
Přihláška
Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod
česky korejsky
Vážený pane, 관계자님께 드립니다.

Formální, příjemce muž, jméno neznámé

Vážená paní, 관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé

Vážený pane / Vážená paní, 관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé

Dobrý den, 관계자분들께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení

Všem zainteresovaným stranám, 관계자분(들)께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví

Vážený pane Smith, 김철수님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno známé

Vážená paní Smithová, 최수경님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé

Vážená slečno Smithová, 최수경님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé

Vážená paní Smithová, 최수경님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý

Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a)
napsat referenci pro...

귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.

Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se
připojil(a) do...

저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게
되었습니다.

Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
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... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující
dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost
pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis
napsat.

...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는
기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.

Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím
/ kolegou od... .

...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다.
왜냐하면, ...

Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro...
. V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt
a uznání pro tohoto nadšeného mladého
člověka, který se velkou mírou podílel na práci
své skupiny.

...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이
편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의
마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한
도움을 주었습니다.

Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího
dopisu pro...

저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.

Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Je potěšením psát doporučovací dopis pro... ...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy /
začal(a) pracovat v... .

저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고
지냈습니다.

Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná

Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let
jako... v... .

저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.

Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná

Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí /
kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .

저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/
선생님이었습니다.

Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná

... pro mě pracoval(a) na různých projektech
jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí
zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké
jsme kdy měli.

...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께
하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안
우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중
한명이었다고 생각합니다.

Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Stránka 2 22.05.2023



Přihláška
Referenční dopis

Referenční dopis - Soubor dovedností
česky korejsky
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako...
člověka.

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를
개인적으로 알고 지냈습니다.

Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče

... vynikal(a) v... . ...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal

Jeho/její největší talent je/se nachází v... 그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta

On/ona řeší problémy efektivně. 그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy

On/ona disponuje širokou škálou dovedností. 그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností

On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a
jednoznačně.

그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는
능력을 갖고 있습니다.

Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi

On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti. 그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem

On/ona má obsáhnou znalost... 그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout

Rychle pochopí nové koncepty a přijímá
konstruktivní kritiku a instrukce týkající se
jeho/její práce.

그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과
충고사항들을 효율적으로 수용합니다.

Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je
schopný(á)....

...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서
알려드리고 싶습니다.

Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče

Stránka 3 22.05.2023



Přihláška
Referenční dopis
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly
neocenitelé.

그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.

Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.

On/ona je iniciativní v... . 그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce

On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když
má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví
jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou
cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.

그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의
일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는,
명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.

Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti
česky korejsky
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její
odpovědnosti obnášely... .

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ...
했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.

Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo

Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly... 그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil

Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly... 그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení
česky korejsky
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ...,
je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým
smyslem pro humor.

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는
유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.

Používá se pro kladné hodnocení kandidáta

Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je
dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude
fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude
pro váš program velmi pozitivní přínosem.

만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을
귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰
재산이 될것 입니다.

Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
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Podle mého názoru je... tvrdě pracující a
iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o
čem daný projekt je.

제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의
목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를
부여하는 사람입니다.

Používá se pro kladné hodnocení kandidáta

... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to
včas.

...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에
수행합니다.

Používá se pro kladné hodnocení kandidáta

Jedinou slabosti, které jsem si všimli v
jeho/jejím výkonu, bylo...

제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.

Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta

Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními
kandidáty, neboť...

저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고
생각합니다. 왜냐하면, ...

Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr
česky korejsky
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho
programu. Mohu-li dále s něčím pomoci,
prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi
zavolejte.

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더
도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를
주시기 바랍니다.

Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu

... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho
programu velkým přínosem.

저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의
프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.

Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu

Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi
užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší
doporučení.

저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을
할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는
인재입니다.

Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu

Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez
výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi
zavolejte, pokud máte další dotazy.

저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을
줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게
이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.

Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
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Pevně věřím v jeho/její vynikající schopnosti
pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na
Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat
jeho/její silné stránky a svůj talent.

저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가
귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의
재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고
싶습니다.

Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu

Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení.
Doufám, že tato informace ukáže jako
prospěšná.

저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을
주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.

Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu

Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného
kandidáta.

저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.

Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu

Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna)
doporučit někoho bez výhrad. Je radost to
udělat v případě... .

저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한
추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다.
기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.

Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu

Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že
ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.

전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게
말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수
없습니다.

Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci

Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které
můžete mít.

더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기
바랍니다.

Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu

Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu,
pokud budete potřebovat jakékoliv další
informace.

더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게
연락 주십시오.

Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
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