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OSOBNÍ ZNAČKA 
NA MĚNÍCÍM SE TRHU PRÁCE



KOLIK EKONOMICKY AKTIVNÍCH LIDÍ V ČR 
FUNGUJE NA BÁZI INDIVIDUÁLNÍCH KONTRAKTŮ 
(OSVČ, PROJEKTOVÁ PRÁCE, ŠVARC SYSTÉM, ...)

a) 13%
b) 22%
c) 33%

kvíz
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VÍM, CO JE GIG ECONOMY
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http://www.youtube.com/watch?v=AcCBqn2bjdc


GIG
EKONOMIKA

150 MIL
PRACOVNÍKŮ

USA/EU

150 MIL
PRACOVNÍKŮ

⅓ 
PRACUJÍCÍCH 

V ČR

https://www.maxpixels.net/static/photo/1x/Globe-Icons-World-Map-Abstract-Boundaries-Borders-5225120.png
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https://joedalton67.files.wordpress.com/2012/10/cv-for-graphic-designer.jpg
http://media02.hongkiat.com/beautiful-resume-design/44-creative-cv-resumes.jpg


celoživotní 
proces
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10 let OSVČ
5 let DN

 
10 000+

konzultací
kariérních 

cest

17 let EDU
13 let KARIÉRKO

kariérko
design

IT

gympl - Univerzita Karlova & Technická univerzita



PROFESNÍCH PROFILŮ

10 000+



NEJČASTĚJŠÍ CHYBOU JE...



neschopnost 
prezentovat 

přirozeně své 
úspěchy 

nepochopení 
změn a trendů 
na trhu práce

aktivita lidí jen, 
když jim v 

kariéře něco 
“hoří”



jak a proč se 
zorientovat v IT bez 
ohledu na to, zda to 

bude přímo moje 
profese 

jak pochopit proměnu 
trhu práce skrz 

technologie

jak nebýt mimo trendy 
při rozvoji 

kariéry





JAK BUDEME PRACOVAT ...

● kvíz
● chat
● hlasovačka
● mentimeter
● prezentace
+ … klidně se ptejte v průběhu



OBSAH

● kde se téma osobního značky & career managementu dnes bere
● osobní značka - z čeho se skládá, proč je podstatná autenticita
● příklady osobního obsahového marketingu (nejen) na LinkedIn

○ u zaměstnanců
○ i podnikatelů

● osobní značka - jako cesta pro sebeprezentaci i work-life balance a rozvoj
● poskládejme si aktuální charakteristiky naší značky s Kariérovým diJÁřem



ÚVOD O ZMĚNÁCH NA TRHU PRÁCE



OD ROKU 2008 
MŮŽEME VIDĚT, ŽE  NA TRHU

PRÁCE POSTUPNĚ UBÝVÁ 
PRACOVNÍCH SMLUV NA DOBU NEURČITOU

❌
neni to pravda
✅

je to pravda

hlasovačka
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PRÁCI KAŽDÉHO Z NÁS DNES OVLIVŇUJÍ GLOBÁLNÍ MEGATRENDY



AI
VR
AR
IOT
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3D
… 









400 - 800 MILIÓNŮ LIDÍ MĚNÍ A BUDE MUSET (Z)MĚNIT PRÁCI 
KVŮLI AUTOMATIZACI DO 2030 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Logo_Cedefop.jpg


NAPIŠTE, JAKÉ PROFESE 
JSOU PODLE VÁS NEJVÍCE

OHROŽENÉ AUTOMATIZACÍ?

chat
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NAPIŠTE, JAKÉ PROFESE 
JSOU PODLE VÁS NEJMÉNĚ

OHROŽENÉ AUTOMATIZACÍ?

chat
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51% PRACÍ BUDE DO 2030 AUTOMATIZOVÁNO 



NÁHRADA HARD SKILL 
& FYZICKÉ PRÁCE



NÁHRADA SOFT SKILLS & 
INTELEKTUÁLNÍ PRÁCE



NÁHRADA KREATIVNÍ 
PRÁCE



PREFERENCE ZAMĚSTNAVATELŮ UKAZUJE I NABÍDKA VZDĚLÁNÍ





Programy a nástroje pro každého
osobní rozvoj   |   startup   |   podnikání   |   aplikace  |   
obsah na YouTube  |  třída  |   nezisková organizace  |   … a víc

www.growwithgoogle.cz



Online marketing Technology & Tools Business & Soft skills

Google Analytics Workspace (G Suite) Entrepreneurship

Online marketing 
strategy

Google for Nonprofits

Shopping

YouTube

Google My Business

Google Ads

Online Security & Safety

  Google for Education

AI/ML

Leadership

Export

#IamRemarkable*

Entrepreneurship / Diversity for 
women

Critical thinking / 
Media literacy

* Více informací na  www.iamremarkable.cz



KARIÉRNÍ STRATEGIE



CAREER MANAGEMENT … 40 let po té

2018 “zen” career management
plánování priorit a energie
balance a klid
úspěch jako vnitřní uspokojení
udržitelnost (work-life balance)
sebevědomí / sebejistota
neustálá sebe-reflexe
kariérový design / iterace a plánování ABZ

1978 “success” career management
plánování primárně úkolů

neustálý růst
úspěch měřený $ 

nekončící práce
kariérismus

osobní život na vedlejší koleji
plánování kariérního růstu

 



http://www.patro.cz/obrazek/105/1074555379-funky-business-navzdy-jak-si-uzit-kapitalismus.jpg




PROFESNÍ ZMĚNY



ZNÁTE NĚKOHO, KDO UDĚLAL
V KARIÉŘE “DOWNGRADE”

A SÁM S TÍM BYL OK?

chat
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MĚNÍ SE FIRMY, MĚNÍ SE NÁBOR



KARIÉROVÉ STRATEGIE MULTIPOTENCIÁLŮ
paralelní kariéry  /  zastřešující model kariér  /  model Einstein  / model Fénix

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Short_left_arrow_-_red.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Short_left_arrow_-_red.png
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práce v ČR 
pro český trh

práce z ČR pro 
cizinu “remote”

práce v cizině 
osobně pro cizí 

trhy

práce z ciziny 
“remote” pro 

Čechy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Districts_of_Czech_Republic_vector_line_model.svg/1280px-Districts_of_Czech_Republic_vector_line_model.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Blank_map_political_world_territories.png/800px-Blank_map_political_world_territories.png




DIGITÁLNÍ NOMÁDI
a) nomádí víc holek

b) je to 50:50 
c) nomádí víc kluků 

kvíz
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JAKÉ PROFESE SI MYSLÍTE,
ŽE LIDI NEJČASTĚJI VYKONÁVAJÍ

JAKO DIGITÁLNÍ NOMÁDI?

chat
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http://www.upwork.com
https://weworkremotely.com/

https://remote.co/remote-jobs/
https://powertofly.com/

https://www.remotasks.com/
http://www.skillshare.com/

http://www.freelance.cz 
http://robeeto.com 

PORTÁLY NA PRÁCI NA 
DÁLKU / REMOTE

http://www.peerbits.com/wp-content/uploads/2015/06/Hiring-freelancers-employees.jpg
http://collegemouse.com/assets/images/online-arts-and-graphic-design-degree-programs.jpg
http://www.upwork.com
https://weworkremotely.com/
https://remote.co/remote-jobs/
https://powertofly.com/
https://www.remotasks.com/
http://www.skillshare.com/
http://www.freelance.cz
http://robeeto.com




KTERÁ KOMBINACE 
DOVEDNOSTÍ BUDE 

V BUDOUCNOSTI VÍC POTŘEBA?
a) sportovní dovednosti & schopnost práce ve společné kanceláři 

b) dovednost rychleji počítat & schopnost být systematický 
c) virtuální (online) spolupráce & sociální inteligence 

kvíz
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MĚNÍ SE PRÁCE
...

MĚNÍ SE NÁROKY NA 
ZAMĚSTNANCE



FUTURE SKILLS
mentální pružnost

kritické myšlení

kreativita

interpersonální
dovednosti

interdisciplinarita

STEM (science, technology, 
engineering and maths)

SMAC (social, mobile, analytics and 
cloud)



OSOBNÍ ZNAČKA



3 SLOVA
OSOBNÍ ZNAČKA

menti.com
1356 0270
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JAN LUKAČEVIČ,
vědec pracující na Oddělení kosmické fyzicky 
Akademie věd, vede projekt Marsonaut zaměřený na 
pěstování potravin na Marsu

… žádný návod na pracovní úspěch 
neexistuje

… důležitá je ta vlastní cesta a 
sebereflexe této cesty, objevování 

toho, co mi jde



VÁCLAV DEJČMAR, 
majitel Czechoslovak Models, stojí za Mercedes-Benz 
Fashion Week, aktivní v nadačním fondu Neuron, 
spolumajitel galerie moderního umění DOX

… je důležité v průběhu života zjistit, 
kde jsou naše silné stránky

… nejlepší je poslouchat, co nám říká 
naše okolí



DAN LANDA,
profesionální zpěvák, motorista, sportovec

… podstatná je vize

… v rámci vize pak hledat motivaci 
pro svůj další růst

… motivace je silnější než vůle



JAN VOJÁČEK,
lékař se zaměřením na funkční medicínu

… je třeba se v běhu čas od času 
zastavit, reflektovat, podívat se, zda 

jsem šťastný, jak se cítím

… toto je první krok k vlastnímu 
zdraví a k prevenci zdraví



TOP V OBORU

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/06/09/article-2653332-0F79C42300000578-150_634x435.jpg
http://assets.rollingstone.com/assets/images/list_container/100-greatest-rolling-stones-songs-20131015/stones-624-1381341116.jpg
http://www.fakulteti.mk/Images/20120613-stephen-howking.jpg


TOP V OBORU NEMUSÍ ZNAMENAT VEŘEJNOU POPULARITU… 
I KDYŽ…?

http://media.novinky.cz/400/304003-top_foto1-qlfya.jpg?1328801402
http://www.epa.eu/files/Images/Portfolios/Photographers/Filip%20Singer.jpg
http://g.denik.cz/13/20/laty-amos-ucitel_denik-605.jpg


výsledky
vnímání okolím
sebeprezentace

TEORIE ZNAČKY
PODLE COLEMANA



- DOVEDNOSTI, ZNALOSTI
- TALENTY, VÁŠNĚ
- HODNOTY
- VIZE
- FORMA  SEBEPREZENTACE 
- KDO JE MŮJ “KLIENT”

JAK MĚ 
VNÍMAJÍ 
OSTATNÍ

JAK SE 
VNÍMÁM 

JÁ

OSOBNÍ
ZNAČKA

http://ignite-lab.com/wp-content/uploads/2014/09/Personal-Brand.jpg


DOVEDNOSTI, ZNALOSTI    = 
TALENTY, VÁŠNĚ    = 

HODNOTY    = 
VIZE    = 

FORMA  SEBEPREZENTACE    = 
KDO JE “KLIENT”    = 

CO ZNÁM A UMÍM
CO MI JDE S LEHKOSTÍ, CO SE SNADNO UČÍM
CO JE PRO MĚ DŮLEŽITÉ
KAM PROFESNĚ JDU V NEJBLIŽŠÍM ČASE
JAK O SOBĚ DÁVÁM VĚDĚT 
VÍM, KOMU TOTO VŠE PREZENTOVAT

http://ignite-lab.com/wp-content/uploads/2014/09/Personal-Brand.jpg


… recept na silnou značku 







PROČ OSOBNÍ 
BRAND I PRO 
ZAMĚSTNANCE? práce s osobním brandem > nástroj rozvoje lidí

vizualizace & verbalizace úspěchů > posílení dalšího vzdělávání

corporate ambassadors > win win pro zaměstnavatele i zaměstnance

posilování expertízy jednotlivců > posílení pozice k vyjednávání

ukotvení lidí > bezpečný prostor > inovace a kreativita

prevence syndromu vyhoření 



PŘÍKLADY ROZVOJE OSOBNÍ ZNAČKY ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI 



ZNÁTE NĚJAKÉ 
ZAMĚSTNANCE 

SE SILNOU 
OSOBNÍ ZNAČKOU?

chat
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PŘÍNOSY PRÁCE S OSOBNÍ ZNAČKOU 
POSTAVENÁ NA OBSAHOVÉM MARKETINGU

1. šíření vašeho know-how do komunity (odborné & laické)
2. profesní sebereflexe & cesta za vlastní odbornou vizí

3. interní změny (horizontální & vertikální) 
4. vlastní business & side projects

5. změna zaměstnání & peníze

… zpětně historii nenapíšeme …
… méně a pravidelně > hodně a nárazově... 































celoživotní 
proces
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VLASTNÍ SKICA OSOBNÍ ZNAČKY & OSOBNÍHO MARKETINGU 



ŽIVOTNÍ INVENTURY



www.diJAr.cz

Kariérový diJÁř …
… papírový kouč 
pro rozvoj vaší 
osobní značky
a talentů



 ODKUD KAM  

7 

OBLASTÍ ROKU 
MINULÉHO

7 

OBLASTÍ ROKU 
BUDOUCÍHO

osobní brand
&

akční plán
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- DOVEDNOSTI, ZNALOSTI - #futureskills #transferable skills
- TALENTY
- HODNOTY
- VÁŠEŇ
- VIZE
- FORMA PREZENTACE & ARCHETYPY
- ZNÁM SVÉHO KLIENTA A HŘIŠTĚ
- KOMBINACE JEDINEČNOSTI

http://ignite-lab.com/wp-content/uploads/2014/09/Personal-Brand.jpg
http://cng.h-cdn.co/assets/16/11/what-is-personal-brand.jpg
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http://thegluten-freeagency.com/wp-content/uploads/2012/08/Market-Trends.jpg
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FORMA ZAUJME JAKO PRVNÍ

http://shechive.files.wordpress.com/2014/06/job-interview-9-5.gif?w=500&h=238




ZÁKLADNÍ STRATEGIE PŘEMÝŠLENÍ O ROZVOJI  OSOBNÍ ZNAČKY



CESTY OSOBNÍHO 
MARKETINGU 
V ONLINE SVĚTĚ
● sociální sítě (posty / diskuse)
● blogy psané / audio / video
● weby osobní / wiki / …
● online portfolia …
● online konzultace / mentoring / …
● záznamy z offline akcí / konferencí / ...

CESTY OSOBNÍHO 
MARKETINGU 

V OFFLINE SVĚTĚ
● vzdělávací akce, hackatony, 

konference (prezentující / účastník)
● networking (coworky, dobrovolnictví, 

odborné komunity, network akce, ...)
● platformy pro sdílení (mastermind 

skupiny, mentoring, …)
● pohovory



CESTY PRÁCE
V ONLINE SVĚTĚ
● reakce na inzeráty na portálech (práce 

/ firem / agregátorech / LI …)
● sociální sítě (posty / diskuse)
● blogy psané / audio / video / weby 

osobní / wiki / online portfolia …
● online konzultace / mentoring / 

vzdělávání / ...
● aktivní oslovení firem online

CESTY HLEDÁNÍ PRÁCE 
V OFFLINE SVĚTĚ

● networing na konferencích, 
vzdělávacích akcích

● networking mimo pracovní prostředí 
(na cestách, známí známých, …)

● profesní networking (business 
snídaně, akce sdružení, komor, 

komunit, …)
● pohovory

● aktivní oslovení firem offline
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1/ MOJE SILNÉ STRÁNKY SEBEPREZENTACE

identifikujte svoji specifičnost & “niku” > ve vaší expertíze & ve vašem stylu prezentace



2/ MŮJ ČAS INVESTOVANÝ DO MARKETINGU

najděte si čas na posilování své reputace



3/ MOJE NÁSTROJE PRO SEBE-PREZENTACI

sdílejte své know-how & rozvíjejte svoji síť/komunitu & udržte si svoji autenticitu 



ZNAČKA NE JEN PRO OSTATNÍ, ALE I PRO VÁS



TVORBA OBSAHU = 
NÁŠ KOMPAS



TVORBA OBSAHU 
= NÁŠ KOMPAS

… pro další kariérní rozhodování

… pro další vzdělávání

… filtr pro paralýzu z výběru



DALŠÍ INSPIRACE



www.ProfesniKrizovatky.cz 
www.JAsro.cz 

online e-kurzy

http://www.profesnikrizovatky.cz
http://www.jasro.cz




www.diJAr.cz







CO VÁS DNES
ZAUJALO

chat
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RÁDA ZŮSTANU VE SPOJENÍ

Petra Drahoňovská
CareerDesigner.cz

https://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2011/12/09-icone-app-linkedin-256x256.png

