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Životopis 

Životopis, zkráceně CV, je většinou první 

kontakt s eventuálním budoucím 

zaměstnavatelem. 

Je tedy naší vizitkou a obvykle na základě 

tohoto životopisu se odvíjí pozvání 

k pohovoru. Věnujme tedy jeho zpracování 

patřičnou pozornost. 



Životopis 

Životopis musí být: 

 pravdivý 

 úplný 

 přehledný 

 bez gramatických chyb 

 bez překlepů 

 



Životopis 

 

V dnešní době je standardem strukturovaný 

životopis, to znamená, že v něm nejsou 

žádné dlouhé věty, ale heslovité informace 

o vzdělání, předchozí profesní kariéře, 

znalostech a dovednostech. Samozřejmostí 

jsou aktuální kontaktní údaje. 



Životopis – obecné rady 

 

Životopis by neměl být delší než dvě       

stránky A4. 

Jste-li čerstvým absolventem a hledáte 

své první zaměstnání, do životopisu 

uveďte kompletní seznam vzdělání. 

 



Životopis – obecné rady 

 

Pokud máte za sebou již delší profesní 
kariéru, uveďte pouze nejvyšší dosažené 
vzdělání a minulá zaměstnání uveďte 
pouze v bodech. 

Životopis piště chronologicky, tedy 
začněte aktuální pozicí a jděte zpět 
do minulosti. 

 



Životopis – obecné rady 

Nevyplácí se lhát a je zbytečné 
v životopise nechávat "hluchá" místa. 
Na pohovoru většinou vyjde vše najevo. 

Do životopisu nevyplňujte rodinný status, 
počet dětí nebo informace o zdravotním 
stavu. Zaměstnavatele tyto informace 
nemusí zajímat a dokonce je po vás ani 
nesmí vyžadovat. 



Životopis – obecné rady 

 

Poměrně standardní výbavou životopisu 
se v poslední době stává i fotografie. 
Určitě doma máte normální 
portrétovou fotografii. Fotky 
z dovolených, s partnerem či se psem 
personalistu určitě nenadchnou. 

  



Životopis – vzor 1 



Životopis – vzor 2 



Zdroje: 

• http://www.sprace.cz/poradna/jak-spravne-
napsat-zivotopis.html 

• http://www.diplomky.net/pr/jak-napsat-zivotopis 

• http://www.nazkusenou.cz/zivotopis-vzor-
a170.html 

• http://www.nazkusenou.cz/zivotopis-vzor-
a170.html 

• http://knihy.abz.cz/prodej/sestavte-si-atraktivni-
zivotopis 
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