
ukázka č. 1 

Curriculum vitae 

 
Osobní informace  
Jméno: Jiří Šubrt  

Adresa: Nádražní 886/16  

410 02 Lovosice  

Česká republika  

 

Mobil: +420 777 865 069  

Datum narození: 14. 09 1981  

Osobní web: http://www.herkuless.borec.cz  

ICQ: 116473029  

E-mail: jirka.subrt@atlas.cz  

 

Vzdělání  
2002 - 2003: Vyšší odborná škola VOŠ Jihlava, obor „Počítačové systémy“  

2001 - 2002: Vysoká škola, neučitelský obor, magisterské studium na Pedagogické fakultě Jana 

Evangelisty Purkyně (magisterský obor „Počítačové modelování ve vědě a technice“)  

1997 - 2001: Střední odborná škola 1. KŠPA s. r. o. (ekonomická) maturitní předměty: ČJ a lit., 

účetnictví, ekonomie, výpočetní technika a praktická cvičení: účetnictví, ekonomie a německý 

jazyk  

1992 - 1997: Základní škola (se zaměřením na výtvarnou výchovu)  

 

Jazykové dovednosti  
Němčina: dobrá znalost  

Angličtina: základní znalost  

Čeština: velmi dobrá znalost  

 

Ostatní  
Řidičský průkaz: kategorie A, B  

Práce s PC: WIN, uživatelsky LINUX, DOS, (C a C++ (základní znalost)) , Internet (i FTP), 

základy sítí, tvorba web a wap stránek (v html, základy xml, PHP, flash, javascript), programy v 

balíku Office (Word, Excel, Access, FrontPage, PowerPoint), Macromedia (Dreamweaver MX, 

základy Flash MX), práce s grafikou v Corelu, Adobe ImageReady, Photoshop, práce s tiskárnou, 

scannerem, modemem, RW, ..  

 

Zájmy  
Počítače: vše kolem informačních technologií  

Sport: fitness, sportovní tanec  

Další: akvaristika, teraristika  

  



ukázka č. 2 

ŽIVOTOPIS 

 

Osobní údaje  

Jméno a příjmení:   Jan Novák  

Adresa:      Husova 5, 602 00 Brno  

Telefonní spojení:   777 123 456  

Email:       jan.novak@primarystep.com  

Web:       http://www.zivotopisonline.cz/  

Datum narození:     01.01.1980  

Stav:       svobodný  

 

Vzdělání:  

1996 - 2000 Obchodní akademie, Pionýrská ul., Brno  

ukončeno maturitní zkouškou  

 

Pracovní zkušenosti:  

01/2007 - současnost PRIMARY STEP, s.r.o., Brno – finanční konzultant  

01/2000 - 01/2007 Finanční úřad, Brno – správce daně fyzických osob  

 

Znalost cizích jazyků:  

anglický jazyk – aktivní znalost slovem i písmem, státní zkouška  

německý jazyk - pasivně  

 

Znalost práce na PC:  

WinXP, Vista, MS OFFICE, OpenOffice - uživatelská znalost  

 

Ostatní znalosti:  

Řidičský průkaz sk. A, B, C  

 

Záliby:  

Sport aktivně - atletika, film, populární hudba  

 

1.1. 2010           Jan Novák 

   



ukázka č. 3 samostatně 

  



ukázka č. 4 

Můj životopis 

Alena Venhodová ve zkratce 

Narozena: 28. 12. 1953 v Hodoníně 

Ve znamení: Kozoroha 

Vystudovala: Lékařskou fakultu UJEP v Brně 

Povolání: Provozuje vlastní zubařskou ordinaci. 

Veřejné aktivity: Předsedkyně občanského sdružení Aktivní Slovácko, členka představenstva oblastní 

Stomatologické komory Politické zkušenosti: Od roku 1994 členka hodonínského zastupitelstva, 

šestým rokem radní, od října 2003 předsedkyně OS ODS Hodonín 

Rodina: Manžel Vladimír je elektroinženýr, již několik let soukromě podniká. Syn Jiří letos ukončil 

studium na VUT Brno, dcera Vlaďka úspěšně odmaturovala a zahájila studium na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity. 

Rodiče: otec Bořivoj Zamazal, lékař – gynekolog a porodník, matka Vlasta Zamazalová, učitelka v MŠ, 

nyní oba v důchodu 

Koníčky: houbaření, pěstování květin, zejména ibišků, vaření. 

Oblíbené filmy: S Vlastou Burianem, ale i starší české filmy obecně – třeba Světáci. Z novějších 

například Pelíšky. 

 

  



ukázka č. 5 

 Můj životopis (to bylo psaný do school)  

 Jmenuji se Dita Rychtářová.  

 Narodila jsem se 28.6.1990 ve Stodě.  

 Bydlím v malé vesničce blízko Stoda,která se jmenuje Miřovice.V rodinném domku 

bydlím s rodiči a starší sestrou.  

 Moje matka,která se narodila 3.3.1971, pracuje jako prodavačka v kiosku v 

nemocnici Stod. Můj otec je soukromý podnikatel a je mu 40 let.Moje sestra, 

která se jmenuje Mirka,nedávno slavila 20. narozeniny.  

 Základní školu samozřejmě dodělala a stejně jako já, navštěvovala Střední 

odbornou školu ve Stodě, kterou zdárně ukončila závěrečnou zkouškou. Poté se 

rozhodla pro nástavbové denní studium,které letošní rok dokončí maturitní 

zkouškou.  

 Již třetím rokem navštěvuji Integrovanou střední školu ve Stodě obor Kuchařka-

servírka,takže mě už čekají závěrečné zkoušky.Chtěla bych se dále vzdělávat,a 

tak jsem se rozhodla podat přihlášku na nástavbové studium do Stoda.  

 Učím se anglický jazyk už od čtvrté třídy.Celý rok chodím na praxi do jedné 

restaurace nedaleko Stoda,kde střídám obsluhu a vaření v kuchyni.Absolvovala 

jsem základní barmanský kurz,který jsem úspěšně dokončila závěrečnými 

zkouškami a dostala osvědčení.  

 Svůj volný čas trávím většinou s přáteli.Mám ráda výlety do přírody a ráda luštím 

křížovky.Jsem závislá na hudbě,nejvíce ska a jungle,ale pop si také 

poslechnu.Hodně čtu módní časopisy,knihy jen občas,ale jedna mě zaujala 

psychologický thriller: Utrpení jiných od Val McDermidové.Jako skoro každého,je 

moje oblíbená činnost sledování televize,hlavně dokumentární filmy a sitcomy.  

 

5.3.2009 V Miřovicích  

S pozdravem Rychtářová 


