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PRACOVNÍ PRÁVO 

 
Ověřte si své znalosti z oblasti pracovního práva zodpovězením otázek a vypracováním úkolů. 

 

 1) Kdo je to absolvent? 
  
 a) student, který nastoupil na školu b) student, který ukončil školu nebo 
kurz 
 
 
 2) Jaké máš možnosti, co dělat dál po ukončení základní školy? 
 

…............................................................................................ 

…............................................................................................ 

…............................................................................................  

 

 3) Jaké máš možnosti, co dělat dál po ukončení učiliště nebo střední 

školy? 

…............................................................................................ 

…............................................................................................ 

…............................................................................................ 

…............................................................................................ 

 

 4) Jaké možnosti bys využil při hledání práce? 

▪ ….............................................................................. 

▪ ….............................................................................. 

▪ ….............................................................................. 

▪ ….............................................................................. 

 

 5) Poskládej slova ve větě tak, aby dávala smysl. 

   

  Na trhu práce 

se............................................................................................... 

  

 

 

POPTÁVKA  JE PO STŘETÁVÁ JEJÍ  A PRÁCI  NABÍDKA  



 

 

 

 

 6) Odpověz ANO x NE. Zakroužkovaná písmena ti potvrdí správnost. 

  

 ÚŘAD PRÁCE – 

 Eviduje uchazeče o zaměstnání.   D) ANO B) NE 

 Vydává maturitní vysvědčení.   S) ANO O) NE 

 Poskytuje poradenskou činnost  

 v oblasti zaměstnanosti.    B) ANO P) NE 

 Vydává živnostenský list.    T) ANO Ř) NE  

   

 Eviduje volná pracovní místa.   E) ANO F) NE 

 

 7) Zjisti, kde je nejbližší úřad práce. 

  …......................................................................................... 

  

 8) Vyhledej webové stránky, které se zabývají nabídkou pracovních míst. 

  …......................................................................................... 

  …......................................................................................... 

  …......................................................................................... 

 

 9) Spoj pojmy s jejich významem. 

 

1) kvalifikace   a) získání nové kvalifikace  

2) rekvalifikace  b) Curriculum vitae neboli životopis 

  3) flexibilita   c) schopnost vykonávat určité povolání 

  4) CV    d) pružnost, přizpůsobení se 

   

  

 

  



 10) Začátek ucházení se o zaměstnání začíná: 

 zasláním životopisu s průvodním dopisem 

 pohovorem 

 Doplň z nabídky pojmů do jednotlivých kolonek.  

ŽIVOTOPIS 

 
Osobní údaje 

 
 

 

 
Vzdělání 

 
 

 

 
 

Praxe 
 

 

 
Jazyky 

 
 

 

 
Osobní zkušenosti 

a dovednosti 
 

 

 
Zájmy a aktivity 

 
 

 

    

 AKTIVNÍ ZNALOST ANGLICKÉHO JAZYKA, DATUM NAROZENÍ, 

ŘIDIČSKÝ  PRŮKAZ SK. B, JMÉNO, GYMNÁZIUM, PASIVNÍ ZNALOST 

NĚMECKÉHO  JAZYKA, CESTOVÁNÍ, VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, 

PRÁCE MS OFFICE,  

ŘEDITEL V BANCE, KURZ PSANÍ NA STROJI, ZÁSTUPCE ŘEDITELE 

V BANCE 

 

 

 

 

 

  



POHOVOR 

 11) Co by se u pohovoru určitě nemělo vyskytnout. Nesprávné škrtni. 

 Na pohovor přicházím včas. 

 Na pohovor můžu přijít v jakémkoliv oblečení, třeba i v teplákách. 

Pokud práci pro mě mají, tak jim na oblečení nesejde. 

 První dojem není vůbec důležitý, během pohovoru jistě poznají, jaké 

mám předpoklady pro práci. 

 Důležité je mluvit zřetelně a jistě. 

 Při pohovoru nesmím žvýkat. 

 Pokud nemám dobrou náladu, nemusím se usmívat, přece se nebudu 

přetvařovat. 

 Na konci pohovoru je dobré poděkovat a zdůraznit, jak by mě těšilo, 

kdybych mohl/a u firmy pracovat.  

  

  

 


