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Vzdělávací oblast: Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologií 

Tematická oblast: Internet – vyhledávání informací 

 Dle ŠVP 

Předmět: Informatika 

Výstižný popis způsobu 

využití, případně 

metodické pokyny: 

Pracovní list k rozšíření znalostí 

žáků při vyhledávání nabídek práce 

na internetu. V pracovním listu je 

uveden přehled nejdůležitějších 

pracovních portálů a personálních 

agentur. Úkolem žáků je zorientovat 

se v jejich nabídce, vybrat vhodné 

inzeráty a sestylizovat na ně 

odpověď 

Klíčová slova: Pracovní portály, personální 

agentury, nabídka práce, inzerát, 

odpověď na inzerát 

Druh učebního 

materiálu: Pracovní list 

 
 



Vyhledávání informací na internetu – pracovní portály 

 

Jednou z možností, jak hledat pracovní uplatnění, jsou internetové stránky, které se zabývají 

nabídkou pracovních příležitostí, tzv. pracovní portály. Nabídka práce se velice rychle mění, 

proto je třeba navštěvovat tyto stránky často a pravidelně. Tato služba je pro uchazeče o 

zaměstnání bezplatná. Některé portály nabízejí službu „agenta“, která je velmi výhodná. 

Zadá-li uchazeč o zaměstnání své požadavky na místo, které hledá, dostane upozornění 

mailem vždy, když se na portálu objeví odpovídající nabídka práce. 

 

Nabídku práce na internetu můžeš najít např. na těchto serverech: 

www.agentka.cz www.aktualninabidkyprace.cz 

www.aprace.cz 
Pracovní portál pro absolventy. 

www.careerjet.cz 

www.dobraprace.cz www.dzob.cz 

www.hledampraci.cz www.hotjobs.cz 
Nejžhavější nabídky na českém trhu práce. 

www.hyperprace.cz www.jobdnes.cz 

www.traveljobs.cz 
Internetový server pro pracovní příležitosti v hotelnictví, 
gastronomii a cestovním ruchu. 

 

www.prace.cz 
Volná pracovní místa firem i úřadů práce v celé České 
republice. Studující zde naleznou brigády pro studenty v 
Praze, Brně, Ostravě a dalších městech. 

www.profesia.cz www.sprace.cz 

www.traveljobs.cz 
Internetový server pro pracovní příležitosti v hotelnictví, 
gastronomii a cestovním ruchu. 

www.jobs.cz 

 

Aktuální seznam všech volných míst evidovaných Úřadem práce lze nalézt na portálu 
Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/sz . Na tomto portálu je možné 
rovněž zadat inzerát „Hledám práci“. 

Zdrojem pracovních nabídek jsou také personální agentury, kterým zaměstnavatelé zadávají 
poptávku po zaměstnancích.  Odkazy na nejznámější personální agentury:  

ADECCO spol. s r.o. DRILL B.S. 

Grafton Recruitment s. r. o. Hays Czech Republic s. r. o. 

Management Consult s. r. o. STIMUL - personální poradenství 

 

 

 



1. Seznam se s nabídkou pracovních příležitostí největších 
pracovních portálů (např. Práce cz, Jobs cz, Spráce cz). 

 

2. Představ si, že hledáš zaměstnání. Reálně zhodnoť své možnosti, 
vzdělání, praktické zkušenosti a z nabídky těchto pracovních 
portálů vyber alespoň tři nabídky práce, které by ti nejvíce 
vyhovovaly.  
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3. Sestylizuj návrh své odpovědi zadavatelům vybraných pracovních 
nabídek. 
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Zdroje: http://www.workline.cz/Nabidky/Pracovni-portaly-a-servery.aspx  


