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Milí studenti, 

pokračujeme v probírání otázek k ZZ. Při online hodině 11. 1. probereme otázky č. 5, 6, 7 a 8 

viz. níže. 

Za DOMÁCÍ ÚKOL na 25. 1. bude zpracovat si otázky č. 9 a 10. Kontrolovat zpracování budu 

formou zkoušení, ať už online nebo ve škole (známka se bude počítat již na 2. pololetí). 

Jelikož máte poslední týden školy před uzavřením známek za 1. pololetí, tak mě kontaktujte 

v případě, že máte nerozhodnou známku a rádi byste si jí zlepšili. 

 

TÉMA: OTÁZKY K ZZ 

5. Strukturovaný profesní životopis    
Uveďte svůj zjednodušený strukturovaný životopis. 

 V jakých případech budete strukturovaný životopis využívat? 

 Jak byste strukturovaný životopis zpracoval/a? 

 Ke zpracování strukturovaného životopisu lze využít formuláře - kde je získáte? 
 

6. Přijímací pohovor    
Jak se jako uchazeč o zaměstnání připravíte na přijímací pohovor? Co bude o Vás zajímat 
Vašeho případného zaměstnavatele a co byste o zaměstnání ve vybraném podniku měl/a 
vědět Vy? 

 Jaké informace si před pohovorem o zaměstnavateli zjistíte? 

 Co bude při pohovoru o Vás případného zaměstnavatele zajímat? 

 Na co byste se měl/a při pohovoru zaměstnavatele zeptat? 
 

7. Vznik pracovního poměru   
Popište postup při uzavírání pracovního poměru. Jaká má zaměstnanec práva a povinnosti 
vyplývající  
z pracovního poměru? 

 Vysvětlete pojmy motivační dopis, nábor, konkurz a přijímací pohovor. 

 O čem musí zaměstnavatel informovat zaměstnance před vznikem pracovního 
poměru? 

 Může zaměstnanec při uzavírání pracovní smlouvy požadovat její doplnění či 
pozměnění? 

 
8. Základy pracovního práva   

Vysvětlete tyto pojmy pracovního práva: zkušební doba, dovolená, pracovní doba, přestávky 
v práci. 

 Kde najdete informace o zkušební době, k čemu tato doba slouží a jaká je její 
obvyklá délka? 



 Jaká je minimální roční délka dovolené stanovená zákonem, jaký vliv má nástup do 
práce v průběhu roku na dovolenou? 

 Jaká je základní délka pracovní doby? Jak dlouho může pracovník podle zákona 
pracovat bez přestávky, pokud je nezletilý a zletilý? Jaká je nejkratší délka přestávky 
na jídlo a oddech? 
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9. Pracovní smlouva  
K čemu slouží pracovní smlouva, kdo ji uzavírá a jaké jsou její povinné náležitosti? Uveďte 
příklady dalších ujednání, která byste si mohl/a sjednat v pracovní smlouvě. 

 Proč se uzavírá pracovní smlouva? Jakou formou se uzavírá a kdo ji podepisuje? 

 Co vše musí pracovní smlouva povinně obsahovat a co se stane, pokud v ní některá 
z těchto náležitostí chybí? 

 Co dalšího byste si mohl/a při uzavírání pracovní smlouvy sjednat? 
 

10. Skončení pracovního poměru  
Jakým způsobem může skončit pracovní poměr zaměstnanec? Jakým způsobem může skončit 
pracovní poměr zaměstnavatel? 

 Uveďte nejčastěji používané způsoby skončení pracovního poměru. 

 Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance? 

 Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele? 
 


