


MOTIVAÈNÍ DOPIS

Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové
tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

Informaèní centrum pro mládež
Šafaøíkova 666/9

500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové, 26.3. 2011

Vìc:
Motivaèní dopis

Na základì Vašeho inzerátu uveøejnìného v deníku MF Dnes dne 26.3. 2011 se ucházím o pracovní pozici odborného 
pracovníka pro mezinárodní projekty.

Rozhodl jsem se reagovat na pracovní nabídku na pozici odborného pracovníka pro mezinárodní projekty ve Vaší spoleè-
nosti. Tato pracovní pozice mi umožní využít mé vìdomosti, dosavadní zkušenosti a schopnosti, které jsem získal pøi studiu 
na Vysoké škole ekonomické – zamìøení mezinárodní vztahy.

V oblasti mezinárodního vztahù je velmi dùležitá kombinace výborné znalosti cizího jazyka spojená s empatií, dobrými 
komunikaèními schopnostmi a základní znalost diplomacie, které jsem získal ve své každodenní odborné praxi.

Nabídka volného pracovního místa ve Vaší spoleènosti mì oslovila. Aktivnì ovládám slovem i písmem anglický a nìmecký 
jazyk. Komunikaèní schopnosti v anglickém jazyce jsem si zdokonalil pøi tøímìsíèním studijním pobytu v Londýnì. Ovládám 
práci s Internetem a bìžnými kanceláøskými aplikacemi balíku MS Office.

Mezi moje pøednosti patøí zodpovìdnost, preciznost, komunikativnost a flexibilita. V pøípadì potøeby jsem schopen pracovat 
i pøesèas. 

Vìøím, že Vás mùj motivaèní dopis zaujme. Rád bych se Vám pøedstavil pøi osobním pohovoru a potvrdil uvedené skuteè-
nosti. 
Èekám na Vaši odpovìï a pozvání na osobní pohovor.

                                                                                                                                                                      S pozdravem



Motivaèní dopis – základní osnova

Záhlaví listu:
V horní èásti motivaèního dopisu uveï své kontaktní údaje: jméno a pøíjmení, titul, adresu bydlištì, telefonický kontakt, pøí-
padnì e-mailovou adresu. 

Adresu spoleènosti, které zasíláš žádost o pøijetí do zamìstnání nebo motivaèní dopis, uveï pod úroveò tvé adresy vpravo, 
nebo do dolního levého rohu. Je vhodné uvést jméno osoby, která má výbìr pracovníkù v kompetenci. Upozorníš je tak na 
svoji pøipravenost.

První èást:
V první èásti motivaèního dopisu oznam zamìstnavateli, odkud ses dozvìdìl o volném pracovním místì. V další èásti uveï 
název pozice, o kterou se ucházíš. Hodnì uchazeèù zapomene na tento detail. Spoleènosti èasto vypisují inzeráty na více 
pozic a je pro nì dùležité, aby vìdìly, o které volné pracovní místo jevíš zájem právì ty.

Druhá èást:
Tady  shrò všechny své vìdomosti, schopnosti a dovednosti, které by tvùj budoucí zamìstnavatel mohl využít. Tyto základní 
informace o tobì, tvém osobnostním profilu, by se ale mìly vztahovat k pracovní pozici, o kterou se ucházíš. Mùžeš uvést 
i vzdìlání, pokud se váže k nabízené pracovní pozici. Mùžeš napsat i tvé nejvýznamnìjší pracovní výsledky, kterých jsi 
dosáhl, nebo se pochval úspìchem, který mùžeš pøi osobním pohovoru prokázat. 
Jsi-li  absolvent školy, napiš své pracovní výsledky pøi studiu, brigády, dobrovolnickou práci nebo nìco podobného. Je velmi 
vhodné napsat, zda máš zkušenosti s prací v týmu, nebo prací na øešení projektù. A také to, že flexibilní pracovní doba podle 
požadavkù potencionálního zamìstnavatele, ti nebude dìlat problémy.

Tøetí èást:
Zde vyzdvihni své osobní vlastnosti, svou charakteristiku, kterou se budeš prezentovat v konkurenci ostatních kandidátù. 
Právì tady se mùžeš zamìøit na to, v èem bys mohl být pro zamìstnavatele pøínosem. Zbyteènì však nepøehánìj. I zde platí, 
že nejdùležitìjší je napsat pravdu. Na závìr uveï tvùj zájem potkat se pøi osobním pohovoru. 



ŽÁDOST O PØIJETÍ DO ZAMÌSTNÁNÍ

Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové
tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

Informaèní centrum pro mládež
Šafaøíkova 666/9

500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové, 26.3. 2011 

Vìc:
Žádost o pøijetí do zamìstnání

Na základì Vašeho inzerátu otištìného v deníku MF Dnes dne 26.3. 2011 se ucházím o pracovní pozici odborného pracov-
níka pro mezinárodní projekty.

Nabídka volného pracovního místa ve Vaší spoleènosti mne oslovila. Aktivnì ovládám slovem i písmem anglický a nìmecký 
jazyk. Zároveò zvládám práci na Internetu a v bìžnì používaných kanceláøských programech  balíku MS Office. Mezi moje 
pøednosti patøí zodpovìdnost, preciznost, komunikativnost a flexibilita.

Rád pøijmu pozvání na osobní pohovor ve Vámi urèeném termínu.

Za posouzení mojí žádosti pøedem dìkuji.
                                                                                                                                                                    S pozdravem

Pøílohy:  Životopis
                  Motivaèní dopis

Souhlasím se zpracováním a uchováním mých osobních údajù ve spoleènosti Informaèní centrum pro mládež Hradec Krá-
lové. Poskytnutí údajù je dobrovolné s tím, že tyto údaje mohou být dál zpracovány pro úèely databáze uchazeèù o zamìst-
nání ve smyslu zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù. Souhlas je dáván po dobu 6-ti mìsícù, podle § 20 odst.1 
a §21 odst.3 citovaného zákona a je ho kdykoliv možné písemnì odvolat.  



Žádost o pøijetí do zamìstnání – základní osnova

Záhlaví žádosti: 
V horní èásti žádosti o pøijetí do zamìstnání uveï své kontaktní údaje: jméno a pøíjmení, titul, adresu bydlištì, telefonický 
kontakt, pøípadnì e-mailovou adresu.

Adresu spoleènosti, které zasíláš žádost o pøijetí do zamìstnání nebo motivaèní dopis, uveï pod úroveò tvé adresy vpravo, 
nebo do dolního levého rohu. Je vhodné uvést jméno osoby, která má výbìr pracovníkù v kompetenci. Upozorníš je tak na 
svoji pøipravenost.

Pøedmìt žádosti:
Jako pøedmìt žádosti mùžeš také použít frázi : „Žádost o zaøazení do výbìrového øízení“. Mùže se ti totiž stát, že jakmile ti 
bude pracovní místo nabídnuto, ty sám jej nakonec odmítneš. A v tomto smìru formulace „ Žádost o pøijetí do pracovního 
pomìru“ zní už velmi závaznì.

První èást:
V první èásti žádosti o pøijetí do zamìstnání uveï, odkud ses dozvìdìl o volném pracovním místì. Nezapomeò napsat 
název pracovní pozice, o kterou se ucházíš.

Druhá èást:
Napiš, proè se o danou pozici ucházíš. Struènì popiš své pracovní zkušenosti, vìdomosti a schopnosti, které nabízíš, pøí-
padnì vzdìlání.

Tøetí èást:
Na závìr napiš zdvoøilostní vìtu a projev svùj zájem o osobní schùzku pøi pohovoru. Nezapomeò na vlastnoruèní podpis.    



Dobré rady na závìr …

Žádost o pøijetí do zamìstnání je nevyhnutelnou souèástí korespondence týkající se pracovního místa, o které se ucházíš. 
Je to dokument, který má formu dopisu, a ke kterému se pøikládá životopis, motivaèní list a podle konkrétních požadavkù 
zamìstnavatele i kopie dokladù o vzdìlání, absolvovaných kurzech, apod. Pokud jde o první dopis, který zasíláš svému 
potencionálnímu zamìstnavateli, mìl by mít všechny náležitosti úøedního listu.

Prùvodní, nebo motivaèní dopis sehrává významnou roli pøi hledání zamìstnání. Slouží k tvé rychlé prezentaci. Strukturou 
a obsahem je velmi podobný žádosti o pøijetí do zamìstnání, obsahovì je však rozsáhlejší. Z motivaèního dopisu by mìlo 
být jasné, že jsi pochopil obsah nabídky, inzerátu. Zamìstnavateli v nìm naznaèuješ,  o jaké zamìstnání máš zájem a záro-
veò vyzdvihuješ své schopnosti, zkušenosti nebo dosažené výsledky. Protože se pøikládá k životopisu, tak není tøeba v nìm 
opakovat údaje o vzdìlání, praxi a rodinných pomìrech. Jeho smyslem je ukázat, jak se tvé schopnosti kloubí s pøedstavou 
zamìstnavatele.

Upozoròujeme tì, že pøi psaní motivaèního dopisu a žádosti o pøijetí do zamìstnání, se nejspíš dost zapotíš, ale koneèný 
výsledek mùže stát za to. Nezapomeò ale na cenné rady pøi jejich psaní.

Návod jako z kuchaøky

ANO:

•Motivaèní dopis a žádost o pøijetí do zamìstnání piš na èistý kanceláøský papír formátu A4. Dbej na jejich estetickou  
    úpravu. Vizuální pøitažlivost dosáhneš použitím velkých okrajù a dostateèným množstvím volného prostoru, èímž zároveò  
    ulehèíš i jeho ètení.
•Používej vždy jen jeden typ písma, nepoužívej grafické efekty. Vyber si jeden formát a ten dodrž v obou dokumentech.
•Zjisti si pøesný název firmy, které své podklady adresuješ, napiš si adresy a kontaktní osoby. Uveï, odkud ses o pracovním 
    místì dozvìdìl. Nezapomeò si zjistit pøesné informace o volném pracovním místì a èinnosti firmy.
•Když už máš vypracovanou žádost o pøijetí do zamìstnání a motivaèní dopis, neposílej je hromadnì do všech firem. Napiš 
    pro každého potencionálního zamìstnavatele zvlášś osobitou žádost o pøijetí do zamìstnání i motivaèní dopis. 
•Jakmile žádost o pøijetí do zamìstnání a motivaèní dopis posíláš poštou, nezapomeò je vlastnoruènì podepsat modrou 
    propiskou. Pokud chceš zapùsobit, tak je podepiš inkoustovým perem.
•Pokud dokumenty posíláš mailem, tak žádost o pøijetí do zamìstnání piš pøímo do textu emailové zprávy a všechny ostatní 
    dokumenty dej do pøílohy. V textu e-mailové zprávy nepoužívej diakritiku, pro pøílohy nepoužívej formáty, které mùžou dìlat 
    problémy pøi jejich otevírání. 

NE:

•Nepoužívej výstøední úpravu dokumentù, osobní nebo barevné papíry apod. Nikdy nepoužívej jiný formát papíru než A4.
•Nepoužívej zkratky. Profesionálním, nebo technickým žargónem piš pouze tehdy, pokud jde o jazyk relevantní k pozici,
    o kterou se ucházíš.
•Vyhni se gramatickým chybám
•Nezveøejòuj informace, které jsou obsaženy v životopise.
•Pøíliš nezdùrazòuj vzdìlání a spíš se snaž upoutat pozornost na své zkušenosti, dovednosti a na to, co umíš.
•Nehraj si na nìco, co nejsi. Nepøeceòuj své schopnosti a znalosti. Pokud se ucházíš o místo v zahranièní firmì, kde poža-  
dují motivaèní dopis nebo životopis v cizím jazyce, nesvìøuj tuto práci pøekladateli. Je totiž pravdìpodobné, že bude pøijímací 
   pohovor veden v tomto jazyce. Pokud ho neovládáš, tak se dostaneš do trapné situace. Nelži !



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 


