvykle 
první přátelské osoby nemusí být ti nejlepší spojenci, naopak formální či neformální vůdci stojí 
spíše v pozadí. Vyčkávejte. Navíc jinak se k vám budou chovat muži a jinak ženy – ty první zajímá 
spíše vaše odbornost, ty druhé zase více vaše osobnost.

Zvolte zlatou střední cestu. V jednání s kolegy buďte přímí, komunikativní, ale udržujte si určitý 
odstup, minimálně než poznáte vztahy mezi svými kolegy. Nekomentujte své okolí! 

5.3 Jak číst výplatní pásku

Do práce nastupujete především proto, abyste pokryli své životní potřeby. Ačkoliv víte, že na peníze 
se nesmíte ptát hned, je to přeci jen hrubý příjem, co vás zajímá asi nejvíc.

Setkáte se se dvěma typy mezd: časovou, vyplácenou za jednotku času, tj. měsíc či hodinu 
a úkolovou, vyplácenou za odevzdaný úkol. 

Jako zaměstnanec se spíše setkáte s první jmenovanou. Proto na výplatní pásce najdete následující 
položky:

Hrubá mzda představuje smluvně dohodnutou mzdu, vyjma prémií, odměn.

Čistá mzda zbyde z hrubé mzdy po odečtení povinných odvodů za sociální a zdravotní pojištění  
a daně z hrubé mzdy.

Mzda k výplatě je zůstatek z čisté mzdy po odečtení povinných srážek a srážek dohodnutých  
se zaměstnavatelem (telefon, stravování, vzdělávací kurzy ap.)

Protože výpočet čisté mzdy je velmi obtížný, a závisí na vaší aktuální situaci a podmínkách pracovní 
smlouvy, lze jako orientační vodítko využít různých internetových kalkulaček. Pokud to chcete 
zkusit, podívejte se např. na www.penize.cz či www.vypocet.cz.



5.4 Ukončení pracovního poměru – výpověď

Uzavřený pracovní poměr lze ukončit:

• dohodou – dohodnete-li se se svým zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru, končí 
tento vztah ke sjednanému dni. Dohoda musí být uzavřena písemně, ale nemusí obsahovat 
důvody ukončení pracovního poměru. Každá ze stran obdrží po jednom písemném provedení. 
Na základě dohody může být pracovní poměr ukončen ihned;

• výpovědí – tu může podávat zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Musí být podána písemně 
a doručena druhému účastníkovi pracovněprávního vztahu, jinak neplatí. Doporučujeme nechat 
si potvrdit převzetí výpovědi druhou stranou na vaši kopii, aby dokument nemohl v budoucnu 
nikdo zpochybnit. Rozhodnete-li se výpověď stáhnout, pak je třeba tak učinit opět písemně, 
a to do doby, než uplyne výpovědní lhůta. Ta činí podle zákoníku práce dva měsíce a začíná 
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Vaší výhodou 
jako zaměstnance je možnost neuvádět do vámi podávané výpovědi důvody, které vás k tomuto 
rozhodnutí vedly. Naopak zaměstnavatel je povinen toto uvést, ať se již jedná o porušení pracovní 
kázně, vnitřní reorganizaci zaměstnavatelenebo jiný důvod podle § 52;

• okamžitým zrušením – v tomto výjimečném případě ukončení pracovního poměru musíte 
žádost podat písemně a doručit druhé straně. Zaměstnavatel tak činí obvykle v případě, že je vůči 
zaměstnanci vedeno trestní řízení či zaměstnanec hrubě poruší právní předpisy. Jako zaměstnanec 
tak můžete učinit ze závažných zdravotních důvodů či pokud vám zaměstnavatel více než 15 dní 
upírá právo na mzdu. Detaily viz zákoník práce;

• zrušením pracovního poměru ve zkušební lhůtě – obě strany mohou ukončit pracovní poměr 
buď s udáním důvodu či bez něj. Každopádně tak opět činí písemně a obvykle nejpozději tři dny 
před ukončením zkušební lhůty. Jako zaměstnanci jste však ve zkušební době chráněni v případě 
nemoci, tj. během prvních 14 dnů neschopnosti nesmí zaměstnavatel pracovní poměr zrušit.

V  žádném případě vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď v  ochranné době v  následujících 
případech:

- pracovní neschopnosti;
- pří výkonu vojenského cvičení;
- při uvolnění pro výkon veřejné funkce;
- kvůli těhotenství, při čerpání mateřské či rodičovské dovolené;
- při dočasné nezpůsobilosti k noční práci.
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Příklad  

Výpověď z pracovního poměru (výpověď daná zaměstnancem)

Společnost s.r.o.
Adresa sídla společnosti

 V Liberci, dne 31. 1. 2016

Věc: Výpověď z pracovního poměru

Vážení,

na základě pracovní smlouvy pracuji u vaší společnosti ode dne 3. 5. 2014 jako finanční analytik.
Tímto podávám k 31. 1. 2016 výpověď z pracovního poměru v souladu s § 50 Zákoníku práce.
Můj pracovní poměr tak skončí po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty, tj. k 31. 3. 2016.

Mgr. Jan Novák 
Modrá 258
460 10  Liberec
Datum narození

Výpověď byla doručena společnosti ………….

5.5 Co když žádnou práci nenajdu?

Tato varianta asi nikdy nenastane. Práci, pokud chcete, najdete vždy. Otázka je, za jakých podmínek 
a zda se vám bude zcela líbit. Také platí, že půl roku hledání není žádná tragédie a za současných 
podmínek asi bude častější.  

Přesto nezoufejte, jak bylo uvedeno dříve, zkusit práci i trochu mimo obor může být dobrá zkušenost 
pro to ujasnit si, co vlastně chcete. Můžete také odjet do zahraničí či se pustit do dalšího studia. 
Pokud neuděláte ani jeden z těchto kroků, pak můžete zamířit na místně příslušný Úřad práce.

5.5.1 Úřad práce

Pro řadu lidí je Úřad práce symbolem opravdu nouzového řešení. Proto stojí za to zopakovat, proč 
vám registrace jako nezaměstnaného může v něčem pomoci:

• trochu opadne nervozita a můžete si rozmyslet, co vlastně hledáte;
• úřad se o vás bude starat a snažit se pomoci;



• jako registrovaný budete mít hrazené zdravotní pojištění;
• pokud jste v posledních dvou letech byli alespoň 12 měsíců účastni důchodového 

pojištění, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti;
• délka evidence na ÚP se počítá z 80 % nebo 100 % (záleží, zda máte nárok na podporu 

v nezaměstnanosti či ne) do nároku na důchod;
• v případě delší registrace se můžete dostat k rekvalifikačním kurzům, které vám Úřad 

práce bude hradit;
• máte nárok na pracovní rehabilitaci, pokud jste osobou se zdravotním postižením;
• žijete-li bez rodičů, můžete si zažádat o příspěvek na bydlení;
• informace o tom, že hledáte práci, se dostane i k potenciálním zaměstnavatelům;
• navíc, můžete být výhodným artiklem i pro budoucího zaměstnavatele, který v případě 

uzavřené smlouvy s vámi dostane příspěvek na úhradu vaší mzdy.

Služeb Úřadu práce však není dobré zneužívat, spíš je využijte po omezenou dobu pro svůj prospěch 
a snažte se najít své místo tak, aby vám co nejlépe vyhovovalo. A proto na závěr přidáváme ještě 
pár drobností.

5.6 Pár tipů nakonec

Jak jsem zajištěn pro případ ztráty prvního zaměstnání?

Jako čerstvý absolvent příliš šancí na podporu nemáte. Na zprostředkování zaměstnání máte  
na Úřadu práce nárok stejně jako ostatní. 
Nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeči vzniká pouze v případě, pokud byl za poslední dva 
roky alespoň 12 měsíců účasten na důchodovém pojištění (jako zaměstnanec nebo jako OSVČ). 
Cílem je dočasné zmírnění výpadku příjmů. Přesné podmínky stanoví zákon o zaměstnanosti 
(č. 435/2004 Sb.). Lidé do 50 let věku mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců, lidé od 50  
do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců a lidé nad 55 let až jedenáct měsíců. Jde o takzvanou 
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podpůrčí dobu. První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65  procent průměrného čistého 
měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Za měsíc mohou dostat maximálně 0,58 násobek 
průměrné mzdy v České republice, tedy 15 024 Kč pro rok 2016. Další dva měsíce klesne podpora 
na 50 procent dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby pak uchazeč dostane jen 45 procent. Při 
rekvalifikaci se podpora zvyšuje na 60 procent dřívějšího výdělku. Výše podpory se odvíjí také od toho, 
jakým způsobem byl pracovní poměr ukončen (nižší je v případě, kdy byl pracovní poměr ukončen 
dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance). Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct 
měsíců) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši životního minima, která činí 3 410 Kč. 
Nevykazuje-li požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2 200 Kč. 
Když berete podporu, můžete si přivydělat, ale vždy je třeba to na ÚP předem hlásit a do osmi dnů  
i doložit. Můžete využít různých krátkodobých variant, přičemž kombinace uvedených možností je 
povolena, ale pozor - odměny z přivýdělků se sčítají a nesmí přesáhnout 4 950 Kč hrubého za měsíc 
(polovina stanovené minimální mzdy).

Pokud uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti, doba jejího vyplácení se mu v měsících výkonu 
nekolidujícího zaměstnání přerušuje a po skončení takového zaměstnání běží dál.

Povolené varianty: 

•    pracovní nebo služební poměr – činnost vykonávaná v rozsahu kratším než polovina 
stanovené pracovní doby a měsíční výdělek roven maximálně polovině minimální mzdy  
(v současnosti se jedná o 4 950 Kč hrubého);

•    dohoda o provedení práce – měsíční odměna rovna maximálně polovině minimální mzdy;

•    dohoda o pracovní činnosti – měsíční odměna rovna maximálně polovině minimální mzdy.

Když se stěhuji za prací

Při hledání zaměstnání nebo v  případě, že jste zaměstnání našli, se často může stát, že se budete 
muset přestěhovat. Pokud se stěhujete do nového města, váš zaměstnavatel by měl být ochoten vám 
poradit, kde se dá získat např. pronájem. Můžete však použít i realitní servery, např. www.reality.cz,  
www.byty.cz atd. Zpravidla nejlepší je ale obejít vývěsky nebo realitní kanceláře přímo v místě 
vašeho nového působení. 

Při pronájmu dbejte na velikost zálohy (zpravidla jednoměsíční nájem), podmínky výpovědi, 
vybavení bytu, dopravní obslužnost v místě, stav budovy a zodpovědnost za jednotlivá poškození. 

V  žádném případě nepodceňujte ochotu vašeho partnera/partnerky se stěhovat za prací s  vámi. 
Je důležité, aby v místě byla dobrá práce nejen pro vás, ale i pro něj/ni. Věc se zpravidla „sama 
nevyřeší“ a nezanedbatelné procento zaměstnání je měněno, abychom nakonec partnerovi vyhověli.

Kdy změnit zaměstnání?

Těžko říci, neboť se jedná o čistě individuální záležitost. U zkušenějších osob většinou v okamžiku, 
kdy mají pocit, že jim vykonávaná práce nepřináší žádné uspokojení či postup, spíše stagnují.  



U mladého člověka je to naopak velmi brzy, neboť jako absolvent bez větších pracovních zkušeností 
jste nevyhranění a teprve svou pozici hledáte. Může se stát, že změníte práci během roku dvakrát, 
někdo dokonce vícekrát. Protože však tuto fluktuaci uvádíte ve svém životopise, může se stát spíše 
překážkou a případného zaměstnavatele i přes vaše nesporné kvality odradit. 

Kdy odejít, i když mě práce baví?

Jako absolvent se do této situace dostanete výjimečně. Přesto je třeba se zamyslet, co dělat 
s dlouhodobě nepříjemnou atmosférou, nebo se situací, kdy budete nečekaně takzvaně „odejiti“. 
Kromě vlastního pracovního vyčerpání, označovaného jako syndrom vyhoření, se můžete setkat 
i s mobbingem, pracovní šikanou, ze strany kolegů či zaměstnavatele. V tom případě asi „sbalte 
kufry“. Buď potřebujete řádný odpočinek a nebo je chyba v celé organizaci, která šikanu dopustí. 
Pak udělejte rázný řez a začněte znovu.

Pokud budete nuceni práci opustit, například ještě ve zkušební době, pak se zamyslete nad svými 
chybami, přehodnoťte situaci a pohlédněte se po něčem, co vám sedne lépe. 

Říká vám něco finanční gramotnost?

V okamžiku nástupu do práce začnete řešit řadu záležitostí spojených s vašimi příjmy a výdaji. 
Je možné, že už budete zvažovat vlastní bydlení, budete uvažovat o spoření, životních pojistkách, 
úvěrech.

Neberte tuto oblast na lehkou váhu, protože 
•    můžete přecenit své možnosti splácet úvěry, protože nebudete mít přehled o svých příjmech 

a výdajích
•    matematické výpočty složeného úročení a področních splátek nejsou úplně jednoduché
•    smlouvy a smluvní podmínky bývají velmi složité a nepřehledné
•    matoucí je také zavádějící reklama na finanční produkty
•    i kdyz zvládnete všechny překážky, vyšší moc může zasáhnout, ztratíte ze dne na den práci, 

připlazí se nemoc ap...

A tak pár praktických rad: 

Rozpočet domácnosti

1. Spočítejte si příjmy a výdaje domácnosti včetně výhledu do budoucnosti. Pokud si 
domácnost chce vzít půjčku nebo úvěr, měla by udělat výhled nejméně na dobu, po kterou 
bude půjčku/úvěr splácet. 

2. Pamatujte na finanční rezervu.
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Půjčka, úvěr

3. Pokud si chcete půjčit, dobře si rozmyslete, zda to, na co si chcete půjčit, skutečně 
potřebujete.

4. Pokud se pro půjčku rozhodnete, musí z jejího rozpočtu být jasné, z čeho budete půjčku 
v budoucnosti splácet.

5. Dobře se seznamte s podmínkami smlouvy, promyslete si jednotlivá ustanovení smlouvy, 
případně se s někým poraďte.

6. Dejte si spočítat splátkový kalendář.

7. Není nutné podepisovat smlouvu po prvním přečtení na místě. Naopak, pokud to 
poskytovatel klade jako podmínku, je to jasné znamení, že něco není v pořádku, v takovém 
případě je lepší odejít.

8. Není na škodu vyžádat si víc nabídek a porovnat je, i když to zabere nějaký čas, výsledkem 
může být zajímavá úspora.

9. Není od věci zvážit možnost uzavřít pojištění ztráty schopnosti splácet úvěr.

Problémy se splácením

10. Řešte  problémy se splácením včas, vyjde to v konečném součtu levněji než se tvářit, že je 
všechno v pořádku.

11. Přehodnoťte výdaje domácnosti.
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12. Existujte možnost obrátit se na některou občanskou poradnu. Jejich odborníci mají znalosti 
o tom, co se v dané situaci dá dělat.

13. Pokuste se dojednat s  věřitelem/li změnu splátkového kalendáře – odklad splátek nebo 
snížení splátek.

 

A aby se vám lépe počítalo, tady je několik praktických odkazů: 

Splátkové kalkulátory

http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/financni-kalkulacky/splatkovy-kalkulator/ 

http://www.mesec.cz/kalkulacky/

http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/kalkulatory-d00013110

KALKULAČKA OSOBNÍHO ROZPOČTU (Radovan Novotný, http://www.mesec.cz) 
http://i.iinfo.cz/urs-att/kalkulacka-osobniho-rozpoctu-117136269846754.xls

 

Že by se hodil by se nějaký příklad? Tady je…

Spořit nebo si půjčit? To je to oč tu běží.

K tomu budete samozřejmě potřebovat peníze. Pokud je nebudete mít, máte dvě možnosti – buď 
si je naspořit, nebo si je půjčit. Jak se rozhodnete, bude záležet na Vás, obě řešení mají své výhody  
a (jak už to v životě bývá i) své nevýhody.

Základní vztah mezi půjčenou a splacenou částkou peněz je

Pn = P0 *(1+i)**n

Kde i je úroková sazba, n počet období, na která celou částku peněz ponecháte v bance nebo si celou 
částku půjčíte, P0 je částka na začátku a Pn je částka na konci n-tého období

V podstatě se jedná o matematické vyjádření přísloví „Čas jsou peníze“. Mimochodem – znáte 
nějaké jiné přísloví, které se dá takto exaktně vyjádřit?

Záleží na Vás, na které straně „časopeněžní“ rovnice chcete stát, zda chcete úroky dostávat a počkat 
s pořízením věcí nebo věci užívat hned a úroky platit. I zde, jak vidno, platí „něco za něco“.
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Konkrétně: půjčujete si 50 000,- Kč např. na zařízení domácnosti, s úrokovou sazbou 8 % p.a. 
a rozhodujete se, jak dlouho budete půjčku splácet. Varianty splácení 24, 36 a 48 měsíců zachycuje 
následující tabulka:

 

Půjčka 50 000 Kč

Úroková sazba 8 % p.a.

 

Doba splácení (měs.) 24 36 48

Výše měsíční splátky (Kč) 2 261 1 567 1 221

Navýšení úvěru (Kč) 4 264 6 412 8 608

 

S delší dobou splácení se (sice) snižuje měsíční splátka, ale celkově na úrocích zaplatíte víc. To je 
(také) důsledek toho, že „čas jsou peníze“. I tady se můžete rozhodovat, zda dáte přednost vyšším 
splátkám a nižšímu navýšení úvěru nebo nižším splátkám a vyššímu navýšení úvěru. Je to Vaše 
svobodná volba peníze si půjčit a zároveň Vaše svobodné přijetí odpovědnosti půjčku splatit.

 

Přejeme vám hodně štěstí a ať vám všechny tyto naše rady pomohou nalézt zaměstnání vašich  
snů !! J

 

„Jediný způsob, jak odvádět skvělou práci, je milovat to, co děláte. Pokud jste takovou ještě 
nenašli, nespokojte se s ní a jděte dál.“ – Steve Jobs
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