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Příloha č. 1 

Ţivotopis 

Bc. Nikola Doleţelová 

Alšova 576/10, 708 00 OSTRAVA 

Tel.:  +420 731 441 174 

E-mail: nikoldolezelova@centrum.cz 

 

Osobní údaje 

Datum a místo narození    13. srpna 1987, Ostrava 

Státní příslušnost    ČR 

Národnost     česká 

Rodinný stav     svobodná 

Zdravotní stav     dobrý 

 

Školní vzdělání 

2006 – doposud  Průběh studia na VŠB-TU Ostrava, Ekonomická 

 fakulta.  

2009  Ukončeno bakalářské studium s titulem Bc. 

Bakalářská práce na téma „Podnikatelský záměr“. 

2002 – 2006     Střední průmyslová škola v Ostravě-Vítkovicích 

      Zakončeno maturitou. 

 

 

 

Zaměstnání a praxe 

mailto:nikoldolezelova@centrum.cz


2010-05-01 – 2011-03-30   Finanční a administrativní pracovnice v DHL Express 

(Czech Republic), s.r.o. 

2009-02-02 – 2010-04-30   Sales assistant v Orsay s.r.o. Ostrava  

2008-02-18 – 2008-11-31   telesales v GE Money Bank, a.s., 

2005-10-27 – 2008-02-28   Sales assistant v Orsay s.r.o. Ostrava. 

2005-05-30 – 2005-06-10   Praxe u reklamní a marketingové agentury Image 

      studio. 

 

Znalosti a dovednosti 

Anglický jazyk     pokročilá znalost 

Francouzský jazyk     základní znalost 

Německý jazyk     základní znalost 

Microsoft Word    pokročilá znalost, 

Microsoft Excel     pokročilá znalost, 

Microsoft PowerPoint    pokročilá znalost, 

Microsoft Outlook    pokročilá znalost, 

Microsoft Access    uţivatelská znalost, 

Autocad     uţivatelská znalost, 

Freightsoft, OPAC, SAP   uţivatelská znalost. 

Řidičský průkaz sk. B  - aktivní řidič 

Vlastním certifikát ECDL - Evropský certifikát pro Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Access) 

 

 

Absolvovaná školení a workshopy 



GE Money Bank, a.s., 2008  Výběrové řízení – školení zaměřeno na proces 

výběrového řízení (moţnosti průběhu výběrového 

řízení, nejčastější chyby uchazeče, příprava na 

výběrové řízení, aj.). 

 

Orsay, s.r.o., 2009  Prodejní dovednosti - školení zaměřeno na prodejní 

proces (průběh prodejního procesu od upoutání 

zákazníka aţ po spokojenost a prodej). 

  

 Merchandising – školení zaměřeno na reklamu, 

nabídku a organizaci prodeje.  

  

 Zpětná vazba a sebehodnocení – školení zaměřeno 

na zvládání procesu zpětné vazby a hodnocení výkonu 

práce. 

 

Osobní vlastnosti 

Jsem pracovitá, cílevědomá, samostatná, komunikativní, zodpovědná, dochvilná, ráda se učím novým 

věcem, jsem společenská a empatická. 

Zájmy a aktivity 

Cyklistika, in-line, hudba, tanec, cestování, móda, pes, turistika, lyţování, fitness, četba. 

 

 

 

V Ostravě 14.04.2011      Bc. Nikol Doleţelová 

 

Příloha č.2  



Motivační dopis 

V Ostravě, dne 8.2.2011 

 

Váţená paní, váţený pane, 

reaguji na Vaši nabídku práce „Specialista náboru zaměstnanců“ zveřejněnou na serveru 

www.jobs.cz. Momentálně studuji druhý roční navazujícího magisterského studia na VŠB-TU 

Ostrava, na fakultě Ekonomické, studijní obor Podniková ekonomika. Letos v květnu 2011 ukončuji 

studium státními závěrečnými zkouškami s titulem Ing., jak uvádím v přiloţeném ţivotopise. 

Tato pozice mně velice zaujala. Jako téma své diplomové práce, pro velký zájem o tuto 

problematiku, jsem si zvolila „ Optimalizace výběrového řízení“, kde analyzuji proces postupu 

výběrového řízení  u dvou společností, státní Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě- Porubě a 

soukromé společnosti DHL Express ( Czech Republic), s.r.o. Poté vytvářím tzv. „optimální“ návod 

neboli postup výběrového řízení. 

Mohu nabídnout zkušenosti s osobním kontaktem a také administrativní zkušenosti. Vlastním 

certifikát ECDL, evropský certifikát pro Microsoft Office, ovládám Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Access, dále také Internet a jiné, které uvádím 

v ţivotopise. Jsem samostatná, zodpovědná, komunikativní, cílevědomá, kreativní, mám organizační 

schopnosti, jsem emfatická, flexibilní a ráda se učím novým věcem. 

Pokud Vás má ţádost zaujme, ráda se dostavím na osobní pohovor. 

Těším se na spolupráci. 

 

S pozdravem 

Bc. Nikol Doleţelová 

Alšova 576/10 

708 00 Ostrava 

Tel: +420 731 441 174 

Email: nikoldolezelova@centrum.cz 

 

Příloha č. 3  

http://www.jobs.cz/
mailto:nikoldolezelova@centrum.cz


O S O B N Í   D O T A Z N Í K 

 

Příjmení, jméno, titul: 
 

 

Rodné příjmení: 
  

Místo narození*): 
 

 

Dřívější příjmení*): 
  

 
  

 

Datum narození: 
  

Rodné číslo*):  

 

Státní příslušnost: 
  

Rodinný stav*):  

 

Zdravotní pojišťovna*): 
 

 Osoba se zdravotním postiţením*):  

 

Adresa trvalého bydliště:  

Telefon:  

 

Doručovací adresa (pro kontakt s Okresní správou sociálního zabezpečení Ostrava): 

 

 

 

Děti
*)

 Datum narození 

  

  

  

 



 

Vzdělání a kvalifikace 

Vzdělání Název školy Obor Rok ukončení Druh zkoušky 

Základní     

S
tř

ed
n

í 

- odborné     

- úplné     

- úplné odborné     

- úplné všeobecné     

Vyšší odborné     

Vysokoškolské     

Postgraduální     

Kurzy, školení, stáţe     

 

 

Znalost cizích jazyků 

Cizí jazyk 

Úroveň znalosti 

Druh zkoušky 

základní mírně pokročilá pokročilá 

Anglický 
    

Německý     

Ruský     

     

 

 

Odborné znalosti a dovednosti 

(práce s počítačem, řidičský průkaz, státní zkoušky, apod.) 



 

 

 

 

 

 

 

Průběh dosavadního zaměstnání 

Zaměstnavatel Od – do (datum) Zařazení 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Pobíráte důchod?  NE - ANO  Druh: 
 

 Od 
 

 

 



Máte stanovené sráţky ze mzdy? NE - ANO  Jaké*): 
 

 

 

 

Je proti Vám vedeno soudní řízení?  NE - ANO  Důvod: 
 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem nic nezamlčel a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

Souhlasím s ověřením dosaţené kvalifikace u poskytovatele vzdělání. 

 

 

 

V  datum:  20 

     

Podpis 

 

 



Příloha č.4 

Dotazník 

1. Odkud jste se dozvěděli o nabízené pozici? 

 Inzerát v tisku 

 Úřad práce 

 Stránky společnosti 

 Jiné- přátelé rodina ……………………………………. 

 

2. Poskytla Vám organizace vyčerpávající informace o nabízené práci? 

 Úplné informace 

 Dostačující informace 

 Chybí finanční ohodnocení 

 

3. Z jakého důvodu jste se rozhodl(a) reagovat na nabídku? 

 Moţnost zaměstnání 

 Pracovní podmínky 

 Dobré jméno firmy 

 Jiné- práce v regionu…………………………………. 

 

4. Provedl(a) jste přípravu na výběrové řízení? Pokud ano, jakou? 

 Bez přípravy 

 Ţivotopis + motivační dopis 

 Informace o společnosti 

 Informace od zaměstnanců 

 

5. Jak se Vám jevil pracovní pohovor? 

 Příjemný, přátelský 

 Neutrální 

 Stresující 



 Neosobní 

 

6. Přivítali by jste jinou formu oznámení nabídky práce? 

 Ne 

 Ano, jakou ……………………………………………………………….. 

 

7. Jaká byla podle Vás příprava komise na přijímací pohovor? 

 Výborná 

 Vyhovující 

 Slabá 

 Špatná 

 Jiná 

 

8. Jak Vám vyhovovala forma výběrového řízení? Pokud ne, proč? 

 Velmi vyhovovala 

 Vyhovovala 

 Nevyhovovala, proč?............................................................. 

 

9. Byl Vám umoţněn dostatečný prostor pro Vaše dotazy? 

 Ano 

 Ne 

 

10. Myslíte si, ţe Vám byly pokládány příliš osobní a nevhodné otázky? 

 Ne 

 Ano, jaké? 

……………………………………………………………………………… 

 

11. Vyskytly se nějaké nedostatky ve výběrovém řízení? 

 Ne nevyskytly 

 Ano, neúplné informace 

 Ano, místo konání pohovoru 

 


