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Strukturovaný životopis neboli CV (z ang. curriculum vitae) je základním dokumentem,
který využijete ve svém profesním životě. Jedná se o váš osobní profil, vaši vizitku, jež
vypovídá o schopnostech, dovednostech i pracovních zkušenostech.
Motivační dopis je dalším samostatným dokumentem hned vedle životopisu, který využijete
při hledání zaměstnání. Pravidlem je, že motivační dopis přikládáte k životopisu pouze
na vyzvání potenciálního zaměstnavatele. Pokud jej ovšem sepíšete i bez předchozího
zadání, může zaměstnavatele mile překvapit a dát mu signál, že to s danou pozicí myslíte
opravdu vážně a necháváte si ihned od začátku záležet.
Z jeho názvu je patrné, že vyžaduje popsání vaší motivace k postu na této pozici, zdůrazníte
vaše předpoklady a silné stránky, které vám mohou být pro danou pozici výhodou. Žádané je
doložení pracovních úspěchů či znalostí z oboru.

Motivační dopis

Strukturální životopis (CV)

Firma, odpovědná osoba
Oslovení
Reakce na nabídku + zdroj informace
Zájem o práci, brigádu
Splnění požadavků – studium, pozice
v zaměstnání, přednosti
Dostavení se na pohovor
Rozloučení, podpis
Místo, datum
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Jméno
Adresa
Kontakty
Dosažené vzdělání (roky, školy)
Doplňkové vzdělání (roky, kurzy)
Pracovní zkušenosti
(roky, zaměstnavatel, pozice)
Jazykové znalosti
Počítačové znalosti
Úspěchy ocenění
Vlastnosti
Řidičský průkaz
Zájmy

Vzor motivačního dopisu:
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Vzor strukturovaného životopisu:

Použitá literatura a zdroje:
ČÁBALOVÁ, D. Občanská výchova, Rodinná výchova pro 9. ročník
Nakladatelství Fraus, 2007. 334 s. ISBN 978-80-7238-529-4.

Obrázky použity z těchto zdrojů:
http://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis
http://www.zivotopisy.cz/motivacni-dopis
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