
Občanská výchova 9. ročník 

                              výuka na období od 25. 5. do 29. 5. 2020 

Milí žáci, 

tentokrát vám nabízím motivační dopis. Tento dokument se přikládá spolu s životopisem 

v případě, že máte zájem o jisté povolání, profesi, funkci…Pokud se domníváte, že by se vám 

to mohlo do budoucna hodit, uložte si tento vzor. Můžete je následně doplnit o vaše údaje a 

informace. 

Žádné vypracování po vás nechci, snad jen – pokud byste chtěli – dobrovolně. Můžete pak 

poslat i ke kontrole. Záleží na vás. 

Motivační dopis 

- v odpovědích na inzerát najdete prostor na průvodní dopis. Do něj stručně 

napište, na jakou pozici reagujete a odkažte na přílohu, kde je v PDF formátu 

váš životopis a motivační dopis. Oba tyto dokumenty dávejte vždy do přílohy. 

Jedině tak máte jistotu, že nezapadnou a dostanou se k těm správným očím. 

- průvodní dopis – stručné informace, kde uvedete informaci, že žádáte o přijetí do 

pracovního poměru na základě např. inzerátu, reagujete na nabídku volného 

pracovního místa – pouze tato STRUČNÁ informace 

Struktura motivačního dopisu 

Dopis by měl mít maximálně 3 – 4 odstavce: 

 V prvním odstavci napište, na jakou pozici reagujete. Pokud je to možné, dopis vždy 
adresujte konkrétní osobě. 

 Ve druhém odstavci napište, co vás na pozici zaujalo a jak uplatníte své zkušenosti a 
dovednosti. 

 Ve třetím napište, čím budete přínosem, co tam chcete dělat – vaši vizi na dané 

pozici. Můžete přidat i něco konkrétního, co vás zaujalo na webu nebo co víte od 

známých. 

 A nakonec si napište o setkání! Výzva k akci může vypadat třeba takto: „Rád se 

s vámi setkám osobně. Kontaktujte mě kdykoliv na telefonním čísle XY nebo na                
e-mailu. S pozdravem, …..“ 

Pokud bude váš motivační dopis opravdu psaný na míru, bude osobní a konkrétní, výrazně 

zvýšíte šanci na úspěch. 

Vzor motivačního dopisu – viz. níže 

Doporučuji zhlédnout tuto metodiku – jak na to, popřípadě si uložit zdroj. Co kdyby…?  

http://www.inbaze.cz/wp-content/uploads/2017/10/4_zivotopis.pdf 

http://www.inbaze.cz/wp-content/uploads/2017/10/4_zivotopis.pdf


Adresa společnosti, firmy, podniku, družstva, 

kde se ucházíte o zaměstnání 

 

 

 

Vaše adresa 

 

 

                                                                                                                       Místo a datum 

 

Dobrý den, paní ……, 

reaguji na váš inzerát na pozici Obchodní zástupce, který jsem si přečetl na ……………..  

Nabízím bohaté obchodní zkušenosti, flexibilitu, příjemný vzhled a samozřejmě profesionální 

jednání na vysoké úrovni. V současné době jsem zaměstnán jako Sales Account Manager u 

společnosti …………, kde mám na starosti veškeré obchodní aktivity. Řídím obchodní 

oddělení, vytvářím marketingové akce a starám se o strategická partnerství. Osobně jsem 

proklientsky zaměřen a jsem zvyklý jednat na nejvyšších místech v různých korporátních i 

státních subjektech. 

Věřím, že mohu být pro vašeho klienta přínosem, a velmi rád bych se účastnil výběrového 

řízení na tuto pozici. 

S přáním krásného dne                                                                                      Josef Novák 

 

! Doplňte vlastnoručním podpisem – pokud budete posílat poštou, Váš podpis nesmí 

překrývat text, čili v tomto případě se nepodepisujete přes Josef Novák, ale nad tento text. 

 

Zdroj: 

startnatrhprace.cz/zadost-o-prijeti-do-zamestnani-ukazka 

https://www.monster.cz/rady-a-tipy/clanek/vzorovy-dopis 

https://g.cz/6-duvodu-proc-se-tesit-kazdy-den-do-prace/ 


