ÚKOLY PRO ŽÁKY

I MALIČKOSTI JSOU DŮLEŽITÉ
Životopis je Vaší vizitkou. Co o Vás vypovídají detaily, které možná v životopisu máte, ale nemusí Vám
připadat důležité?
1.
Představte si, že jste personalista/ka. Vybíráte uchazeče o brigádu a dostali jste na stůl životopisy
dvou uchazečů – Ivana a Kláry. Ivan ve svém životopise uvádí, že hraje šachy a dělá karate; Klára
zpívá v rockové kapele a hraje volejbal.
Co Vám jako potenciálnímu zaměstnavateli tyto koníčky napovídají o tom, jací jsou oba uchazeči?
Vypište svoje tipy a až budete hotovi, proberte své nápady se sousedem či sousedkou v lavici.

Ivan

Klára

Ve dvojici určete 3 povolání, ke kterým by se Ivan a Klára podle vás hodili:

Ivan

Klára

2.
Nyní sdělte své dva největší koníčky spolužákovi, který si je zapíše do připravených kolonek. Vy si
naopak zapište koníčky souseda.
JMÉNO SPOLUŽÁKA:

Dalším Vaším úkolem je vypsat 5 vlastností, které by podle Vás mohl mít člověk s těmito koníčky.

3.
Ve dvojici se podívejte na následující obrázky, které znázorňují fotografie ze životopisů. Jak se vám
líbí? Jaký na vás dělají dojem? Krátce se o obrázcích pobavte a poté určete minimálně 3 pozice, o
které může uchazeč s takovou fotografií žádat, aniž by hrozilo, že práci
nedostane kvůli nevhodné fotografii.

Obrázek A

[cit. 2014-05-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Audrey_Hepburn_black_and_white.jpg>
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[cit. 2014-05-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://pixabay.com/cs/bikini-model-bikini-%C5%BEena-154835/>

Fotografie nemusí být vždy součástí životopisu, nicméně můžete ji poslat dobrovolně. Někteří
zaměstnavatelé ale požadují zaslání fotografie spolu s životopisem. Nepoužívejte fotografie, které
jste si pořídili během volnočasových aktivit (s kamarádem, rodinou, dětmi, na dovolené atd).
4.
Individuálně si přečtěte několik rad k psaní životopisu.
Jak vidíte z předchozích cvičení, jakákoli maličkost, kterou máte v životopise napsanou, může
rozhodnout o tom, jaký uděláte na potenciálního zaměstnavatele dojem. Nyní ještě několik tipů, jak
životopis sestavovat tak, aby byl atraktivní:


Soustřeďte se na to podstatné – životopis musí být stručný, doporučují se dvě strany A4.



Pište jasně a výstižně – používejte krátké věty.



Přizpůsobujte životopis pozici, o kterou žádáte – zjistěte, jestli životopis odpovídá tomu, co
zaměstnavatel požaduje, nedůležité údaje smažte, důležité doplňte. Zdůrazněte své výhody
v souvislosti se specifickými potřebami, které zaměstnavatel požaduje.



Zaměřte se na prezentaci svého životopisu – měl by být jasně strukturovaný, své dovednosti
popište co nejsrozumitelněji, dbejte na detaily (např. i na pravopis, interpunkci apod.)



Dávejte konkrétní příklady, např. kde konkrétně jste dané dovednosti získali.



Po dokončení životopisu si jej ještě před odesláním zkontrolujte!



Buďte upřímní. Zkušený personalista dokáže rychle zjistit, co je pravda, a co ne. Jediné, čeho
docílíte lhaním, je pořádná ostuda.



Před pohovorem si svůj životopis ještě jednou důkladně pročtěte. Nezaskočí Vás tak případné
všetečné otázky personalisty během pracovního pohovoru.

Strukturovaný životopis si můžete vytvořit jednoduše na www.europass.cz, kde najdete i více
informací, tipů a rad.

