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Jak by vypadaly v reálném světě?



Jaké využíváte?
Co na nich děláte?
Koho sledujete?



Vzdělávání
& 

osobní rozvoj



Učení se navzájem, 
mentoring, poradenství



Jak k nám přicházejí příležitosti?

doporučení

osobní kontakty

někdo vás objeví

Zdroj: LMC, 2018, Na Volné noze, 2015

https://web.jobote.com/cs/
https://navolnenoze.cz/blog/vysledky/


Jakou roli v tom hrají sociální sítě?

propojení s lidmi → příležitosti

osobní profil → přitáhne ty správné lidi (zaměstnavatelé, 
klienti, partneři) → příležitosti

tvorba vlastního obsahu → zaujme ty správné lidi → příležitosti



Na jaké sociální síti je pro vás vhodné si vytvořit 
profil/portfolio?



Nech se najít > vytvoř profil



Nech se najít > vytvoř profil



Profil jako CV nebo vizitka
● odpověď na pracovním portále
● odkaz na příspěvku na sockách (FCB, Li)
● odkazovat na něj v CV
● odkaz v podpisu u e-mailu
● odkaz z webových stránek



Hledání info (o škole, 
firmě, práci)



Facebookové stránky zaměstnavatele

● info o zaměstnavateli
● ze života
● pracovní nabídky



Kde najdete Vaši cílovou skupinu?



Budování sítě kontaktů/komunity



Jak funguje síť kontaktů na LinkedIn



Sleduj/propoj se se svoji cílovkou (HR, kolegové, firmy)



Jaké odborné komunity hledáte? Kde se můžete 
zapojit?



Komunity
(odborné, lokální, klienti, 

osobní, fanoušků..)



Facebookové skupiny

● pracovní nabídky
● poptávka po práci
● sdílení zkušeností a vzdělávání



Jak hledáte práci (na sociálních sítích)?



Hledání práce

LinkedIn
vs

Facebook



Hledání práce, nabídka kapacity - příspěvek
● můžete napsat konkrétní pozici nebo také jaké 

činnosti, jaký typ práce byste chtěli dělat
● nezapomeňte na lokalitu/úvazek, aj.



Jak ukázat, co umíte a budovat osobní značku?



Co tam říkáme?

Tip Jak na sítě



Budování osobní značky + ukaž, 
co děláš



Tip od mobilemonkey.com

Co sdílet

Tip Jak na sítě



co ano, co ne

➔ inspirace ano, krádež ne

➔ ptej se: “Může si to přečíst mamka nebo budoucí šéf” 

➔ nepiš lidem nic, co bys jim neřekl/a do očí

➔ nespamuj >  spíš kronikář než zpravodaj

➔ filtruj > jaký si to uděláš, takový to máš

➔ nelži > nepřibarvuj pravdu (aspoň občas)

➔ používej mozek a nepropadni tomu > žij offline, nesrovnávej se, 
potkávej lidi naživo



Facebookové skupiny

● Práce v event managementu
● Práce v nezisku
● Praha práce a brigády
● Brigády-překladatelé, 

tlumočníci a lektoři jazyků
● Hledám práci
● Podnikatelé a živnostníci - 

výměna zkušeností
● Tvůrci v praxi
● Práce v kultuře
● Copywriteři a další psavci

● Na volné noze
● Holky z marketingu
● Holky z nezisku
● HRdinky
● suHR
● Ženy v byznysu
● Poradna pro dobré účetní
● Účetnictví a daňová evidence - výměna 

zkušeností
● Ženy v právu
● Architektky
● HR (k)sobě
● Grafici

https://www.facebook.com/groups/PraceEventManagement/
https://www.facebook.com/groups/1047874805238014/
https://www.facebook.com/groups/PrahaJobs/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/644055535676338/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/groups/644055535676338/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/groups/hledam.praci/
https://www.facebook.com/groups/zivnostnici/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/zivnostnici/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/2029791373902218/
https://www.facebook.com/groups/362309073843799/
https://www.facebook.com/groups/941452712630670
https://zenyvbyznysu.cz
https://www.facebook.com/groups/1448554532091353/
https://www.facebook.com/groups/ucetnictvi.dane/
https://www.facebook.com/groups/ucetnictvi.dane/
https://www.facebook.com/groups/416050095818348/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/Architektky/?fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/1433255106738353/
https://www.facebook.com/groups/151639034871127


Inspirace



Zůstaneme ve spojení?

Lucie Václavková
Kariérová lektorka a poradkyně
členka SKPK
+420 777 689 078
lucie.vaclavkova.com I lucie@vaclavkova.com
podcast Kariérní příběhy I Facebook I LinkedIn

http://www.sdruzenikp.cz/
http://lucie.vaclavkova.com/
https://soundcloud.com/lucie-vaclavkova
https://www.facebook.com/LVaclavkova
https://www.linkedin.com/in/lucievaclavkova/

