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I. Základní informace o Lekci 5 – Prezentační nástroje 
 

Deskriptory lekce Obsah 

Název lekce Prezentační nástroje 

Počet hodin 7 - 8 

Popis lekce 

 

Cílem této lekce je poskytnout praktický přehled na poli 

nejdůležitějších digitálních prezentačních nástrojů, které lze využít 

k prezentaci sebe sama, svých dovedností a znalostí potenciálním 

zaměstnavatelům. Po dokončení této lekce studenti znají prezentační 

nástroje a jejich výhody. Jsou schopni zvolit si vhodné prezentační 

nástroje pro prezentaci vlastních produktů nebo dovedností. 

Lekce prezentačních nástrojů umožní studentům připravit si osobní 

profil na kariérně zaměřené sociální síti (např. LinkedIn). Každý žák si 

připraví základní profil s profilovou fotografií, přesvědčivým titulkem, 

obrázkem pozadí a dokonalým souhrnem. 

 
 

Účební výstupy  
Po dokončení lekce by studenti měli být schopni: 
LO 1  
založit si vlastní profil na kariérně orientované sociální síti (např. LinkedIn).  
LO 2 
znát hlavní prezentační nástroje, které mohou použít k prezentaci sebe, svých dovedností a 
znalostí potenciálním zaměstnavatelům. 
LO 3 
připravit základní části profilu (titulek, upravená URL, profilové foto, obrázek pozadí).  
LO 4 
připravit dokonalý souhrn a přidat ho na profil. 
LO 5 
přidat další prezentační nástroje na profil (např. videa, fotografie, prezentace, odkazy, 
dokumenty). 
 

 

Kompetence, znalosti a dovednosti 

Kompetence Na konci lekce žák získá odpovědnost a samostatnost v(e): 

 

Založení vlastního profilu na kariérně orientované sociální síti. (LO 1) 

Znalostech a použití hlavních prezentačních nástrojů, které mohou 

být použity k prezentaci dovedností a znalostí potenciálním 

zaměstnavatelům. (LO 2) 

Přípravě základních sekcí na profilu. (LO 3) 
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Přípravě dokonalého souhrnu a přidání si ho na profil.(LO 4) 

Znalostech a použití dalších prezentačních nástrojů na profilu. (LO 5) 

Dovednosti Na konci lekce bude žák ovládat následující dovednosti: 

 Vybrat vhodnou kariérně orientovanou síť a založit na ní vlastní 

profil. (LO 1)  

Rozpoznat a stručně popsat hlavní prezentační nástroje, které 

mohou být použity k prezentaci dovedností a znalostí potenciálním 

zaměstnavatelům. (LO 2) 

Připravit titulek, upravenou URL, profilové foto, obrázek pozadí. 

(LO 3) 

Připravit dokonalý souhrn a použít ho na profilu. (LO 4) 

Přidat ostatní prezentační nástroje (např. videa, fotografie, 

prezentace) na profilu. (LO 5) 

Znalosti    Na konci lekce bude žák: 

 Znát, jak je důležité prezentovat se na kariérně orientované sociální 

síti, jak založit profil. (LO 1) 

Znát hlavní prezentační nástroje, které mohou být použity k 

prezentaci dovedností a znalostí potenciálním zaměstnavatelům a 

znát jejich výhody. (LO 2) 

Znát důležitost základních sekcí profilu a způsob, jak je vytvořit. 

(LO 3) 

Znát důležitost souhrnné sekce profilu a způsob, jak ji vytvořit. (LO 4) 

Vědět, proč je důležité používat další prezentační nástroje pro 

komunikaci s potenciálními zaměstnavateli. (LO 5) 

 

Hodnotící kritéria 
 

LO  Aplikace a dovednosti 

LO 1 Prezentovat vlastní profil na kariérně orientované síti. 

LO 2 
Vyjmenovat alespoň 4 prezentační nástroje, které mohou být použity k prezentaci 
dovedností a znalostí potenciálním zaměstnavatelům. 

LO3 Prezentovat základní části svého profilu.                               

LO 4 Prezentovat profilovou část shrnutí.  
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LO 5 Vyjmenovat další prezentační nástroje, které se mohou přidat na profil. 

 
 

II. Výukový plán 
 

Část A) Úvod lekce, očekávání účastníků. (25 min) 
Část B) Hlavní digitální prezentační nástroje, které můžete použít k prezentai sebe, svých 
dovedností a znalostí potenciálním zaměstnavatelům. (70 min) 
Část C) Hlavní nástroj – osobní profil na kariérně orientované sociální síti (např. LinkedIn 
nebo XING). (80 min) 
Část D) Osobní profil na LinkedIn zahrnující základní prvky (LinkedIn titulek, personalizovaná 
URL, profilová fotografie, obrázek pozadí a dokonalý souhrn). (85 min) 
Část E) Jak přidat další prezentační nástroje jako jsou videa, fotografie, prezentace, 
dokumenty, odkazy, infografika. (80 min) 
Část F) Závěr lekce 5. (60 min) 
Přestávky během výuky. (celkem 60 min)  
 

III. Část A) Úvod lekce, očekávání účastníků  
 

Na začátku lekce 5 je vhodné prezentovat obsah, cíle a očekávané výsledky lekce 5. Použijte 
prezentaci LEKCE 5 Powerpoint studenti. Vysvětlete studentům, co jim lekce 5 může 
nabídnout. Zeptejte se jich, co jim připadá nejzajímavější? Kdo z nich už má profil na 
LinkedIn nebo Xing? 
 
Tato část může trvat asi 25 minut.  
 

IV. Část B) Hlavní digitální prezentační nástroje, které můžeš použít k 

prezentaci sebe, svých dovedností a znalostí potenciálnímu 

zaměstnavateli. 
 

Použijte prezentaci LEKCE 5 – The main digital presentation tools. Promítněte studentům 
první video na snímku č.2 - video What is LinkedIn? 
Po videu se můžete studentů zeptat na následující otázky: 

 Znáte LinkedIn nebo jiné kariérně orientované sociální sítě? 
 Proč lidé používají LinkedIn? 

Pokračujte snímkem č. 3 a představte hlavní digitální prezentační nástroje, které lidé mohou 
použít k prezentaci sebe, svých dovedností a znalostí potenciálním zaměstnavatelům. 
Pokračujte snímkem č.3 a představte hlavní prezentační nástroje, které lidé mohou využít 
k prezentaci sebe, svých dovedností a znalostí potenciálním zaměstnavatelům. 

 Hlavní prezentační nástroj je osobní profil na kariérně orientované sociální síti (např. 
LinkedIn nebo XING). 

 Na osobním profilu můžete použít další prezentační nástroje jako jsou videa, 
fotografie, prezentace, dokumenty, odkazy a infografika. 

Pro lepší pochopení ukažte studentům video na snímku č.4. Toto video obsahuje dodatečné 
informace k LinkedInu. 
Část studentů nebude znát termín “infografika”. Můžete jim vysvětlit, co infografika znamená. 
 

Informační grafika neboli infografika je grafické vizuální zobrazení  informací, dat nebo 
znalostí  se záměrem prezentovat informace rychle a jasně. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/Data
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
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Infografika (informační grafika) je prezentace informací v grafickém formátu navržená tak, 

aby byla data snadno pochopitelná na první pohled. Lidé používají infografiku k rychlé 

komunikaci ve zprávě, ke zjednodušení prezentace s velkým množstvím dat, k zobrazení 

vzorců a vztahů dat a k monitorování změn měnících se v čase. Infografika se ve velkém 

měřítku objevuje téměř v jakémkoliv veřejném prostředí - dopravní značení, mapy metra, 

hudební scénáře a meteorologické mapy jsou jen několika příklady mezi velkým 

množstvím možností. 

 
Pro lepší pochopení ukažte studentům video na snímku č. 5 – Infographic of Infographics.  
Pokračujte snímkem č. 6 a zmiňte další důvody proč používat LinkedIn. 

 Na LinkedIn profilu můžeš prezentovat všechny informace o sobě, o svých 
dovednostech a znalostech.  

 Cílem je nastartovat nebo vybudovat úspěšnou profesní kariéru. 
 Cílem je poskytnout relevantní a atraktivní informace potenciálním zaměstnavatelům.  
 Přesvědčit zaměstnavatele, že je to dobrý nápad tě zaměstnat a dát ti dobrou mzdu. 

Můžete použít obrázky na tomto snímku a stručně popsat pracovní trh jako místo soutěžení. 
A LinkedIn je moderní nástroj, který ti pomůže uspět v této soutěži.  
Na konci této části můžete studenty požádat o vyjmenování prezentačních nástrojů, 
o kterých jste hovořili (osobní profil na kariérně orientované sociální síti, videa, fotografie, 
prezentace, dokumenty, odkazy a infografika.). Můžete použít flipchart  a napsat, které 
nástroje si pamatují. 
 
Tato část může trvat asi 70 minut.  
 

V. Část C) Hlavní nástroj – osobní profil na kariérně orientované 

sociální síti (např. LinkedIn nebo XING) 
 

Použijte prezentaci LEKCE 5 – The main tool - personal profile. Je správný čas na 
představení LinkedIn profilu. Ukažte studentům video na snímku č. 2 - LinkedIn for students. 
Řekněte studentům, že každý z nich si během Lekce 5 vytvoří profil na LindedIn. Pokud již 
někdo profil má, zdokonalí si ho. 
Pokračujte snímkem č. 3 a zeptejte se studentů: “Jaký grafický prvek je nejdůležitější na 
LinkedIn profilu?”  
Nechte je hádat, dokud někdo neřekne “profilová fotografie”. Učitel pomůže studentům 
s procesem vytvoření profilové fotografie. Řekněte studentům, že si připraví profilové 
fotografie. Všechny požadované informace jsou zahrnuty v následujících 3 videích. Ukažte 
studentům videa na snímcích č. 5, 6, 7.  
 
Studenti mohou pracovat ve dvojicích. Mohou použít své mobilní telefony a udělat několik 
profilových fotografií a vybrat tu nejlepší. Je dobré vyjít ven před budovu a najít pozadí 
s jednou barvou (např. zeď). Pokud je to možné, můžete udělat fotografie dobrým 
fotoaparátem a mít na to speciální světla – udělejte si malé fotografické studio.  
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Příklad malého fotografického studia. 

 
Studenti mohou využít mobilní aplikace nebo grafický software a zdokonalit profilové 
fotografie (ostrost, saturace, ořez, stíny). 
 
Tato část může trvat asi 80 minut.  
 
 

VI. Část D) LinkedIn osobní profil včetně základních komponentů 

(LinkedIn titulek, personalizovaná URL, profilové foto, obrázek 

pozadí and dokonalý souhrn). 
 

Volitelné – Před následujícími částmi může učitel zopakovat informace o LinkedIn profilu. 
Učitel to může udělat otevřením prezentace LEKCE 5 - LinkedIn Tutorial for trainers a 
shlédnutím videa na snímku č. 2. 

 
Použijte prezentaci LEKCE 5 - LinkedIn personal profile including basic components. Je čas 
pomoci studentům založit profil na LinkedInu. Učitel ukáže studentům postup při vytváření 
profilu krok za krokem. Dejte studentům následující infografický obrázek – infografického 
vizuálního průvodce. 
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LinkedIn titulek 
Učitel pomůže studentům napsat Jméno. Instrukce jsou v infografickém vizuálním průvodci. 
Učitel pomůže studentům vytvořit titulek. Použijte infografického vizuálního průvodce a 
(nebo) přiložený dokument nazvaný “Jak vytvořit přesvědčivý LinkedIn titulek”.  
 
Upravená linkedin url 
Cvičení pro malou skupinu: Jděte na google.com. Každý žák tam napíše své jméno a 
příjmení. Co se objeví na stránce? Je snadné tě najít? Nyní je čas situaci zdokonalit. Upravte 
svou LinkedIn url a pak zkontrolujeme google znovu. Učitel pomůže studentům upravit 
linkedin url. Použijte video na snímku č. 2 a infografického vizuálního průvodce.  
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Poté dokončete cvičení pro malou skupinu. Jděte na google.com. Každý žák tam napíše své 
jméno a příjmení. Co se objeví na stránce nyní? Je to tvůj LinkedIn profil? 
 
Profilové foto 
Učitel ukáže studentům, jak vložit profilovou fotografii na LinkedIn profil. Je to jednoduché. 
 
Obrázek pozadí na LinkedIn 
Učitel pomůže studentům najít a vložit na LinkedIn obrázek pozadí, aby byl jejich profil více 
vizuálně atraktivní. Ukažte studentům video na snímku č. 3.  
Studenti mohou najít mnoho obrázků pozadí na LinkedIn na google.com. Stačí napsat text 
“LinkedIn background image” na google.com and najdete mnoho obrázků. Velikost musí být 
1400x425 pixelů. Každý účastník si najde svůj oblíbený a vloží ho na LinkedIn profil. 
Instrukce jsou ve výše zmíněném videu.   
 

 
 

 
 

 
 



Page 10 of 12        
 

 
 

 
 

LinkedIn dokonalý souhrn 
Učitel pomůže studentům napsat dokonalý souhrn. Ukažte studentům video na snímku č. 4.  

Můžete také použít přiložený dokument s titulkem “Writing Your Perfect Profile Summary”.  
 
Tato část může trvat asi 85 minut.  
 
 

VII. Část E) Jak přidat další prezentační nástroje jako jsou videa, 

fotografie, prezentace, dokumenty, odkazy, infografika. 
 

Na začátku této části učitel může shrnout profilové části a prvky, které jsou již připravené: 
 Shrnutí 
 Titulek 
 URL 
 Obrázek pozadí 

 
Během následující lekce nebo volného času by si studenti měli vyplnit další části na LinkedIn: 

 Zkušenosti 
 Vzdělání 
 Jazyky 
 Dovednosti a autorizace 
 Dobrovolnická činnost 
 Projekty 
 Skupiny 

 
Kromě psaných informací jsou důležité také další prezentační nástroje  (zvláště videa, 
fotografie, dokumenty, prezentace, odkazy). Úkol je jasný. Pokud máte příležitost nahrát své 
dovednosti na video nebo pořídit fotografii, udělejte to. Pak vložte videa, fotografie a 
dokumenty o vašich produktech na svůj profil. Ukažte jasně budoucímu zaměstnavateli, co 
umíte dělat, jaké dovednosti máte, jaký software znáte, jaké stroje nebo zařízení umíte 
používat a obsluhovat.  
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Použijte prezentaci LEKCE 5 – How to use other presentation tools. Ukažte studentům video 
na snímku č. 2. Studenti mohou vystavit ukázky své práce na profilu. Položky mohou být 
přidávány, editovány, přesunovány nebo odstraňovány z Editovací profilové stránky. LinkedIn 
podporuje více než 300 obsahových poskytovatelů. Video, audio, fotografie, produkty a další. 
Více na http://embed.ly/providers. 
 
Pokud máte čas, můžete ukázat, jak používat Youtube. YouTube je online veřejná 
komunikační síť. Stránka dovoluje registrovaným uživatelům nahrát a mít k dispozici pro 
veřejnost svá videa ke shlédnutí. Kdokoliv, kdo jde na tuto stranu, může vidět videa, která 
jsou na této stránce zveřejněna. Videa jsou různá od začátečníků až po více profesionální 
videa, takže studenti mohou prezentovat svá videa (o svých dovednostech a produktech) na 
Youtube. Ukažte studentům video na snímku č. 3. 
 
Pokud máte více času, studenti si mohou zdokonalit své profily. Mohou doplnit informace do 
chybějících sekcí profilu nebo přidat média (ostatní prezentační nástroje - např. videa, 
fotografie, prezentace, dokumenty). 
A je ten nejlepší čas na soutěž nejlepších profilů. Učitel může specifikovat pravidla. 
Například, každý žák bude prezentovat profil ostatním. Po všech prezentacích žáci a učitel 
rozdělí body. Soutěž může začít.  
 
Tato část může trvat asi 80 minut.  
 
 

VIII. Část F) Závěr Lekce 5. 
 

Na konci lekce 5 je vhodné ohodnotit výsledky lekce 5. Použijte prezentaci LEKCE 5 – 
Conclusion. Společně se studenty odpovězte na následující otázky: 
Co jsme se v lekci 5 naučili? 
Naplnili jsme cíle lekce? 
Požádejte studenty, aby doplnili a prezentovali své hodnotící listy. 
Jak jste spokojeni s výsledky lekce 5? 
Jak se vám lekce 5 líbila? 
Na konci lekce je také vhodný čas odměnit vítěze soutěže o nejlepší LinkedIn profil. Co třeba 
koupit malý dort a dát ho všem pěti vítězům společně? A můžete sníst tuto odměnu společně 
se všemi studenty.  
 
Tato část může trvat asi 60 minut.  
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