


Jak správnì napsat životopis

Jméno a pøíjmení: uveï svoje plné jméno a pøíjmení, titul je nepovinný údaj

Adresa bydlištì:     trvalé (pøípadnì korespondenèní adresa)
                              

Datum narození:    uvádí se v životopise jako nepovinný údaj, stejnì jako vìk a rodinný stav. Pokud ale neuvedeš datum      
                                    narození, uveï alespoò vìk.
  
Kontakt:                    telefon:
                                    mobil:
                                    e-mail:

Vzdìlání:                  uveï rok ukonèení školy
                                    uveï název školy a mìsto, ve kterém jsi studoval
                                    uveï studijní obor, specializaci
                                    uveï zpùsob ukonèení studia – diplom, maturita, výuèní list, jiné

Poznámka: Dosažené vzdìlání uveï v poøadí od nejvyššího dosaženého vzdìlání po nejnižší.

     Když máš ukonèené základní vzdìlání, uveï základní školu. Pokud máš ukonèené støedoškolské vzdìlání, uveï støední 
školu, ale základní školu už neuvádìj. Jakmile však máš ukonèené vysokoškolské vzdìlání, tak uvádìj jak vysokou, tak 
støední školu.

Další vzdìlání:        uveï rok
                                    uveï název kurzu, školení
                                    uveï zpùsob ukonèení – osvìdèení, certifikát, diplom, jiné

Poznámka: Uveï všechny relevantní doplòkové formy vzdìlávání, které jsi absolvoval a zpùsob jejich ukonèení.

Praxe:                        uveï rok, nebo rozmezí rokù
                                    uveï název firmy, spoleènosti
                                    uveï pracovní pozici
                                    uveï náplò práce

Poznámka: Soupis bývalých zamìstnání piš v poøadí od posledního k prvnímu. V mnohých pøípadech jsou názvy pracovních pozic 
a funkcí obsahovì nesrozumitelné, proto je dobré uvést jejich rámcovou charakteristiku. Jsi-li  momentálnì nezamìstnaný, tak zaèni 
psát praxi svým posledním zamìstnáním. Pokud jsi byl mezi dvìmi zamìstnáními dlouhodobì nezamìstnaný, tak uveï toto období 
napø. jako „aktivní hledání zamìstnání“.

Další znalosti:         uveï své jazykové znalosti
                                    PC dovednosti, práce s uživatelskými programy balíku MS Office a jiné
                                    øidièský prùkaz
                                    jiné dovednosti – komunikativnost, zodpovìdnost, flexibilita, jiné

Poznámka: V dalších znalostech a zruènostech je dobré uvést také to, jak dobøe danou oblast ovládáš. Jak napøíklad ovládáš cizí 
jazyk a ohodnoś to stupnìm – napø. základy, mírnì pokroèilý, slovem i písmem, expert.

Osobní zájmy: uveï koníèky, kterým se vìnuješ ve svém volném èase.

                        Mìsto a datum                                                                                                                                       podpis



ŽIVOTOPIS

Jméno a pøíjmení: Ing. Marcela Janíková

Adresa bydlištì: 

trvalé:                        Jeronýmova 249/3, 370 01 Èeské Budìjovice
korespondenèní:    Dolní Námìstíèko 78, 381 01 Èeský Krumlov

Vìk:                            27 let

Kontakt:                    tel.: 380 654 321
                                    mobil: 777 654 321
                                    e-mail:

Vzdìlání: 
                                    2003
                                    Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích
                                    Fakulta sociálnì – ekonomických vztahù 
                                    Státní závìreèná zkouška

                                    1998
                                    Støední ekonomická škola v Èeských Budìjovicích
                                    studijní obor – vedení úèetnictví rozpoètových a pøíspìvkových organizací
                                    Maturitní zkouška

Další vzdìlání:
                                    2005
                                    Kurz vedení úèetnictví pro nevládní organizace
                                    Závìreèný diplom

Praxe:                        2005 - 2007
                                    Informaèní centrum pro mládež Èeský Krumlov
                                    ekonom
                                    Správa úèetních dokladù, vedení jednoduchého úèetnictví, mzdy

                                    2003-2005
                                    GLOBANET s.r.o. Èeské Budìjovice
                                    referent pro fakturaci
                                    Vystavování faktur, evidence úhrad a faktur v systému podvojného úèetnictví

Další znalosti:         anglický jazyk – aktivní znalost slovem i písmem
                                    nìmecký jazyk – mírnì pokroèilý
                                    práce s PC, MS Office – pokroèilá znalost
                                    øidièské oprávnìní skupiny B
                                    komunikativnost, spolehlivost, preciznost, flexibilita

Osobní zájmy:        sport, turistika, tanec, hudba, literatura faktu

                    V Èeském Krumlovì, dne 26.3. 2011                                                                                              Podpis



Vše co chceš vìdìt o životopise

K èemu slouží životopis?

Životopis je originální dokument, ve kterém popisuješ pøehled své dosavadní profesní kariéry.
Každý životopis je jedineèný v tom, že v nìm popisuješ a hodnotíš sám sebe. Jen na tobì záleží, co v nìm uvedeš, a jestli 
v nìm budeš jasný, struèný, pravdivý a skuteènì objektivní. Vzhledem k tomu, že životopis u každého z nás sehrává mimo-
øádnì dùležitou roli, je potøeba, abys vìdìl, jak má vypadat, co má obsahovat, aby zaujal toho, komu je urèený.

Struènì øeèeno, životopis je tvoje vizitka, a èím kvalitnìji je napsaný, zpracovaný, tím vìtší máš šance na dosažení svého cíle. 
Ten, kdo ho bude èíst, o tobì nic neví, jen to, co máš napsané v životopise.

NÁVOD JAKO Z KUCHAØKY
ANO: 

 •Životopis piš na èistý kanceláøský papír formátu A4. Dbej na estetickou úpravu. Vizuálnì pøitažlivý životopis  
     vytvoøíš použitím velkých okrajù a dostateèným množstvím volného prostoru. Tím ulehèíš jeho ètení.

 •V životopise požívej vždy jen jeden druh písma, nepoužívej grafické efekty. Vyber si jeden formát a ten dodrž  
     v celém dokumentu.

 •Maximální délka životopisu je dva listy. Popsaná mùže být vždy jen jedna strana. Pokud je rozsah tvého živo- 
     topisu vìtší, tak údaje pøesuò do pøíloh. Rozvrhni si životopis tak, aby popis práce, nebo vìta na první stranì  
     nepøecházela na druhou.

 •Abys hned na zaèátek získal pozornost toho, komu je životopis urèený, pošli své dokumenty (životopis,        
     prùvodní dopis, motivaèní dopis a jiné) ve velké obálce.

 •Posíláš-li životopis e-mailem, nepoužívej formáty, které by mohly pøi otevírání zpùsobit problémy. V prùvodním 
     mailu nepoužívej diakritiku.

 •Pokud pøidáváš fotografii, tak by mìla být v pravém horním rohu. Obyèejnì se posílají fotografie rozmìru jako 
     na obèanský prùkaz nebo pas. Nikdy neposílej fotografie z oslav nebo spoleèenských setkání.

 •Pøi psaní životopisu se zamìø na údaje, které souvisejí s prací, o niž se ucházíš. Snaž se vyzdvihnout své 
     aktivity a úspìchy, pokud podporují tvùj profesní cíl nebo ukazují na tvou inteligenci nebo rozhled.

 •Dosažené vzdìlání v životopise uvádìj v poøadí od nejvyššího dosaženého vzdìlání po nejnižší a dosavadní 
     profesní praxi napiš v poøadí od posledního zamìstnání po první.

 •V životopise si nic nevymýšlej. Na pracovním pohovoru budeš hovoøit o údajích uvedených v životopise 
     a neukázal by ses v dobrém svìtle, když se hned na zaèátku zamotáš do svých vlastních lží. 

 •Pokud po tobì vyžadují životopis v cizím jazyce, tak si dej pøeklad ovìøit u odborníka. Zároveò však musíš  
   poèítat s tím, že pokud tì pozvou na pohovor, je více než pravdìpodobné, že se jeho èást povede právì 
    v tomto jazyce.

 •Nezapomeò, že spolu s životopisem posíláš zároveò také žádost o pøijetí do pracovního pomìru, nebo prù- 
    vodní – motivaèní list.



NE:
 •Nepiš do životopisu nic, co by mohlo vzbudit pochybnosti, nebo co by mohlo vést k tvému vyøazení, 
    napøíklad proè odcházíš od svého souèasného zamìstnavatele. Tyto informace mùžeš sdìlit na osobním 
      po hovoru. V životopise je však vynechej. Zároveò neuvádìj informace, které nesouvisejí s tvým profesním cílem, 
     a vynechej i osobní informace.
 
 •Nepoužívej výstøední úpravy dokumentu, osobní, nebo barevné papíry a podobnì. Nikdy nepoužívej jiný for- 
     mát papíru než A4
 
 •Nepoužívej zkratky. Profesionální nebo technické výrazy používej pouze tehdy, pokud jde o jazyk relevantní 
     k pozici, o kterou se ucházíš.
 
 •Pøíliš nezdùrazòuj své vzdìlání, spíš se snaž napøímit pozornost na své zkušenosti a dovednosti a na to, že  
     víš, co dìlat. Pokud pracuješ déle než 5 let po ukonèení školy, tak prodávej svou práci a ne akademický titul.  
   Mezi poøadím jednotlivých zamìstnání nikdy nenechávej volné roky. Pokud jsi byl nìjaké delší období 
     nezamìstnaný, uveï to jako „aktivní hledání zamìstnání“.
 
 •Do životopisu nikdy nepiš nebezpeèné, nebo adrenalinové zájmy, které by mohly vést k tvé pracovní 
    neschopnosti.
 
 •Nehraj si na nic, co nejsi. Nenadhodnocuj své schopnosti a znalosti. Pokud se ucházíš o místo v zahranièní  
    firmì, kde požadují životopis v cizím jazyce, nikdy nesvìøuj tuto úlohu pøekladateli. Je totiž pravdìpodobné, 
     že bude i pøijímací pohovor veden v tomto jazyce. A jestli ho neovládáš, tak se dostaneš do trapné situace.

A na závìr dobré rady pro absolventy škol

Jsi-li èerstvým absolventem, pravdìpodobnì nemáš za sebou ještì žádnou praxi, pøípadnì jen nìkolik brigád, a tedy nemáš 
praktické zkušenosti ze samostatné práce. Pokud ses po èas studia nezapojoval na studentských brigádách nebo dobro-
volnických aktivitách, tak se ti bude životopis psát hùø. Jestli jsi bìhem školy (nebo pøes prázdniny obèas, èi pravidelnì)
nìkde pracoval, dá se øíct, že máš vyhráno. Protože mimo toho, že napíšeš jakou školu jsi absolvoval, mùžeš do životopisu 
uvést i všechny své dosavadní pracovní zkušenosti. Nepodceòuj je. Každá z nich tvému potencionálnímu zamìstnavateli 
nìco napovídá.

Napøíklad:
Pokud jsi mìl ve firmì na starosti poštu, je to signál, že je na tebe spolehnutí, a že víš, jak správnì roztøídit doklady, resp. že 
jsi získal potøebné administrativní zkušenosti. Podobnì je to i v jiných pøípadech, proto se snaž napsat všechny praktické 
zkušenosti, které jsi získal. Právì tyto zkušenosti mohou být momentem, který rozhodne o tom, že tì pøijmou i pøesto, že jsi 
absolvent.

A nezapomeò !  

 •V pøípadì, že jsi bìhem studia absolvoval nìjaký studijní pobyt, tak to urèitì v životopise uveï.

 •Je lepší zaøadit události chronologicky zpìtnì, tedy od posledního zamìstnavatele (brigády, dobrovolnické  
     práce a jiné) až po prvního, pøípadnì od nejvyššího dosaženého vzdìlání k nejnižšímu.

 •Nikdy si nehraj na nic, co nejsi. Nepiš nic, co neovládáš. Není hanba nevìdìt, ale lhát.

Formuláø životopisu v evropském formátu naleznete na webových stránkách www.europass.cz



CURRICULUM VITAE

Personal details:              Ing. Marcela Janíková
                                               Dolní Námìstíèko 78, 381 01 Èeský Krumlov

Date and place of birht:  June, the 17th, 1980, Èeské Budìjovice

Education:                           2003
                                               The South Bohemian University
                                               Faculty of social – economic affairs
                                               State exam

                                              1998
                                               The Secondary School of Commerce in Èeské Budìjovice
                                               Study branch – Accounting of contributory and non-profit institutions
                                               Graduation

Other 
education:                           2005
                                               The course of accounting for Non Government Organisations
                                               Certificate

Work
experiences:                      2005 – 2007
                                               Youth information centre in Èeský Krumlov – Civil Association
                                               The economist
                                               Administration, salaries, single entry bookkeeping

                                               2003 – 2005
                                               GLOBANET, Ltd. Èeské Budìjovice
                                               Officer for invoicing
                                               Invoicing, evidence of settlements and invoices in double entry bookkeeping

Other skills:                        English language – fluent
                                               German language – intermediate
                                               Computer skills – advanced user
                                               Driving licence B
                                               communicability, responsibility, rigour, flexibility

Personal
interests:                             sport, hiking, music, literatury of fact

Èeský Krumlov, 26.3. 2011
 
Contact details:
Phone:                                 380 654 321
Cell phone:                        777 654 321
E-mail:



Asociace pro podporu rozvoje Informaèních center pro mládež v Èeské republice (AICM ÈR) je neziskovou organizací sdru-
žující Informaèní  centra pro mládež (ICM) z celé ÈR. V ICM nabízíme dìtem, mládeži i široké veøejnosti bezplatnì informace 
a poradenství v oblastech: vzdìlávání, práce, cestování, volný èas, sociálnì patologické jevy, obèan a spoleènost, mládež
a EU, místní a regionální informace apod. Pro mladé lidi organizujeme semináøe, besedy, soutìže i výstavy.
Umožòujeme práci na poèítaèi, tisk, kopírování, a další èinnosti. Nedílnou souèástí jsou aktivity programu Evropské Unie 
Mládež v akci, nìkterá ICM jsou i regionálními poboèkami Èeské národní agentury Mládež a evropské informaèní služby 
EURODESK. Mùžete se u nás setkat se zahranièními dobrovolníky, èi se sami stát dobrovolníky Evropské dobrovolné služby. 
K dalším službám ICM patøí i prodej slevových karet pro dìti, mládež, studenty a pedagogické pracovníky ...

ICM, která patøí do sítì AICM ÈR najdete v Brnì, Bruntále, Èeské Lípì, Èeském Krumlovì, Frýdlantu, Hradci Králové, Jihlavì, 
Lomnici nad Popelkou, Novém Bydžovì, Pelhøimovì, Prachaticích, Pøíbrami, Prostìjovì, Táboøe, Teplicích a Tøinci.



Vydáno s laskavým souhlasem a podporou Združenia Informaèných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike. 

Adresáø èlenských Informaèních center pro mládež v AICM ÈR

JIHOÈESKÝ KRAJ

ICM Èeský Krumlov
Špièák 114, Èeský Krumlov, 381 01 

Telefon / fax: 380 712 427
                                  E-mail: icm@icmck.cz  

Web: www.icmck.cpdm.cz 

ICM Prachatice 
Zlatá stezka 145, Prachatice, 383 01 

Telefon / fax: 388 424 196 
E-mail: icmpt@centrum.cz 

Web: www.oskrebul.cz/icm  

ICM Tábor
Farského 887, Tábor, 390 02 

Telefon / fax: 381 252 416 
E-mail: info@icmtabor.cz 
Web: www.icmtabor.cz 

ÚSTECKÝ KRAJ

ICM Teplice
Masarykova 70, Teplice, 415 01 

Telefon: 417 633 573
E-mail: icm@ddmteplice.cz 
Web: www.icm-teplice.cz 

STØEDOÈESKÝ KRAJ 

ICM Pøíbram
Bøeznická 135, Pøíbram, 261 01 

Telefon / fax: 318 627 175 
E-mail: info@quido.cz
Web: www.quido.cz 

LIBERECKÝ KRAJ

ICM Èeská Lípa
Škroupovo námìstí 138, Èeská Lípa, 470 01 

Telefon: 487 522 241 
E-mail: icm@libertin.cz
Web: www.libertin.cz 

 

ICM Frýdlant
Mládeže 907, Frýdlant, 464 01 

Telefon: 482 312 270 
E-mail: icmfrydlant@email.cz 

ICM Lomnice nad Popelkou
Husovo námìstí 44, Lomnice nad Popelkou, 512 51 

Telefon / fax:  481 673 107, 603 183 381
E-mail: info@icmlomnice.cz 
Web: www.icmlomnice.cz 

ICM Jilemnice 
Kostelní 1, Jilemnice, 514 01 

Telefon: 737 970 947 
E-mail: cm.jilemnice@email.cz 

Web: www.icmjilemnice.cz 
 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

ICM Hradec Králové
Šafaøíkova 666/9, Hradec Králové, 500 02 

Telefon: 495 513 010, fax: 495 513 412 
E-mail: icm@hk.ymca.cz 

Web: www.hradeckralove.icm.cz   

ICM Nový Bydžov
Husova 1370, Nový Bydžov, 504 01 

Telefon / fax: 495 493 269
E-mail: knihovna.nb@tiscali.cz

Web: www.knihovna.novybydzov.cz 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

ICM Tøinec
Lidická 541, Tøinec, 739 61 

Telefon: 558 997 203
E-mail: mkub@knih-trinec.cz 

Web: www.knih-trinec.cz 

ICM Bruntál
tø. Dr. E. Beneše 47, Bruntál, 792 01 

Telefon / fax: 554 713 716
E-mail: romana.daneckova@openhousebruntal.cz 

Web: www.openhousebruntal.cz 

OLOMOUCKÝ KRAJ

ICM Prostìjov
Komenského 17, Prostìjov, 796 01 

Telefon: 582 302 553, fax: 582 302 550 
E-mail: icm@cmg.prostejov.cz 

Web: www.icmprostejov.cz  

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

ICM BRNO (ASK)
Skrytá 2, Brno, 602 00

Telefon: 542 218 065, fax: 542 210 030
E-mail: icm@askcr.cz 

Web: www.icmbrno.cz   

ICM Brno (YMCA)
Ve Vaòkovce 1, Brno, 602 00
Telefon / fax: 530 500 432 
E-mail: icm@brno.ymca.cz 

Web: www.ymcabrno.cekit.cz/index.php?kat=ic 

KRAJ VYSOÈINA 

ICM Jihlava
Tø. Legionáøù 15, Jihlava, 586 01 

Telefon: 561 110 210, 777 753 236 
E-mail: icm@slunceweb.cz 
Web: www.slunceweb.cz 

ICM Pelhøimov
Hrnèíøská 111, Pelhøimov, 393 01

Telefon: 602 864 837
E-mail: hodinah@hodinah.cz

Web: www.hodinah.cz 


