
 

Hledání práce na internetu 
 

Internet se jako nástroj k hledání zaměstnání mnohdy velmi osvědčuje. Je však třeba vědět, 

kde a jak práci hledat. V nadcházejících řádcích naleznete několik tipů. 

 

Pracovní portály 

 

Např.: 

www.prace.cz 

www.jobs.cz 

www.infojob.cz 

www.careerjet.cz 

www.profesia.cz 

www.jobdnes.cz 

www.jobmaster.cz 

www.volna-mista.cz 

https://cz.jooble.org 

https://cz.indeed.com 

www.dobraprace.cz 

www.flek.cz 

 

Zajímavé tipy 

www.atmoskop.cz – hodnocení firem 

zaměstnanci 

www.winwinjob.cz – vyberte si vlastního 

šéfa 

www.welcometothejungle.com – firemní 

kultura, prověření zaměstnavatelé, 

nadnárodní korporáty 

www.cocuma.cz – firemní kultura, 

prověření zaměstnavatelé, nadnárodní 

korporáty 

www.pracezarohem.cz – práce v okolí 

www.startupjobs.cz – inovativní projekty, 

nové firmy 

www.remote.com – uplatnění v zahraničí 

www.lepsi-prijem.cz – práce z domova 

 

Zdroj: https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-3-06, 13. 4. 2022 

 

Nezapomínejte ani na ÚŘAD PRÁCE: https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-

v-cr. 
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Hledáte správně? 

Pokud hledáte nabídky práce uveřejněné na internetu, je především třeba UMĚT 

HLEDAT.  

Využívejte tzv. klíčových slov (např. strojař, elektrikář, slaboproud, technik…). 

Využívejte možnosti pokročilého vyhledávání na pracovních portálech – co nejvíce tak 

specifikujete nabídku pozic, o které byste měli opravdu zájem. 

Dávejte pozor na staré inzeráty. Pokud v rámci vyhledávání narazíte na nabídku práce, 

která byla vystavena před 3 měsíci, pravděpodobně již nebude aktuální. 

 

Nenašli jste? Hlídejte! 

Pokud jste nic na první pokus nenašli, nebo jste odpověděli na několik inzerátů, byli na 

pár pohovorech, ale zatím nic nevyšlo, nezoufejte. Vyberte si několik portálů, které 

budete pravidelně a průběžně kontrolovat.  

Spousta portálů nabízí také hlídací služby – nastavíte si, že chcete, aby vám např. do  

e-mailu chodily nově vystavené nabídky práce na pozici, kterou byste chtěli získat. Máte 

tak jistotu, že vám žádná skvělá nabídka neunikne. 

Můžete si také nechat e-mailem zasílat všechny nové nabídky práce z určitého oboru. Až 

práci najdete, jednoduše tuto službu zrušíte. 

 

Internetové stránky firem 

Chtěli byste pracovat v konkrétní firmě? Máte s některou dobrou zkušenost např. 

z odborné praxe, kterou jste v ní v rámci studia na SPŠ SE trávili? Ozvěte se jim. 

Firma třeba aktuálně volnou pozici vypsanou nemá, ale možná za pár týdnů bude mít. 

Nebo vám nabídne něco jiného.  

Nebojte se společnost, se kterou máte zkušenost, nebo se kterou naše škola spolupracuje 

(znáte ji třeba z Dnu pro firmy), oslovit. Odkazy na naše partnery najdete na školních 

webových stránkách úplně dole. 

 

Jděte svému štěstí naproti – vystavte se na internetu 

Na internetu nemusíte jen hledat nabídky práce od ostatních, ale můžete se nabídnout i vy 

sami. Využijte např. sítě LinkedIn. 


