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Název a adresa školy: 
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková 
organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0129 

Název projektu SŠPU Opava – učebna IT 

Typ šablony klíčové aktivity: 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 
vzdělávacích materiálů) 

Název sady vzdělávacích materiálů: ČJ II 

Popis sady vzdělávacích materiálů:  Český jazyk II, 2. ročník 

Sada číslo: D–10 

Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 14 

Označení vzdělávacího materiálu: 
(pro záznam v třídní knize) 

VY_32_INOVACE_D–10–14 

Název vzdělávacího materiálu: Životopis 
Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Mgr. Martina Hulvová 

ŽIVOTOPIS 

Životopis patří mezi útvary administrativního stylu. 

Zachycuje život jednotlivce, hlavní data a události života. Je nezbytnou součástí každé žádosti 

o zaměstnání, o studium… 

Dnes se často označuje pouze zkratkou CV – curriculum vitae (latinský název) = běh života. Podle 

anglicky čtených iniciálových zkratek CV bývá někdy nazýván síví nebo také sívíčko – tyto výrazy patří 

k profesní mluvě úředníků. 

 

Podobný účel jako životopis má dotazník = tištěný formulář, obsahuje otázky na potřebné údaje. 

Odpovídá se stručně, heslovitě (pohlaví:…  věk:…  vzdělání:…). 

 

Životopisy vědců, spisovatelů, politiků … - zde se vedle životopisných dat uvádí také přehled díla, 

objevy, ceny.  

Údaje ze života mohou být rozvedeny do větší šíře, jsou obohaceny o vyprávění zážitků – 

autobiografie, vzpomínky, deník, zápisky… 

Sestavuje se dvojím způsobem 

a/ v podobě souvislého textu – tzv. klasický životopis, je dnes vyžadován vzácně 

b/ v podobě strukturované – má heslovitou strukturu, je přehlednější 
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Životopis je důležitým zdrojem informací o člověku. Pravopisné chyby, chybějící údaje, nejasná 

stylizace, nepřehledné uspořádání textu, pokrčený papír… mohou uchazeči o místo uškodit a nemusí 

být pozván k přijímacímu řízení nebo osobnímu pohovoru. 

 

Údaje jsou řazeny: 

-tematicky (narození, vzdělání, praxe, znalosti) 

-časově (chronologicky) 

Kompozice životopisu 

-osobní údaje (jméno, datum narození, adresa) 

-rodinný stav 

-počet dětí 

-vzdělání (od nejvyššího dosaženého, základní školu není třeba uvádět) 

-zahraniční stáže 

-odborná praxe 

-znalosti cizích jazyků (stupeň pokročilosti, certifikáty a zkoušky) 

-dovednosti a schopnosti (řidičský průkaz) 

-povahové vlastnosti a rysy 

-zdravotní stav 

-místo a datum 

-vlastnoruční podpis 
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UKÁZKY 

 

KLASICKÝ ŽIVOTOPIS 

 

Jmenuji se Monika Králová (za svobodna Bystrá), narodila jsem se 17. března 1980 v Olomouci. 

Bydlím v Moravské Třebové v Husově ulici  č. 26. 

 

V roce 2003 jsem absolvovala povinnou školní docházku na Základní škole Boženy Němcové 

v Olomouci. Pak jsem byla přijata na Střední hotelovou školu v Olomouci, kterou jsem ukončila v roce 

2007 s vyznamenáním. V roce 2008 jsem složila státní zkoušku z psaní strojem.  Po studiu na hotelové 

škole jsem pokračovala ve studiu angličtiny na jazykové škole. Mám praxi v práci s počítačem 

v programu Word. Vlastním řidičský průkaz skupiny B. 

 

Po maturitě jsem nastoupila jako recepční v hotelu Hvězda ve Šternberku.  V roce 2008 jsem se vdala 

a přestěhovala se svým mužem do Moravské Třebové. Zde jsem pracovala jako asistentka ředitele 

firmy Lux.  V roce 2009 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, která mi letos končí. Ráda bych 

opět pracovala jako asistentka. 

 

K mým zálibám patří sport, cestování a četba. 

 

V Moravské Třebové 20. 2. 2012 

 

Monika Králová 
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STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS 

 

Monika Králová 

Husova 26 

658 00  Moravská Třebová 

 

Osobní údaje 

Datum a místo narození: 17. 3. 1980 

Státní příslušnost:  ČR 

Národnost   česká 

Rodinný stav:   vdaná 

 

Vzdělání 

Střední hotelová škola v Olomouci 2003 – 2007 

Základní škola Boženy Němcové v Olomouci 1995 – 2003 

 

Znalosti a dovednosti 

angličtina, němčina (pokročilá) 

znalost práce s počítačem (Word) 

psaní strojem (státní zkouška) 

řidičský průkaz skupiny B 

 

Zaměstnání 

mateřská dovolená (2009 – 2012) 

asistentka ředitele firmy Lux v Moravské Třebové (2008 – 2009) 

recepční v hotelu Hvězda v Olomouci (2007 – 2008) 

 

Zájmy 

sport, cestování, četba 

 

V Moravské Třebové 

 

Monika Králová 
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PRAKTICKÉ ÚKOLY 

1. Napište vlastní klasický životopis (psaný ve větách). 

2. Napište vlastní strukturovaný životopis. 


