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Úvod
Pro koho je tato kniha určena, 
co od ní očekávat a  jak s ní 

pracovat

Práce v zahraničí je pro mladé Čechy stále více a více atraktivní záleži-
tostí. Za hranicemi České republiky jich pracují statisíce. Jsou to lidé, 
kteří žijí v pohraničních oblastech a za prací dojíždějí denně do soused-
ních států, lidé, kteří v zahraničí pracují dlouhodobě a třeba se ani ne-
plánují vrátit zpět do Čech a lidé, kteří se do cizí země vydali pracovat 
dočasně. Za prací v zahraničí se vydávají z mnoha různých důvodů. Mezi 
hlavní z nich patří především ty ekonomické, protože si v mnoha zemích 
světa vydělají více peněz než na stejné pozici v rodné zemi. Dalšími dů-
vody jsou mimo jiné touha poznat, jaké je to žít někde jinde, vidět svět na 
vlastní oči, získat nové zkušenosti a rozšířit si obzory.

Tato kniha se zabývá tématem práce v zahraničí z čistě praktického 
hlediska a tím je: jak získat dobrou práci v zahraničí. Hned na začá-
tek je ale potřeba uvést, jak je pojem „dobrá práce“ v knize používán.  
 
Hned na začátek chci také zdůraznit, že si vážím každého zaměstnání a 
každou práci považuji za důležitou. Sama jsem pracovala manuálně ve 
slévárně kovů, pro řetězec rychlého občerstvení, jako servírka nebo jako

uklízečka a jsem za všechny tyto pracovní zkušenosti nesmírně vděčná. 
V žádném případě se proto nechci nikoho dotknout, urazit, nebo aby si 
někdo kvůli mně připadal méněcenný.

Nicméně „dobrá práce“ tak, jak ji používám v této knize, se vyznačuje 
třemi hlavními kritérii:

• je placená lépe než minimální mzdou, a/nebo 
• vyžaduje odborné znalosti, kvalifikaci nebo zkušenosti, a/
nebo 
• jedná se o práci pro významného zaměstnavatele s dobrým 
jménem

Protože není problém najít špatně placenou, nekvalifikovanou práci pro 
zaměstnavatele s nedobrou reputací, tímto tématem se v knize zabývat 
nebudeme.

V této knize vám chci ukázat cestu, jak zúročit vaše dovednosti, abys-
te je díky práci v zahraničí posunuli o další stupeň. Chci vám předat 
své zkušenosti s hledáním a získáváním skvělých prací vcizí zemi.                    
Představit překážky, které je potřeba překonat tak, abyste i vy dokázali 
v zahraničí uspět.

Hledání práce v zahraničí je v mnoha ohledech mnohem obtíž-
nější než hledání zaměstnání v rodné zemi. V první řadě člo-
věk ztrácí okruh svých přátel a rodiny, musí se spolehnout                                                                                                                
výhradně sám na sebe, a to po stránce jak společenské, tak i emoční.

Úvod
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Dále musí veškerou komunikaci přizpůsobit novému jazykovému pro-
středí, musí velice dobře komunikovat v jazyce, který není jeho rodným 
jazykem. Musí se vyrovnat a přizpůsobit jiným zvyklostem. Všechno je 
úplně jiné, než na co byl doposud zvyklý. 

Když jsem v roce 2015 začala cestovat po světě, netušila jsem, jak moc 
mi to změní život. Před dlouhou cestou na Nový Zéland jsem se sna-
žila najít jakékoliv informace ohledně zaměstnání. Našla jsem spous-
ty článků a blogů o tom, na jakých farmách pracovat, jak se zaštipují 
kiwi keře nebo v jakých autopůjčovnách zrovna nabírají na umývání 
aut. Nenašla jsem žádný blog nebo příběh  někoho, kdo  by konkrét-
ně  popisoval  to, jak  našel  dobrou  práci, kterou jsem já plánovala 
získat. Jako kdyby se na Zélandu dalo pracovat jen v zemědělství nebo 
autopůjčovnách. Mnoho lidí mi říkalo, že ani nemám šanci sehnat ji-
nou práci, protože to na Zélandu funguje prostě tak, že si člověk vydělá                                                                                
peníze na farmě, a když skončí sezóna, jede  na jinou farmu nebo cestovat.  
 
Není to pravda a já jsem toho důkazem. Tuto knihu jsem se rozhodla 
napsat proto, abych nabídla své zkušenosti s prací v zahraničí ostatním 
lidem. Aby se mohli dále rozvíjet, poznávat a učit se. Aby své jedinečné 
schopnosti nepromarnili v mizerně placené práci, která jim přinese jen 
peníze na přežití do další výplaty.

Tato kniha je určena pro všechny dobrodruhy, kteří chtějí žít v cizí zemi a 
chtějí získat práci v oboru, který je baví a ve kterém mají zkušenosti, ale 
nemají známé, kteří by jim k takové práci dopomohli.

Naše generace, které se také říká generace mileniálů (protože jsme dospí-
vali na prahu nového milénia) nebo také generace Y je na jedné straně ge-
nerací vyzdvihovanou, na druhé straně generací až opovrhovanou.1 Naše 
životní postoje jsou zásadně ovlivněny moderními technologiemi. Jsme 
totiž první generací, která s nimi doslova vyrůstala.  

To nás ovlivnilo a stále ovlivňuje kladně i méně kladně. Jsme zvyklí na 
to, že se podstatná část našeho života odehrává na internetu, a především 
na sociálních sítích, kde máme možnost vybírat si a vstřebávat informace 
nejrůznějšího typu. Nicméně už si mnohdy neuvědomujeme, že je to jen 
virtuální realita. 

Já jsem si to plně uvědomila poté, co jsem navštívila Indii. Před odjez-
dem jsem pečlivě prohlížela fotky a videa z těch nádherných pláží, které 
vypadali jako ze snu, krásných chrámů, z nichž mystika přímo čišela a 
usměvavých indických dětí, co si bezstarostně hrají na ulici. Když jsme 
ta místa z fotek a videí navštívili, našli jsme pláže a chrámy plné odpad-
ků, zubožené a vyhladovělé děti, co museli žebrat, aby se mohli najíst. 
Všechny ty krásné fotky a videa na internetu byli pořízené z jednoho úhlu 
pohledu, který neodpovídal celé skutečnosti. A přesně takhle virtuální 
realita funguje. Každý den vidíme mnoho novodobých pohádek ve stylu 
„Jak Honza ke štěstí přišel“ a máme tak pocit, že nic není nemožné.

1) Pokud byste se chtěli dozvědět více o současných generacích a rozdílech mezi nimi, 
doporučuji odbornou knihu od Jaroslavy Kubátové a Adély Kukelkové: Interkulturní 
rozdíly v pracovní motivaci generace Y z roku 2014. 

Úvod Úvod
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Jsme zavaleni motivujícími příběhy mladých úspěšných manažerů a dal-
ších influencerů, hrdinů moderní doby, které kolují internetem. Vidíme 
krásné designové fotky párů, jež vypadají tak úžasně, že při pohledu na 
ně člověk vnímá jen nešvary svého partnera.  To je virtuální realita. 
Skutečnost je ale taková, že mladému úspěšnému manažerovi proklestili 
cestu rodiče ve vlastní firmě a páry z těch dokonalých fotek se každý 
druhý den hádají a rozcházejí.1 

To by ale realitě ubralo na přitažlivosti. Tím se dostávám k pointě. 
Příslušníci mé generace a generace, která přišla po nás, kterým je tato 
kniha určena, často  nedokážou rozlišit, co je realita a co marketing. 
Často žijeme v oblacích.

Proč bych nemohl/a být ve 25 letech manažerem, když je na internetu 
spousta mladých manažerů? Často si neuvědomujeme, že musíme být 
velice opatrní a hlavně kritičtí k tomu, co vidíme a slyšíme. Mnoho mile-
niálů, kteří se ucházejí o práci, mají nereálná očekávání, která neodpoví-
dají jejich zkušenostem a schopnostem.

V mnohých aspektech nám tak chybí sebereflexe.  Chceme všechno hned 
a zadarmo. Představujeme si, že jakmile vyjdeme ze školy, staneme se 
tím, čím chceme. V práci budeme mít pohodu a 3 dny v týdnu budeme 
mít home office. Samozřejmě za skvělé peníze. Není to nic neobvyklého 
pro člověka s odpovídajícími zkušenostmi, který prokázal svou hodnotu. 
Ale ne pro někoho, kdo se sotva začal v životě učit.

1) Doporučuji se podívat na video The Facebook Facade od ScumPalace 
z roku 2014, které přesně tohle vtipnou formou vystihuje.

V naší generaci je ohromný potenciál změnit svět k lepšímu. Žijeme 
v nejlepší možné době, kdy každý skutečně může dělat, co chce, být kým 
chce a žít tak svůj sen. To platí i ohledně práce v zahraničí. Je ale potřeba 
to dobré v nás smíchat s trochou píle a tvrdé práce.

V této knize předávám své zkušenosti tak, aby vám pomohli. Neberte ji 
ale za kuchařku nebo přesný návod, protože to jejím účelem rozhodně 
není. Jejím cílem je ukázat vám jednu cestu z mnoha a dát vám inspiraci 
a pomoc. Práce bude ale vždycky na vás.
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Pátá kapitola vás provede tou fází výběrového řízení, které začí-
ná obdržením pozvánky k telefonickému, skupinovému, osobní-
mu pohovoru nebo video pohovoru a končí ve chvíli, kdy podepíšete                                                        
pracovní smlouvu. Detailně popisuje nejčastější typy pohovorů, se 
kterými jsem se setkala, běžné chyby, kterých je dobré se vyvarovat a 
také drobnosti, díky nimž budete mít před konkurencí náskok. Tato ka-
pitola vám ukáže, jak se připravit, předvést excelentní výkon, a tak 
přimět personalistu, aby nad jiným kandidátem už ani nepřemýšlel. 

Šestá kapitola vám pomůže překonat období, kdy se nedaří tak, abyste 
se neodklonili od cesty, na kterou jste se vydali. Pomůže vám najít příči-
ny dosavadního neúspěchu a také přesně ukáže, jak je odstranit.

Sedmá kapitola vás provede prvními měsíci v nové prá-
ci tak, abyste nejen přežili, ale vytěžili z nich co nejvíce. Po-
skytne vám inspiraci k tomu, jak zářit a stát se tak skvělým                                                                                                                                   
kolegou, podřízeným nebo šéfem, který je jen těžko nahraditelný.      
 
Osmá kapitola má za úkol vás vyburcovat k akci, aby vše, co pro svůj 
sen uděláte nebylo jen to, že si přečtete tuto knížku. Vysvětluji v ní, že 
všechna moudrost světa vám bude k ničemu, pokud se nezvednete a ne-
začnete jednat.

V každé kapitole najdete řadu cvičení, které vám pomohou spojit teorii 
s praxí tak, abyste měli polovinu práce za sebou v momentu, kdy dočtete 
poslední řádky.  Tato kniha je také plná příběhů ze života v zahraničí mě 
a lidí, které jsem za 5 let na cestách potkala. Poskytnou vám nejenom od-
dych při čtení, ale mnohdy i praktickou demonstraci tématu a myšlenek, 
o kterých je zrovna řeč.

ÚvodNEBOJTE SE ZÁŘITÚvod

Tato kniha je rozdělena do osmi hlavních kapitol, které korespondují 
s procesem hledání práce od počátečního úmyslu pracovat mimo rodnou 
zemi po první měsíce ve skvělé práci v zemi, kterou jste si vybrali.

První kapitola je určena těm z vás, kterým přijde myšlenka života mimo 
svou zemi přitažlivá a rádi byste jí chtěli uskutečnit, zároveň si ale nejste 
úplně jistí tím, jak to přesně udělat. Jejím cílem je dodat vám potřebnou 
motivaci a dostatek sebevědomí k tomu, abyste udělali první krok na vaší 
cestě, přestali být věčnými snílky a namísto toho začali svůj sen opravdu žít. 

Druhá kapitola se zabývá přípravou na život v zahraničí. Má za úkol 
vám ukázat, že každá minuta přípravy se vám mnohonásobně zúročí v 
momentu, kdy se budete muset spoléhat jen na sebe. Také vás krok za 
krokem provede přípravou tak, abyste efektivně využili čas a vytvořili 
si co nejvíce šancí na úspěch ještě před tím, než nasednete do letadla.  
 
Třetí kapitola zodpovídá otázku Kde a jak efektivně hledat nabíd-
ky práce? Představuje a zhodnocuje více i méně známé zdro je a 
ukazuje úspěšné strategie hledání dobré práce. Účelem je ukázat 
vám, jak neztrácet drahocenný čas bezmyšlenkovitým pálením jed-
noho náboje za druhým, ale jednou zacílit a trefit se hned na poprvé. 
 
Čtvrtá kapitola vysvětluje, jaké postupy je třeba dodržet při vytváře-
ní životopisu a průvodního dopisu, a to na obecné i konkrétní úrovni. 
Jak napsat oboje, tak, aby se vám staly vstupenkou k pohovoru? Co 
by měl životopis obsahovat a co ne? Výsledkem této části bude váš                               
perfektní a hlavně konkurence schopný životopis a motivační dopis. 
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Protože se kniha, kterou držíte v rukách, jmenuje Nebojte se zářit, bude 
vás každou kapitolou provázet jiskra. Přesně ta, kterou v sobě nosíte, ta, 
která stojí na počátku vaší cesty. V podobě úvodního obrázku ke každé 
kapitole budete moci sledovat, jak i ona nabývá na síle a roste spolu 
s vámi. 

Pevně věřím, že se pro vás tato kniha stane průvodcem na vaší 
pouti za poznáním, zkušenostmi a nezapomenutelnými zážit-
ky, díky kterým nebudete už nikdy ti samí lidé jako předtím.  
 
Svět je pro nás mnohem menší a dostupnější, než byl pro generaci našich 
rodičů a prarodičů. Ti často nemohli ani snít o tom, aby cestovali a po-
znávali Zemi na vlastní oči. Využijte toho, že žijeme v době, kdy můžeme 
být tím, kým chceme. Využijte toho, že můžeme vnímat nádheru tohoto 
světa všemi smysly, nejenom zpoza obrazovky. Vzdělávejte se a přineste 
to nejlepší, co se naučíte a uvidíte zpět, abychom konečně osvobodili 
naše životy a naší přenádhernou vlast od přízemního myšlení minulých 
režimů.

 
Svět na vás čeká.

 
Tak se nebojte zářit.
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