
 

 

DOPORUČENÍ PRO PSANÍ ŽIVOTOPISU 
 
Životopis je vaší vizitkou a často první věcí, kterou personalista potenciálního 
zaměstnavatele vidí. Dejte si na něm záležet, věnujte mu čas a péči. Zkušeným 
personalistům většinou stačí půl minuty na přečtení životopisu, aby zjistili, zda máte 
zkušenosti, které pozice vyžaduje. Zaujměte je i v takto krátké době.  
 
Níže uvádíme pár základních doporučení, která by vám mohla pomoci při tvorbě vašeho 
životopisu. 
 
Informace můžete využít i při tvorbě pracovního profilu na LinkedIn.com, kde je možné spojit 
se s ostatními profesionály nebo hledat práci.   
 

FORMA 

 

Na internetu najdete nespočet šablon, ze kterých si můžete vybrat a životopis si v nich 

vytvořit. Doporučujeme se vyhýbat Europassu, ten je pro většinu personalistů nepřehledný. 

Životopisem ve Wordu nic nezkazíte. Zaměstnavateli ho potom ideálně zašlete jako PDF.  

Forma by neměla zastínit obsah, ten je vždy na prvním místě. 

 

OBSAH 

▪ buďte pravdiví 

V životopisu buďte pravdiví a nevymýšlejte si znalosti/dovednosti, které nemáte. Personalisté 

na to zpravidla přijdou. 

▪ pište věcně; ani moc, ani málo 

Dlouhá souvětí a nepodstatné informace pro získání práce (např. výška, váha, počet 

sourozenců atp.) zastíní vaše důležité znalosti, dovednosti a zkušenosti. Životopis by měl být 

maximálně na dvě strany. Pokud naopak budete příliš struční, personalista si vaše 

zkušenosti nedomyslí. 

 

▪ vyhněte se otřepaným frázím 

Odlište se od ostatních kandidátů tím, že napíšete to, jací opravdu jste a co vás skutečně 

baví přiměřeně zajímavou formou. 

 

▪ fotografie o vás vypoví víc, než si myslíte  

Fotografie personalistům umožňuje vizualizovat si a zapamatovat kandidáta lépe, než pouhý 

text v životopisu. Ideální je fotografie s portrétem vašeho obličeje. Pokud ovšem nemáte 

reprezentativní fotografii, je lepší životopis bez fotky, než foto v plavkách na dovolené.  

 

▪ pracovní zkušenosti a vzdělání řaďte vždy od nejnovějších po nejstarší 

Personalistu nejvíce zajímají vaše aktuální zkušenosti, proto je bude hledat jako první.  



 
 

▪ dodržujte strukturu  

Informace jsou takto přehledné a personalista ví, kde má jakou informaci hledat. 

1. osobní (kontaktní) údaje  

2. profil 

3. vzdělání  

4. pracovní zkušenosti 

5. ostatní 

 

1. osobní (kontaktní) údaje 

V této sekci hledá personalista hlavně informace o tom, kde bydlíte a kontaktní údaje, aby se 

vám mohl ozvat. Ověřte si, zda máte kontaktní údaje správné. 

 

2. profil 

Toto je zbytná sekce. Doporučujeme ji ale přidat, protože zde můžete popsat jací jste a co 

máte v plánu do budoucna. Nebo třeba napsat své životní motto. 

 

3. vzdělání  

Pokud studujete střední školu, nezapomeňte studium napsat s poznámkou, že stále 

studujete (případně napište rok plánovaného ukončení). Nepište studium nedokončeno, tato 

informace vyvolává pocit, že jste studium ukončili a již dále nestudujete. 

 

4. pracovní zkušenosti  

• U všech pracovních zkušeností vypište dobu, po kterou jste u zaměstnavatele 

pracovali, název zaměstnavatele, oblast působení zaměstnavatele, vaši pracovní 

pozici a popis zodpovědností, které jste měli. Doporučujeme zmínit co se vám v práci 

povedlo a co považujete za svůj úspěch.  

• Vždy uvádějte měsíc a rok u pracovních zkušeností. Když napíšete, že jste pracovali 

ve firmě od 2016 – 2017, může to znamenat dva roky, ale také dva měsíce. Když 

uvedete i měsíc začátku a konce pracovní zkušenosti, bude to pro personalistu 

zřejmé hned.  

• Pokud nemáte pracovní zkušenosti, nevadí, můžete zmínit školní nebo volnočasové 

aktivity (práce na školních projektech, dobrovolnická činnost apod.) 

5. ostatní 

• Sem patří jazykové a počítačové znalosti, absolvované kurzy a koníčky.  

• U jazykových znalostí buďte co nejvíce pravdiví. Jednoduše popište, jak daný jazyk 

ovládáte. Pokud se umíte zařadit do Společného evropského rámce, napište přesnou 

úroveň (např. B1). Pokud máte certifikát, uveďte ho.  

 

▪ gramatika je základ 

Vždy si po sobě hotový životopis zkontrolujte. Pokud v něm personalista najde hrubky, věřte, 

že vám to šance získat práci nezvýší. Víc očí víc vidí, dejte ho přečíst svým blízkým. 

 

 

ZA TÝM METROSTAVU VÁM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘI VAŠÍ TVORBĚ! 

 


