
14 15

NEBOJTE SE ZÁŘIT NEBOJTE SE ZÁŘIT

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.
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