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Úkol č. 1 – Žádost o práci (LO 1)
Co potřebuješ, abys uspěl při hledání práce
Abys byl úspěšný v hledání zaměstnání a v prezentování se v nejlepším světle, potřebuješ více
než standardní fráze nebo slogany. Všichni, co hledají zaměstnání jsou “motivovaní“, “kreativní“
nebo “ctižádostiví“.
Co musíš udělat, je objevit své dovednosti a silné stránky, které reflektují kým jsi a co můžeš
nabídnout na pracovním trhu a profesionálně to prezentovat.
Reflexe tvých dovedností a kompetencí ti pomůže se zaměřit na určité úkoly a témata, rozvinout
USP ( jedinečnou prodejní pozici ) a zvýšit zájem potenciálních zaměstnavatelů.
Úkol č. 1: Přečti si tyto dva dopisy – o kterém bys řekl, že je více individuální?

Žádost 1:
Vážená paní, vážený pane,
S velkým zájmem bych rád žádal o inzerovanou práci ve Vaší společnosti. Žádám o tuto práci,
protože uvedené úkoly a požadovaný profil odpovídají mým dovednostem.
S mým vyučením cukráře, mými zkušenostmi v mnoha pracovních oblastech a požadovanými
znalostmi pro práci, věřím, že mohu uspokojit vaše požadavky.
Mé speciání dovednosti jsou:
- Flexibilita
- Vysoká tolerance vůči stresu
- Spolehlivost
- Dobrý týmový hráč
Těším se na Vaši odpověď.
S pozdravem
Jan Bílý
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Žádost 2:
Vážený pane Kováři,
Jmenuji se Jan Bílý a pravidelně navštěvuji Vaši webovou stránku, abych se informoval o
nových trendech v oblasti pečiva. Byl jsem nadšený, když jsem tentokrát viděl velice zajímavou
pracovní nabídku.
Po mém vyučení cukrářem v renomovaném Viennese Coffeehouse “Vienna Sweets & Coffee”
jsem pracoval v mnoha vysoce uznávaných společnostech, abych dál rozvíjel své dovednosti a
kompetence.
Během posledních pár let jsem se specializoval na produkci individuálních Cup cakes a Cake
pops, které se staly velice populární a jsou velmi ceněny při různých příležitostech.
Také jsem rozvinul rozsáhlé znalosti a kompetence ve výrobě veganských a bezlepkových
pekárenských výrobků, abych uspokojil potřeby zákazníků.
Netřeba dodávat, že mám také zkušenosti a potěšení při vytváření tradičního a klasického
pečiva.
Můžete se podívat na malé mistrovské dílo, které jsem vytvořil v posledních letech na svém
blogu "Pečení je zábavné". Navštivte prosím stránku: www.bakingisfun.at.
Těším se na osobní pohovor s ukázkou vzorků mých specialit v pečení.
S pozdravem
Jan Bílý

Otázky k úkolu č.1:
Představ si, že jsi personalista nebo zaměstnavatel. Která žádost se ti více líbí?

Pro své rozhodnutí uveď důvody.

Pozval bys k pohovoru oba žadatele?
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Úkol č. 2 – Osobní silné stránky (LO 1)
Potřebuješ znát sebe, abys vytvořil úspěšnou žádost
Abys vytvořil úspěšnou dokumentaci žádosti, musíš nejdříve znát své vlastní schopnosti a
kompetence. Jen tehdy jsi schopen sebe prezentovat se všemi svými úspěchy v pohovorech a
na sociálních médiích.
Každý má své individuální silné stránky a kompetence, které někdy pro samotného člověka
nejsou příliš patrné. Pokusíme se dostat k podstatě těchto silných stránek a schopností
následujícími otázkami.

Otázka č.1
Co umím ve své práci/vybrané profesi zvláště dobře?

Otázka č.2
Mí kolegové si mě cení pro následující schopnosti:

Otázka č.3
Které předměty ve škole byly pro mě velice snadné?

Otázka č.4
V jakém pracovním prostředí dokážu pracovat velice efektivně?

Otázka č.5
Které úkoly v mé práci mě velice baví?
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Úkol č. 3 – Osobní silné stránky (LO 1)
Sebehodnocení a hodnocení druhými se často liší. Někdy si myslíme, že jsme velice dobří v
určitých oblastech úkolů, ale ostatní na to mají jiný názor.
Někdy si kolegové nebo kamarád všimne věcí, které dokážeme dělat velice dobře a my sami si
jich nevšimneme.
Z těchto důvodů je důležité srovnání sebehodnocení a hodnocení druhými.
Zeptej se prosím někoho, komu důvěřuješ a kdo tě dobře zná (kolega, učitel, tvůj vedoucí,
sourozenci, rodiče, přátelé), kterých tvých schopností si váží a kde vidí obasti tvého talentu.
Popros je, aby ti to napsali. Po této zpětné vazbě si možná uvědomíš některé své silné stránky,
o kterých jsi předtím nevěděl.



Jsi velice schopný v těchto úkolech:

Uvědomuji si, že se velice zajímáš o následující témata:

Obdivuji, jak děláš následující:

Srovnej tuto zpětnou vazbu od někoho druhého se svým sebehodnocením z úkolu č.2.
Které dovednosti a kompetence, které zmínili, se shodují s tvou reflexí?
Které se neshodují?
Co tě překvapuje?
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Úkol č. 4 –Žádost o práci a sociální sítě (LO2)
V posledních pár letech se procesy hledání práce přesunuly ve velkém měřítku na internet.
Hodně společností už nehledá nové zaměstnance pomocí inzerátů v novinách. Uveřejňují volná
místa na online pracovních portálech nebo nástrojích k zprostředkování práce, které se často
specializují na různé oblasti (regiony, předměty podnikání atd.). Na mnoha těchto pracovně
zaměřených webových stránkách si můžeš vytvořit svůj vlastní profil k hledání zaměstnání.
Výzkumný úkol:
1) Kterých 5 online pracovních portálů nebo nástrojů k zprostředkování práce je
uvedeno na prvním místě, když v jakémkoli vyhledávači (google, yahoo, bing, ...),
zadáš "zaměstnání"?
1. _________________________

2. _________________________

3. _________________________

4. _________________________

5. __________________________
2) Na kterých z těchto online pracovních portálů můžeš vytvořit svůj vlastní profil?

3) Které z těchto pracovních portálů můžeš najít na sociálních sítích, tj. na
Facebooku?

4) Najdi online pracovní portál, který se specializuje na regionální zaměstnání a
uveď ho.
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Úkol č. 5 - Žádost o práci a sociální sítě (LO 2)
Sociální sítě pomáhají uživatelům ke spojení a interakci, k prezentaci a sdílení fotografií, videí,
idejí a myšlenek.
Společnosti často používají sociální sítě k získání pověsti a uvedení svých produktů na trh.
Dalším cílem je přilákat nové zaměstnance nebo informovat se o žadatelích (sociální nábor).
Proto je velmi důležité, aby všichni, kdo chtějí najít nebo si udržet práci, sledovali svůj online
profil.
1) Které sociální sítě znáš? Označ je.

Jiné:___________________________________________________________________
2) Které sociální sítě používáš? Označ je.

Jiné:___________________________________________________________________
3) Jaké možnosti existují pro potenciální zaměstnavatele, aby se o tobě informovali?
Které sociální sítě obsahují informace o tobě a mohou si je ověřit lidé zvnějšku?
Zkontroluj profil bez přihlášení! Označ je.

Jiné:___________________________________________________________________
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Úkol č. 6 - Žádost o práci a sociální sítě (LO2)
Internet uchovává všechny informace, které byly vloženy online a tak snadno nezapomíná. Je
velmi obtížné vymazat informace, které jsou jednou online. Takže buď opatrný v tom, co
zveřejňuješ a co o tobě uveřejňují druzí.
Seznam se s nastavením ochrany osobních údajů.
Chceš-li získat představu o tom, co najdeš u někoho na internetu, proveď následující úkol:
Shromáždi informace o svém dobrém příteli. Co o něm můžeš na internetu zjistit?
Otevři jakýkoliv vyhledávač a napiš jeho jméno za použití “”. Vyzkoušej to stejné se sociální sítí,
tj. facebookem.
Které pozitivní věci můžeš najít o svém příteli?

Které negativní věci můžeš najít o svém příteli?

Udělej si snímek obrazovky pozitivního výsledku.

Udělej si snímek obrazovky negativního výsledku.

Povídej si s kamarádem o výsledku svého hledání. Co si potenciální zaměstnavatel bude
myslet?
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Úkol č. 7 – Informace a internet (LO3)
Internet má digitální paměť. Jednou uložené informace mohou být smazány pouze za použití
velkého úsilí a zdrojů. U některých široce sdílených informací to může být dokonce nemožné. Z
tohoto důvodu buď opatrný, co sdílíš nebo zveřejňuješ a kdo to může vidět.
Následující video ukazuje, jak nepohodlnou se může stát sdílená informace:

Klikni na obrázek nahoře za použití klávesy <CTRL> , pokud používáš pracovní list v digitální
verzi. Pokud ne, spusť youtube.de a zadej následující text: "Internet Danger- Everyone Knows
Sarah"
https://www.youtube.com/watch?v=ThxmgXMBpoM
Čemu by ses měl vyhnout
Zde jsou některé fotografie a komentáře, které by neměly být zveřejňovány. Diskutuj s
partnerem o tom, proč ne.

“...S tímhle platem bych
měl okamžitě odejít...”

“...ta zatracená práce zase zabere tolik času...”
“...Při těchto teplotách bych
byl raději u bazénu...”

“...Nesnáším svého šéfa ...“
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Úkol č. 8 – Informace a internet (LO3)
Přečti si následující článek a diskutuj s partnerem o tom, proč je důležité chránit osobní
data na internetu.
60% zaměstnavatatelů používá sociální sítě k prověření kandidátů na práci
Od: Amy McDonnell, 28. dubna 2016.
Pokud jste se někdy ocitli při náhodné kontrole svatebního fotoalba uchazeče o zaměstnání na
Facebooku, cukli sebou při kandidátově citaci na Instagramu nebo sledovali kandidáta živě
chatujícího o vběhnutí Ryana Goslinga do obchodu, když vše, co jste chtěli původně udělat,
bylo nakouknout do jejich osobností a kvalifikací – jste hodně vzdálení: Dnes ne jen většina
zaměstnavatelů chodí na sociální sítě, aby prověřilo kandidáty, ale počet těch, kteří to dělají
stoupl na 500 procent během posledního desetiletí.
Podle ročního průzkumu CareerBuilder’s v oblasti náboru na sociálních sítích více než 2,000
najímacích manažerů a profesionálů z lidských zdrojů a více než 3,000 amerických pracovníků
na plný úvazek, 60 procent zaměsntavatelů prozradilo, že používají sociální sítě k hledání
kandidátů na práci. To je výrazný nárůst z 52 procent minulý rok, 22 procent v roce 2008 and 11
procent v roce 2006, kdy byl průzkum poprvé prováděn. Navíc, 59 procent najímacích
manažerů používá k hledání kandidátů vyhledávače – ve srovnání s 51 procenty minulý rok.
Propadnutí králičí dírou*(z angl. Falling down a rabbit hole) z něčí stránky na Wikipedii nebo
komentáře na Facebooku se stává i nejlepším z nás — ale když přijde na získávání informací o
kandidátech skrze sociální profily, profesionalismus a relevantnost na straně najímacích
manažerů a personalistů jsou klíčové. Čtyřicet devět procent najímacích manažerů, kteří sledují
kandidáty na sociálních sítích řeklo, že našli informaci, která zapříčinila, že kandidáta nevzali –
stejně jako 48 procent, kteří uvedli to stejné minulý rok.
Zde jsou části obsahu, kvůli kterým došlo nejčastěji k vyřazení:

Provokativní nebo nevhodné fotografie, videa nebo informace – 46 procent

Informace, že kandidát pije nebo užívá drogy – 43 procent

Diskriminační komentáře o rase, náboženství, pohlaví, atd. – 33procent

Kandidátovo kritizování předchozí firmy nebo spolupracovníka – 31 procent

Slabé komunikační dovednosti – 29 procent
Pro upřesnění, většina najímacích manažerů nehledá negativa záměrně (pouze 21 procent
zaměstnavatelů říká, že hledají důvody, proč nevzít kandidáta) – prostě na ně narazí. Najímací
manažeři v informačních technologiích a prodeji nejpravděpodobněji využívají sociální sítě k
prověření kandidátů, v 76 procentech and 65 procentech, v tomto pořadí.
Proč zaměstnavatelé vyhledávají profily na sociálních sítích
Je sice pravda, že někteří zaměstnavatelé používají sociální sítě k nalezení důvodů proč
kandidáta nepřijmout, většina je ale používá jako zdroj k získání holističtějšího pohledu na
osobu, kterou chtějí přivést do své organizace. Možná chtějí také nahlédnout do kandidátova
vedlejšího zájmu o grafický design nebo na dobrovolnou práci v místní nemocnici – položek,
které se nezbytně v životopise neuvádí.
Jak Rosemary Haefner, vedoucí lidských zdrojů v CareerBuilder, říká:
„Nástroje jako jsou Facebook a Twitter umožňují zaměstnavatelům nahlédnout, kdo jsou
kandidáti za hranicemi životopisu nebo průvodního dopisu.”
Mnoho zaměstnavatelů nahlíží na síťové profily kandidátů jako na rozšířený životopis jejich
stavu – a očekávají od kandidátů, že se prezentují online.
_________________________________________________________________________
*pozn.překladatele: Falling down a rabbit hole je rčení z Alenky v říši divů a popisuje jev, kdy se uživatel internetu vydá za nějakým cílem,
ale různé svody ho zavedou úplně na jinou cestu, aniž by splnil stanovený záměr.
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V podstatě více než 2 z 5 zaměstnavatelů (41 procent) říká, že je menší pravděpodobnost, že
pozvou kandidáta na pohovor, pokud nemohou najít online informace o dané osobě — a o 6
procent číslo narostlo od minulého roku.
Šest z 10 zaměstnavatelů, kteří v současné době používají sociální sítě k hledání kandidátů na
práci (60 procent) “hledají informaci, která podpoří jejich kvalifikaci pro danou práci,” podle
průzkumu.
Co to přesně znamená?

U některých povolání to může být profesní portfolio.

53 procent těchto najímajících manažerů chce vidět, zda má kandidát profesní
online identitu.

30 procent chce vidět, co ostatní lidé zveřejňují o kandidátovi.
Co dále chtějí zaměstnavatelé vidět?
Asi jedna třetina zaměstnavatelů, kteří prověřují kandidáty přes sociální sítě (32 procent) říká,
že našli informaci, která zapříčinila, že daného kandidáta přijali. Příklady takových informací
zahrnovaly:

Kandidátovy doplňkové informace, které podpořily profesní kvalifikaci – 44 procent

Kandidátova stránka sdělující profesní image – 44 procent

Kandidátova osobnost se shoduje s firemní kulturou – 43 procent

Kandidát byl vyrovnanou osobností, vykazoval široké spektrum zájmů – 40 procent

Kandidát měl výborné komunikační schopnosti – 36 procent
Sledování na sociálních sítích však neskončí, když se kandidát stane zaměstnancem:

41 procent zaměstnavatelů používá sociální sítě k průzkumu současných zaměstnanců

Téměř třetina (32 procent) říká, že používají vyhledávače ke kontrole současných
zaměstnanců

Více než 1 ze 4 (26 procent) říká, že našli online obsah, který zapříčinil, že došlo
k pokárání nebo propuštění zaměstnance
Zachovejte si nadhled
I když informace objevená na profilech sociálních sítí může být relevantní, pro zaměstnavatele
je důležité, aby si nad vším udrželi nadhled. Hledat nejdříve pozitiva a pokud najdete méně
slibný obrázek nebo komentář potenciálního zaměstnance, nezapomeňte, že se díváte pouze
na útržek online zevnějšku a možná ne vždy vidíte celý příběh. Ať už najdete jakoukoliv
informaci — pozitivní nebo negativní — zvažte ji v kontextu toho všeho, co kandidát nabízí.
Položte si otázku, “Jak podstatná je tato informace pro úlohu a potenciální efektivnost této
osoby jako zaměstnance?”
Zdroj: http://thehiringsite.careerbuilder.com/2016/04/28/37823/ (naposledy kontrolováno
16.08.2016)
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Úkol č. 9 – Komunikační pravidla (LO5)
Na sociálních sítích jsou tvé statusy, komentáře, fotografie, videa a myšlenky sdíleny s mnoha
lidmi po celém světě. To je velká výhoda.
Můžeš si také vybrat kde a jak zveřejňuješ svůj obsah za použití sociálních sítí v profesním
kontextu (např. LinkedIn) nebo sociálních sítích většinou používaných pro soukromou
komunikaci (např. Pinterest). Některé kanály sociálních sítí jsou v různých zemích používany
rozdílně a jsou užívány pro soukromou a profesní komunikaci (Facebook, Twitter…).
Pokud dodržuješ určitá pravidla a používáš ty správné kanály, tvá komunikace na sociálních
sítích může být velice úspěšná. Zde jsou některé základní principy, kterých by ses měl držet,
než zveřejníš svůj další komentář, myšlenku nebo fotku:
1. Buď pozitivní
Vytvářej pozitivní a relevantní zprávy
2. Používej správné kanály
Zanalyzuj, kdo je tvá cílová skupina a která média a kanály bys měl použít k jejímu
dosažení. Můžeš využít blogy, abys oslovil širší veřejnost.
3. Emoce vytvářejí povědomí
Když vytváříš pozitivní emoce, oslovuješ tím lidi, jsi doporučován a vyvoláváš
pozitivní reakce.
4. Ticho je zlaté
Pokud nemáš co říct, zůstaň zticha. Šiř pouze relevantní zprávy. Pokud šíříš mnoho
nerelevantních zpráv, pozornost se vytrácí.
5. Kopírování povoleno
Trendy se rychle mění. Můžeš vyzkoušet věci, které měly pozitivní ohlas někde jinde.
Úkol: Vytvoř fiktivní, pozitivní zprávu, která je relevantní vzhledem k tvé profesi a vyvolává
pozitivní emoce na profilu sociální sítě, kterou si vybereš.
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Úkol č. 10 – Komunikace ve skupinách (LO5)
Vyhledej na internetu blog, síť, fórum nebo skupinu vztahující se ke tvé profesi a podívej se na
obsah a publikované informace (posty, tweety, fotografie, videa atd.).
Odpověz na následující otázky:
Jmenuj skupinu / fórum / blog / síť

Jsou na sociální síti?

Která témata prezentují?

Diskutuje se tam o novém obsahu / trendech / technikách / metodách?

Jsou tam různé sekce?

Kolik lidí je na této síti aktivní?

Vyhledej něco, co se ti zváště líbí a sdílej to s kolegy.
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Úkol č. 11 – Profesní prezentace (LO4)
Pokud hledáš práci za použití sociálních sítí, musíš být profesionální v prezentaci svých
dovedností a schopností. Rozostřené fotografie a videa nebo překlepy nevytvářejí pozitivní
dojem. Zaměstnavatelé si mohou myslet, že tvůj přístup vůči práci může být podobně
rozostřený.
K pořízení videí a fotografií ve vysoké kvalitě nepotřebuješ drahé vybavení.
Následující položky ti pomohou vytvořit média ve vhodné kvalitě:

1) Stabilita
Pokud natáčíš video, ujisti se, že není rozostřené. Pokud k filmování používáš mobilní telefon,
drž ho oběma rukama, používej formát krajiny a ujisti se, že celou dobu dosáhneš na tlačítka.
Pokud natáčíš sebe, umísti telefon na rovný, stabilní povrch nebo použij stativ.
2) Světlo
Rozptýlené světlo (zataženo, ale s dostatkem světla) je nejlepší pro natáčení venku. Pokud fotíš
uvnitř, ujisti se, že máš rovnoměrné, ne příliš oslňující světlo.
3) Základní pravidla pro fotografie/videa
Rozděl fotografii, filmovou obrazovku na mřížku s políčkami 3x3 a umísti cíl ne do středu, ale
buď do levé nebo pravé třetiny obrazovky.
Pokud natáčíš video, ujisti se, že v pozadí je absolutní ticho. Zvuky dopravy, vyzvánějící telefon,
nebo hovor jiných lidí může film pokazit.
4) Používej editační nástroje
Své fotografie nebo videa můžeš vylepšit za pomocí editačních nástrojů, které mohou zvýšit jas,
světelnost a barvy. Můžeš také editovat scény a přidávat k videu texty, fotografie nebo hudbu.

Úkol: Na internetu existuje množství editačních nástrojů zdarma. Najdi jeden, který by ti
vyhovoval.
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Úkol č. 12 – Profesní prezentace (LO4)
Kromé péče o kvalitu videa a fotografií, by ses měl věnovat také svému profesionálnímu
vzhledu.
Vezmi v úvahu následující tipy:






Obleč si profesionální a elegantní oblečení.
Uprav si vlasy v souladu se svou profesí.
Pokud máš na sobě make-up, ujisti se, že je vhodný pro tvou profesi.
Snaž se vypadat přátelsky.
Pokud nahráváš video, mluv tak, aby ti každý rozuměl.

Pokus se vyhnout následujícím:







Nepoužívej obrázky z dovolené nebo selfie.
Pokus se vyhnout odrazům na fotografii.
Na fotografii by něměli být jiní lidé.
Nepoužívej rozmazané fotografie.
Nepoužívej tmavé fotografie.
Neměj na sobě sportovní oblečení, pokud nežádáš o práci vztahující se ke sportu.

Proč nejsou tyto obrázky vhodné pro žádost o práci?
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Úkol č. 13 – Životopis (LO6)
Pokud žádáš o práci, potřebuješ životopis. Jednou z možností je použít životopis v podobě
tabulkového formuláře, kde uvedeš všechny relevantní biografické a profesní detaily jako je
vzdělání nebo příprava, zájmy a dovednosti.
Samozřejmě jsou možné i jiné formy používající online formuláře, sociální sítě, videa, kreativní
metody vyjádření a podobně.
Některá kritéria by se měla dodržovat, ať už použiješ jakoukoliv formu.:
Kritéria pro úspěšný životopis:
-

Jasný a dobře prezentovaný!
Pokud tvá prezentace není přímočará nebo je špatně sestavená, některé společnosti tě
nepozvou na pohovor.

-

Tvoje kontaktní data by měla být snadno viditelná, včetně adresy, telefonního čísla a emailové adresy. V e-mailové adrese použij své jméno, ne zábavné adresy jako např.
zajíček1992@xyz.com.

-

Nemusíš jít do detailů s dlouho předchozím vzděláním jako je základní škola. Postačí
roky a název školy.

-

Nepřeháněj. Je možné, že budeš požádán, abys doložil své údajné znalosti a
dovednosti. Pokud tvoje španělština není plynulá, neříkej, že je. Možná ti někdo položí
otázku ve španělštině a pak budeš muset odpovědět komplikovaně.

-

Buď připraven odpovědět na otázky k mezerám ve tvém životopise. Ty jsou samozřejmě
v pořádku. Buď upřímný a pozitivní.

-

S vypracováním životopisu nespěchej. Ujisti se, že dává smysl a ukazuje tvé dovednosti
a kompetence.

Úkol: Zkontroluj svůj životopis, zda zahrnuje uvedená kritéria.
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Úkol č. 14 – Tvůj individuální životopis (LO6)
Jak můžeš svým životopisem vyniknout?
Existuje řada možností, jak to udělat. V posledních pár letech vzniklo hodně možností, jak
vytvořit svůj životopis. Kromě klasického životopisu, můžeš udělat video životopis, životopis na
portálu sociální sítě jako je LinkedIn, životopis jako digitální prezentaci (za použití programu
Powerpoint, Prezi, …) nebo životopis ve formě infografiky.
Digitální životopisy se posílají e-mailem, vložené do formuláře nebo přímo publikované online.
Infografický životopis:

Vyhledej různé infografické životopisy. Najdi dobře vypracovaný příklad a popřemýšlej, které
prvky a rozvržení by vyhovovaly tobě a tvé profesi.
Poznámka – používej obrázky a grafy pouze, když máš práva k užití.
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Video životopis:
Video životopis je poměrně nový způsob žádosti o práci. Zabere celkem dost práce ho vytvořit,
ale je velmi efektivní, když má vyčnívat mezi ostatními uchazeči. Pomocí této metody je také
možné ukázat, kdo jsi.
Na youtube můžeš najít různá videa jako životopisy / žádosti o práci. Vyhledej tři příklady, které
se ti líbí.
Zábavný způsob, jak to udělat (i když trochu přehnaný ;-)):

Stiskni <Ctrl> klávesu při kliknutí na obrázek, pokud toto čteš na obrazovce. Jinak si najdi
Barney Stinson's video životopis na youtube.
Životopis jako digitální prezentace
K vytvoření životopisu můžeš také použít prezentační nástroje. Můžeš do nich vložit infografiku,
videa, fotografie, data atd.
Je důležité si tyto prezentace pečlivě naplánovat, aby byla data propojena smysluplně a jasně.
Najdi příklady dobré praxe.

Tvůj životopis na sociálních sítích
Sociální sítě můžeš využít k prezentování tvého profilu ve formě životopisu a vkládání fotografií,
relevantních dat a informací. Tím získají lidé vhled, kdo je ta osoba a co je relevantní
z profesního hlediska.
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Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tento dokument odráží pouze
názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli využití informací zde
uvedených.
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