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1. ÚVOD PROJEKTU CVTube
1.1. POPIS
CVTube je projekt financovaný v rámci výzvy Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů - strategické partnerství pro vysokoškolské vzdělávání (registrační číslo:
2017-1-CZ01-KA204-035613). Cílem projektu CVTube je poskytnout odpověď na naléhavou
potřebu řešit nezaměstnanost mládeže. Cílem je vytvořit interaktivní platformu talentů pro
mladé lidi, která by je přímo propojovala s potenciálními zaměstnavateli. Platforma CVTube
umožní mladým lidem vytvářet videa pro sebe-prezentaci, která bude spojena s jejich digitalizovanými životopisy. Mladí lidé tak s větší pravděpodobností přesvědčí potenciální zaměstnavatele svou osobností spíše než písemnými životopisy, neboť často ještě nemohou ukázat
dlouhý impozantní životopis. Platforma tuto nevýhodu vyřeší tím, že vytvoří způsob, jak oslovit zaměstnavatele přímějším a individuálním způsobem, který zdůrazňuje jejich charisma
a osobnost. Celkovým cílem CVTube je posílit evropský potenciál inkluzivního vzdělávání a
vysoké ekonomiky zaměstnanosti (strategie Evropa 2020).

http://project.cvtuber.eu
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1.2. CÍLE
– Vyvinout platformu, která pomůže zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí prostřednictvím pořizování videoprezentací při zasílání žádostí o práci, a tím jim umožní být
při této aktivitě kreativnější a osobitější.
– Propojit podnikatelský sektor i potenciální zaměstnavatele s kvalifikovanými mladými lidmi v Evropě a pomoci mladým uchazečům úspěšně vstoupit na trh práce.
– Zvyšovat mobilitu mládeže zvláště kvůli těm, kteří nemohou najít práci v jejich rodné
zemi, ale mohou díky jejich kvalifikaci získat práci v jiné zemi.

1.3. PŘÍJEMCI
Příjemci projektu jsou mladí lidé z Evropské unie, uchazeči o zaměstnání, personální oddělení
firem, učitelé odborného vzdělávání, národní služby zaměstnanosti a národní agentury pro
nábor zaměstnanců.

1.4. PARTNEŘI
EuroProfis
www.europrofis.cz

EditValue
www.editvalue.com

IAT
www.iat.eu

ANCED
www.anced.es
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OA Písek
www.oa-pisek.cz

Hospodářská a průmyslová
komora v Badajozu
www.camarabadajoz.es

Univerzita Minho
www.uminho.pt

UDIMA (přidružený partner)
www.udima.es

1.5. VIDEO PREZENTACE PROJEKTU

https://www.youtube.com/watch?v=7e1UDHjrlng
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1.6. TÉTO PŘÍRUČCE
Tento výcvikový manuál je příručkou pro učitele, školitele a trenéry (VET), kteří pomáhají
svým studentům při hledání zaměstnání a přípravě aplikačních dokumentů a v neposlední
řadě pro samotné studenty.
Studenti, učitelé, trenéři a trenéři zde najdou rady, pokyny pro prezentaci prostřednictvím
video aplikací a katalog osvědčených postupů a příkladů videí.
Cílem této příručky je:
– Poskytnout učitelům / školitelům a dalším orgánům pravomoc poskytovat svým
studentům / klientům užitečná doporučení pro aplikace založené na videu.
– Podporovat studenty a zvyšovat jejich motivaci při hledání zaměstnání s využitím moderního a atraktivního video nástroje.
– Poskytnout pokyny, příklady, návod se základními informacemi, otázky použitelnosti a kritéria hodnocení atd.
– Poskytnout informace o zvláštnostech týkajících se video aplikací.
– Poskytnout praktické rady pro tvorbu kreativního profilu videa.

7

Contents

2. VÝROBA VIDEA
2.1. OKOLÍ A PŘÍPRAVA
Co je třeba vzít v úvahu při nahrávání videa:

2.1.1. Nastavení
Nezapomeňte, že vhodně vybrané místo by Vám mělo pomoci zlepšit vaše video. Video by
mělo být zaznamenáno na bílém pozadí, bez zrcadel, plakátů, malby a dalších rozptylujících prvků, které by mohly rušit diváky.
Prostředí by mělo být přirozené a odhlučněné, nebo přirozeně tiché. Neméně důležité je
osvětlení. Najděte dost silně a přirozené světlo, pokud je to možné.

2.1.2. Mluvený projev
Váš projev je hlavní věcí. Co říkáte a jak to říkáte, vše musí být jasné, stručné a pravdivé.
Zaměstnavatelé hledají lidi s přirozeným projevem, a v tom vám pomůže jeidně praxe. Připravte svůj projev předem a cvičíte jej před zrcadlem, což vám dodá potřebnou jistotu.
Při nahrávání videa se podívejte na fotoaparát, se kterým udržujte oční kontakt. Věnujte
pozornost svému postoji, mluvte pomalu a usmivejte se.
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Vaše video CV je prvním pohovorem! Připravte se, pracujte na něm a nebud´te nevózní.

2.2. OBSAH
Váš projev by měl obsahovat informace o osobních detailech (řekněte své jméno a příjmení),
váš poslední akademický titul, popis pozice, kterou hledáte, a vaše dovednosti.
Mluvte o tom, co a kde jste studovali, dovednosti, které jste získali v práci a ty, které se týkají
vaší osobnosti. Co vás činí jedinečným? Zdůrazněte své silné stránky a přidanou hodnotu
pro budoucího zaměstnavatele!
V dnešní době zaměstnavatelé vlemi oceňují znalost a schopnost domluvit se cizím jazykem
a ovládat informační technologie, proto se o těchto dovednostech nezapoměňte zmínit. Také
Vaše zájmy a záliby poskytnou více informací zaměstnavatelům, kteří ji využijí pro správnou
představu o vaší osobnosti.

!

Ukončete video
požádáním o
příležitost k dalšímu rozhovoru

Nezapomeňte být přirozený, nečtěte svůj CV z papíru! Můžete projev opakovat tolikrát, až
budete cítit, že jste spokojeni s konečným výsledkem!

2.3. RADY
Podle pozice, o kterou se zajímáte, byste měli vhodně přizpůsobit vás image. Některé firmy
mají tzv. Dress code, který vám pomůže s výběrem formálníého oblečení. Dívky musí věnovat pozornost makeupu, který by měl být také přiměřený svému účelu.
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Piercing a tetování nejsou na některých pracovních pozicích povoleny, přemýšlejte o pozici,
kterou hledáte. Můžete odstaranit svůj peircing a zkuste skrýt tetování v případě, že je to
požadováno.
Pokud jde o komunikaci, musíte poskytnout pouze pravdivé informace. Zvolte vhodnout
rychlost řeči a vyhněte se hovorovým výrazům.
Nezapomeňte být přirozený, nepoužívejte formální slovní zásobu. Mohlo by Vám pomoct
představit si (zdvořilou) konverzaci s přítelem.
Pokud jste plachý člověk, všechny tyto rady vám pomohou vytvořit dobré video CV. Nemusíte
se obávat, kdybyste to nezlvádli na poporvé. Vše se zpleší cvičením.
Sdílejte adresu URL v sociálních sítích, jako je LinkedIN, ve vašem e-mailu s aplikacemi, v
tradičním Cv a tak dále.
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2.4. JAK SE VIDEA VYTVOŘÍ?
2.4.1. Filmový editor videa
Filmora Video Editor je software pro editaci videa pro uživatele, kteří nemají mnoho zkušeností
s úpravou videí, ale chtějí, aby vypadala profesionálně. Poskytuje téměř všechny nástroje
pro editaci videa: oříznutí, rozdělení, otočení, kombinace, poměr stran, odstín, jas, rychlost,
sytost, kontrast, stejně jako úžasné efekty: filtry, face-off atd., aby uživatelé mohli vytvářet
skvělá videa. Tento video editor pro Windows umožňuje uživatelům exportovat výsledné video
do jakéhokoliv formátu videa, sdílet na YouTube, Facebook, Vimeo nebo vypálit na DVD.

2.4.1.1. Stažení a instalace
Stáhněte si Filmora Video Editor1 k vytvoření videí a instalace Video Editoru (1) do počí-

tače. Instalace je velmi jednoduchá, jen postupujte podle instrukcí na obrazovce,
abyste zjistili proces instalace.

1

2.4.1.2. Spusťte svůj projekt pro úpravy videa
Po dokončení stahování stiskněte tlačítko "Start Now" (2) a můžete vybrat požadovaný

poměr stran (4:3 nebo 16:9) pro zobrazení videa.

1

http://filmor.wondershare.es
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Můžete zvolit úpravu videa
v Easy Mode (3) nebo Full
Feature Mode (4).

2

3

4

Easy Mode. Rozhraní pro úpravy v režimu Easy je intuitivní. Můžete importovat video, vybrat
motiv a hudbu, zobrazit náhled a exportovat je. Aplikace Filmora Video Editor podporuje
úpravu videí 4K a souborů GIF.

Full Feature Mode. Můžete použít pokročilé editační nástroje v režimu Full Feature.
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1. Knihovna médií (5). Do knihovny můžete importovat média, včetně videí, fotografií a zvuku. Zobrazí se zde miniatury vašich médií.
2. Náhled (6). V okně náhledu můžete prohlížet a zkontrolovat své video.
3. Panel nástrojů (7). Panel nástrojů vám poskytuje různé nástroje pro úpravy.
Můžete upravovat video a přidat efekty včetně textu / kreditu, přechody, přechody, překryvy, prvky a skluzu.
4. Časová osa (8). Toto je scénář, ve kterém sestavíte svůj video projekt. V této
části můžete provádět úpravy videa.

5

6

7

8

Okamžitě můžete tónovat pokožku výběrem položky "LIGHT SKIN" nebo "DARK SKIN" (9)
v pravém rohu.

9
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2.4.2. Vytvořte video osnovy
2.4.2.1. Importujte mediální soubory
Klepněte na položku "FILE",
"IMPORT" (10), zvolte možnost

10

Import media files/Import a media folder/Import from camera or phone…
– Klikněte na možnost
Import Media Files.
– Přetáhněte soubory do panelu Knihovna médií.
– Import a Media Folder.
– Import from Camera or Phone.
Můžete také nahrát video soubor z webové kamery, zaregistrovat obrazovku počítače a hlasový záznam pomocí vestavěného videorekordéru.

2.4.2.2. Přidejte klipy do sekvence videa v časové ose
Přetáhněte miniaturu mediálního souboru na panel knihovny médií (11) na časovou osu (12).

11

12
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Pokud potřebujete oříznout video od začátku nebo konce videa, zavěste myš na přední /
zadní část klipu

, dokud se nezobrazí, přetáhněte jej dopředu nebo dozadu a uvolněte

jej do polohy, kde chcete odstranit nežádoucí součást.
Pokud potřebujete vystřihnout část
uprostřed videa, přetáhněte jezdec na

13 14

počáteční a koncový bod nežádoucí
části, stiskněte nejprve ikonu nůžky
"Split" (13), rozdělte video nejdříve,
vyberte nežádoucí část, stiskněte tlačítko
"Delete (Del)" (14) pro jeho odstranění.

2.4.2.3. Použijte přechody
Získejte přístup k přechodové knihovně, která vám umožní použít přechod na jedno video
/ obrázek nebo mezi videozáznamy a obrázky na stopě v produkci videa. Přechod lze nyní
aplikovat pouze na soubory na videoklipu (první řádek časové osy).

16

15
17
Chcete-li provést přechod, postupujte následovně:
– Přetáhněte video/obrázek na první řádek časové osy.
– Zvolte "TRANSITIONS" (15) pro přístup k přechodové knihovně.
– Vyberte jeden přechodový styl (např., Blind_1 ) (16) a poté jej přetáhněte na

začátek nebo konec videa / obrazu na videoklipu.
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– Dvakrát klikněte na přechod na časové ose a poté zadejte požadovanou hodnotu trvání. Nebo můžete v rámci videa/obrázku kliknout a přetáhnout jeho počáteční/koncové body (17) klipu dopředu nebo dozadu. Výchozí doba trvání je dvě
sekundy.
Chcete-li odstranit přechodový efekt z videoklipu ve vašem projektu, klikněte pravým tlačítkem myši na přechod ve stopě videa na časové ose a v nabídce vyberte možnost Odstranit.

2.4.2.4. Přidejte hudbu na pozadí
Chcete-li do projektu přidat zvukový efekt, přejděte na "MUSIC" (18), vyhledejte složku s názvem "SOUND EFFECT", a vyberte požadovaný zvukový efekt (např., Drift-Drift) (19). Poté
přetáhněte zvukový efekt z knihovny médií a přetáhněte jej na zvukovou stopu v časové ose.

19

18

Nastavení zvukového efektu:
– Stmívání/ztlumení zvuku. Dvojklikem na zvukový efekt ve zvukové stopě vyvoláte okno nastavení, nastavte posuvníky tak, aby se k zvukovému efektu přidal
efekt Fade In nebo Fade Out.
– Upravte rychlost a hlasitost zvuku. Poklepáním na zvukový efekt ve zvukové
stopě vyvoláte okno nastavení, upravíte posuvníky pro nastavení rychlosti nebo
hlasitosti zvuku.
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Chcete-li odstranit zvukový efekt ze zvukové stopy v projektu, klepněte pravým tlačítkem
myši na zvukový efekt ve zvukové stopě v časové ose a zvolte "Delete".

2.4.2.5. Použijte text do projektu videa
Texty a tituly lze snadno a rychle vytvářet pomocí animovaných textových efektů, jako jsou
hlavičky a dialogové bubliny. Můžete přidat titul k vašemu videu pomocí různých textových
efektů, které jsou nabízeny. Chcete-li tak učinit, přetáhněte efekt z knihovny textových efektů a poklepáním na něj upravte text (20).

20

Chcete-li odstranit textový efekt, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Delete".

17

Souhrn

CVTube Handbook

2.4.2.6. Apply filters
V knihovně médií vyberte filtry, které chcete přidat do projektu (21). Přetáhněte filtr z knihovny médií na překryvnou stopu na časové ose (22).

21

22

Chcete-li filtry odstranit z projektu, klepněte pravým tlačítkem myši na cílový filtr v překryvné
stopě a z nabídky vyberte "Delete".

2.4.3. Export videa
2.4.3.1. Uložte a exportujte projekt s určitým formátem videa
Až se stanete se všemi editačními pracemi, dalším krokem by bylo uložení a export vašeho
díla.
Chcete-li projekt uložit do počítače v určitém formátu videa, po klepnutí na tlačítko "EXPORT"
button (23), vyberte kartu "Format" (24) a vyberte formát. Povinný. V současné době
společnost Filmora podporuje export do formátů WMV, MP4, AVI, MOV, FLV, MKV, TS,
3GP, MPEG-2, WEB, GIF a MP3.

23
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Po výběru výstupního formátu můžete video přejmenovat a změnit místo, kam ho uložíte.
Také můžete zkontrolovat výstupní velikost před konverzí. Kromě toho máte možnost upravit kvalitu výstupu stisknutím tlačítka "Settings" (25) (ve výchozím nastavení je exportované
video v lepší úrovni).

24

25

26

Po dokončení nastavení stiskněte "OK" (26) pro uložení všech nastavení. Nakonec stiskněte tlačítko "Export" (27) pro zahájení konverze.

27
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Tipy: Velikost videa závisí na délce projektu a přenosové rychlosti. Pokud jste zjistili, že velikost je po konverzi neuvěřitelně obrovská, přejděte prosím zpět do okna nastavení a upravte ji nad dva faktory.

2.5. JAK VYTVOŘIT VIDEA DO YOUTUBE?
Nejprve se přihlaste na YouTube.

1
2

Zadejte údaje: e-mail nebo telefon (3) a heslo (4).

3
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Nemáte-li účet Google, můžete jej vytvořit. Přejděte na stránku vytvoření účtu Google2.

Follow the steps on the screen to set up your account.
Once you have created your Google account, you can log in to YouTube using the “SIGN
UP” button as you have seen before.
The following image shows the appearance of the page when you log in. To upload your
videoCV to YouTube, click on the arrow button (step 5 in the next image).

2

Adresa URL pro vytváření účtu Google: https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=
GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
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5

Než začnete nahrávat video, můžete zvolit nastavení ochrany soukromí videa (6) a vybrat
video, které chcete nahrát z počítače (7).

7
6

Můžete jednoduše změnit nastavení ochrany soukromí vašich videí a spravovat, kdo má
přístup k prohlížení.
– Public videa a seznamy videí mohou vidět a sdílet s každým.
– Private videa a seznamy videí mohou vidět pouze vy a uživatelé, které si vyberete.
– Unlisted videozáznamy a seznamy videí lze vidět a sdílet s každým, kdo má
odkaz.
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Funkce

Unlisted

Private

Public

Může sdílet adresu URL .......................................................................

Ano

Ne

Ano

Může být přidán do části kanálu . .........................................................

Ano

Ne

Ano

Zobrazuje se ve vyhledávání, souvisejících videích a doporučeních . .

Ne

Ne

Ano

Publikováno na vašem kanálu . ............................................................

Ne

Ne

Ano

Zobrazuje v kanálu předplatitele ..........................................................

Ne

Ne

Ano

Zdroj: https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en

Obvykle je vhodné používat režim neuvedené.
Podporované formáty souborů YouTube jsou: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM, DnxHR, ProRes, CineForm a HEVC (h265)3.
Když vyberete soubor, videoCV začne nahrávat. Musíte počkat na video, které dosáhne
100% nahrání. Můžete přidat název, popis a značky (8) a znovu můžete změnit režim
ochrany soukromí (9).

8

9

Here is the link
which you can
share your video

Kliknutím na tlačítko Publikovat dokončíte nahrávání veřejného videa na YouTube. Pokud
nastavíte nastavení ochrany osobních údajů na soukromé nebo neveřejné, stačí klepnu3

Pokud o to potřebujete pomoc, navštivte web https://goo.gl/Tf9sPp
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tím na tlačítko Hot dokončit nahrávání nebo kliknutím na možnost Sdílení sdílejte své video
soukromě. Pokud jste klikli na tlačítko Publikovat, vaše video nebude možné zobrazit ostatními lidmi. Své video můžete kdykoli později zveřejnit ve Správci videí.
Na panelu s názvem "Creator Studio" (10) se zobrazují vaše nahrání (11).

11

Chcete-li videoCV smazat, klikněte na tlačítko "Delete" na rozevíracím tlačítku:

13

14

24

10

Contents

3. CVTube PLATFORMA ÚVOD
3.1. ČÁSTI CVTube PLATFORMY

http://www.cvtuber.eu/

Platforma CVTube je nejdůležitějším výsledkem projektu CVTube.
Platforma je přístupná jak pro mladé zaměstnance, tak pro potenciální zaměstnavatele.
Vytvořená videa a profily mají různé úrovně viditelnosti pro lepší ochranu a kontrolu dat
uživatelem. Uživatel si například může zvolit, zda je jeho profil otevřeně přístupný prostřednictvím vyhledávače nebo zda je anonymní s osobními údaji skrytými pro neautorizované diváky.
Platformu vyvinula zodpovědnost EuroProfis, našeho IT specialistu v konsorciu. Byla pilotně
testována se studenty VET a zaměstnavateli / personálními manažery, aby se ujistil, že je
uživatelsky přívětivý a splňuje očekávání obou cílových skupin. Zpětná vazba byla vyhodnocena a v případě potřeby provedeny nápravné akce. Vzhledem k tomu, že většina mla-
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dých lidí používá smartphony, vyvinuli jsme také mobilní přístup k platformě CVTube, což
usnadňuje správu jejich aplikace.
Online platforma CVTube slouží...
– Zaměstnávat mladé lidi, aby řídili svůj proces podávání žádostí o zaměstnání
zcela online a aby se projevili jedinečným a kreativním způsobem, který upoutá
pozornost zaměstnavatelů.
– Ukládat a prezentovat všechny video-aplikace od mladých lidí po celé Evropě.
– Nabízet online výukové programy a ukázky videí pro vytvoření efektivního videozáznamu a online dokumentů.
– Nabídnout vzájemné hodnocení a odborné recenze vlastního profilu a videí.
– Přilákat potenciální zaměstnavatele a usnadnit předběžný výběr uchazečů o
zaměstnání.
– Ovlivnit proces, jakým si zaměstnavatelé vybírají své kandidáty na takový, který
těží zejména mladým lidem tím, že nabídne zaměstnavatelům alternativu k písemnému životopisu.

3.2. P RAVIDLA A PRODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ CVTube
PLATFORMY
3.2.1. Váš vztah se CVTuber
1.1. Vaše užívání webových stránek CVTuber (dále jen "Website") produktů těchto webových stránek společností CVtuber (dále jen "Service") podléhá podmínkám právní dohody
mezi vámi a společností CVTuber. "CVTuber" znamená projekt CVTube Erasmus +,
spolufinancovaný EU, s koordinátorem EuroProfis, s.r.o., Vinohradská 29/93, Praha 2 CZ.
1.2. Vaše právní dohoda s CVTuber je tvořena (A) smluvními podmínkami uvedenými v
tomto dokumentu.
1.3. Podmínky tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a společností CVTuber v souvislosti s používáním služby. Je důležité věnovat čas jejich pečlivému přečtení.
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1.4. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele služby, včetně uživatelů, kteří také přispívají k obsahu služby. "Content" znamená text, software, skripty, grafiku, fotografie, zvuky,
hudbu, videa, audiovizuální kombinace, interaktivní prvky a další materiály, které můžete
prohlížet, máte k nim přístup nebo přispívají ke Službě.

3.2.2. Přijetí podmínek
2.1. Abyste mohli službu využívat, musíte nejprve souhlasit s podmínkami. Službu nemůžete
používat, pokud nepřijmete Smluvní podmínky.
2.2. Podmínky můžete přijmout pouhým použitím služby. Rozumíte a souhlasíte s tím, že
společnost CVTuber bude považovat vaše používání služby za souhlas s podmínkami z
tohoto bodu a níže.
2.3. Službu nemůžete používat a smluvní podmínky nesmíte přijmout, pokud:
a) Nejste v zákonném věku, abyste vytvořili závaznou smlouvu s CVTuber, nebo b)
jste osobou, která je buď vyloučena nebo jinak legálně omezena přijímat nebo
používat službu podle právních předpisů země, ve které máte bydliště, kde máte
přístup k interenteu nebo používáte službu.
b) Měli byste si pro své záznamy vytisknout nebo uložit místní kopii Smluvních
podmínek.

3.2.3. Změna smluvních podmínek
Společnost CVTuber si vyhrazuje právo kdykoli měnit smluvní podmínky, například za účelem
řešení zákonných změn nebo regulačních změn nebo změn funkcí nabízených prostřednictvím služby. Proto je nutné pravidelně kontrolovat tyto podmínky. Upravená verze Podmínek
("Modified Terms”) ) bude zveřejněna na adrese https://www.CVTuber.eu nebo zpřístupněna
v rámci služby (pro případné upravené další podmínky). Pokud nesouhlasíte se změněnými
podmínkami, musíte službu přestat používat. Vaše další používání Služby po datu, kdy
budou upravené smluvní podmínky zveřejněny, bude znamenat, že souhlasíte se změněnými
podmínkami.
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3.2.4. CVTuber účty
4.1. Abyste mohli získat přístup k některým funkcím webových stránek nebo jiným prvků
služby, budete muset vytvořit účet CVTuber. Při vytváření účtu musíte poskytnout přesné a
úplné informace. Je důležité, abyste heslo svého účtu CVTuber zachovali v bezpečí a tajnosti.
4.2. Musíte okamžitě informovat CVTuber o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho CVTuber účtu, kterého jste si vědomi.
4.3. Souhlasíte s tím, že budete plně zodpovídat (vůči CVTuber a ostatním stranám) za
veškerou aktivitu, která probíhá pod vaším profilem CVTuber.

3.2.5. Obecná omezení používání
5.1. Společnost CVTuber tímto uděluje svolení k přístupu a používání služby za následujících
výslovných podmínek a vy souhlasíte s tím, že vaše nedodržení těchto podmínek představuje porušení těchto Podmínek z vaší strany:
A) Souhlasíte s tím, že nebudete dále šířit žádnou část nebo části Služby, zejména
žádný Obsah, na jakémkoliv médiu bez předchozího písemného souhlasu společnosti CVTuber, pokud společnost CVTuber neposkytne prostředky pro takovou distribuci prostřednictvím funkcí poskytovaných Služeb (například přehrávač
CVTuber).
B) Souhlasíte s tím, že nebudete měnit nebo upravovat jakoukoli část Webových
stránek nebo jakékoliv Služby.
C) Souhlasíte s tím, že nebudete (nebo se nebudete pokoušet) obcházet, porušovat
nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí služby nebo do funkcí, které mohou
i) Zabránit nebo omezit používání nebo kopírování obsahu, nebo
ii) Vynucovat omezení používání služby nebo obsahu dostupného prostřednictvím služby.
D) Souhlasíte s tím, že Službu nepoužijete pro žádné z následujících komerčních
použití, pokud neobdržíte předběžné písemné schválení společnosti CVTuber:
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i) Prodej přístupu k Službě.
ii) Prodej reklamy, sponzorství nebo propagačních akcí na kterékoli stránce
blogu nebo webových stránek obsahujících obsah, které obsahují obsah
doručený prostřednictvím služby, pokud se na stejné stránce neobjeví jiný
materiál, který nebyl získán z CVTuberu, a má dostatečnou hodnotu, odbyt.
E) Zakázané komerční použití nesmí obsahovat:
i) Nahrávání původního videa do CVTuberu.
ii) Zachování původního kanálu na webové stránce za účelem podpory podnikání nebo uměleckého podnikání.
iii) Zobrazování videí CVTuber prostřednictvím přehrávače CVTuber nebo
jiným způsobem na blogu nebo webových stránkách s povolenou reklamou,
s vyjímkou těchto reklamních omezení stanovených v 5.1.E) iii) výše; a
iv) jakékoli použití výslovně povolené společností CVTuber písemně;
F) Souhlasíte s tím, že nebudete používat nebo spouštět jakýkoli automatizovaný
systém (včetně jakéhokoli robota, pavouka nebo čtečky offline), který přistupuje ke službě způsobem, který pošle více serverům CVTuber více požadavků
během daného časového období než člověk může rozumně produkovat ve stejném období pomocí veřejně dostupného, standardního (tj. nemodifikovaného)
webového prohlížeče.
G) Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat ani sbírat žádné osobní údaje
jakéhokoli uživatele webových stránek nebo jakékoliv služby (a souhlasíte s
tím, že se to bude považovat za zahrnuje i názvy účtů CVTuber).
H) Souhlasíte s tím, že na webových stránkách nebo službách (včetně komentářů a e-mailových funkcí na webových stránkách) nebudete využívat služby v
obchodním styku nebo v souvislosti s obchodním podnikem.
I) Souhlasíte s tím, že nepožadujete pro komerční účely žádné uživatele webové
stránky s ohledem na jejich Obsah; a
J) Souhlasíte s tím, že nebudete mít přístup k obsahu nebo jinému důvodu, než
je vaše osobní, nekomerční použití výlučně podle předpokladu a povoleného
běžnou funkcí služby a výhradně pro streamování. ""Přenos dat"" znamená
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současný digitální přenos materiálu pomocí nástroje CVTuber přes internet k
uživatelskému zařízení s povoleným internetem, a to takovým způsobem, že
data jsou určena pro prohlížení v reálném čase a nejsou určena ke stahování
(trvale nebo dočasně) zkopírovány, uloženy nebo redistribuovány uživatelem.
K) Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat,
prodávat, licencovat nebo jinak využívat jakýkoli obsah pro jakékoliv jiné účely
bez předchozího písemného souhlasu CVTuber nebo příslušných poskytovatelů obsahu.
5.2. Souhlasíte s tím, že budete v souladu s ostatními ustanoveními Smluvních podmínek
vždy během používání služby.
5.3. Společnost CVTuber uděluje provozovatelům veřejných vyhledávačů oprávnění používat pavouky k kopírování materiálů z webu za jediným účelem vytvoření veřejně dostupných
vyhledávacích indexů materiálů, nikoliv však mezipaměti nebo archivy takových materiálů. Společnost CVTuber si vyhrazuje právo zrušit tyto výjimky obecně nebo v konkrétních případech.
5.4. CVTuber neustále inovuje, aby svým uživatelům poskytoval co nejlepší zkušenosti.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha služby, kterou společnost CVTuber poskytuje, se mohou čas od času změnit bez předchozího upozornění.
5.5. Jako součást této pokračující inovace potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost
CVTuber může trvale nebo dočasně zastavit poskytování služby (nebo jakýchkoli funkcí v
rámci služby) vám nebo uživatelům obecně na základě vlastního uvážení společnosti CVTuber bez předchozího upozornění. Službu můžete kdykoli ukončit. Pokud přestanete službu
používat, nemusíte specificky informovat CVTuber.
5.6. Souhlasíte s tím, že jste výhradní odpovědností (a že společnost CVTuber nemá vůči vám
ani žádné třetí straně odpovědnost za) žádné porušení vašich povinností vyplývajících z těchto
Podmínek a za následky (včetně ztráty nebo poškození, které CVTuber může trpět) porušení.

3.2.6. Zásady ochrany autorských práv
6.1. Společnost CVTuber uplatňuje jednoznačné zásady v oblasti autorských práv ve vztahu
k jakémukoliv Obsahu, který údajně porušuje autorská práva třetí strany. Podrobnosti o těchto
zásadách naleznete na adrese: https://www.CVTuber.eu
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6.2. V souladu se zásadami CVTuber v oblasti autorských práv ukončí společnost CVTuber
uživatelský přístup ke Službě, pokud zjistí, že se jedná o uživatele opakovaně porušujícího
autorská práva. Opakovaný porušovatel je uživatel, který byl již více než dvakrát upozorněn
na porušování autorských práv.

3.2.7. Obsah
7.1. Jako držitel účtu CVTuber můžete odeslat obsah. Chápete, že bez ohledu na to, zda
je obsah publikován, CVTuber nezaručuje žádnou ochranu důvěrných informací ohledně
obsahu.
7.2. Ke svém obsahu si ponecháte veškerá vlastnická práva, musíte však udělit omezená
licenční práva společnosti CVTuber a dalším uživatelům služby. Tyto jsou popsány v odstavci 8 těchto Podmínek (Práva, která jste licencovali).
7.3. Chápete a souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za svůj vlastní obsah a za následky jeho zveřejnění nebo publikování. CVTuber nepodporuje žádný obsah nebo jakýkoli
názor, doporučení nebo radu vyjádřenou v tomto dokumentu a společnost CVTuber výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s obsahem.
7.4. Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte (a nadále budete mít během používání služby)
všechny potřebné licence, práva, souhlasy a oprávnění, která jsou nezbytná k tomu, aby
umožnily společnosti CVTuber používat váš obsah pro účely poskytování Služby prostřednictvím CVTuber a jinak používat svůj obsah způsobem, který předpokládá služba a tyto
podmínky.
7.5. Souhlasíte s tím, že vaše chování na webu bude v souladu (a souhlasíte s tím, že obsah
veškerého vašeho obsahu bude v souladu) s pokyny pro komunity CVTuber, které naleznete na adrese https://www.CVTuber.eu, občas aktualizované .
7.6. Souhlasíte s tím, že nebudete publikovat ani nahrávat žádný Obsah, který obsahuje
materiál, který je pro vás nezákonný v zemi, ve které máte bydliště, nebo který by bylo pro
společnost CVTuber protiprávní publikova v souvislosti s poskytováním Služby.
7.7. Souhlasíte s tím, že obsah, který odešlete do Služby, nebude obsahovat materiály týkající se autorských práv třetích stran nebo materiály, které jsou předmětem jiných majetkových
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práv třetí strany (včetně práv na soukromí nebo práv na propagaci), pokud nemáte formální
licenci nebo povolení od oprávněného majitele nebo nejste jinak oprávněn zveřejnit daný
materiál a udělit licenci CVTuber k uvedenému níže v odstavci 8.1.
7.8. Po zjištění případného porušení těchto Podmínek si společnost CVTuber vyhrazuje
právo (ale nemá žádnou povinnost) rozhodnout, zda je obsah v souladu s požadavky na
obsah stanovenými v těchto Podmínkách, a může tento obsah odebrat nebo ukončit přístup
uživatele k nahrávání Obsahu, který je v rozporu s těmito podmínkami, kdykoli a bez předchozího upozornění a dle vlastního uvážení.
7.9. Dále rozumíte a uznáváte, že při používání Služby můžete být vystaven obsahu, který
je ve skutečnosti nepřesný, urážlivý, neslušný nebo jinak nežádoucí. Souhlasíte s tím, že se
vzdáváte a tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo opravných prostředků, které máte nebo
můžete mít vůči společnosti CVTuber s ohledem na jakýkoli takový obsah.
7.10. Společnost CVTuber bude zpracovávat jakýkoli zvukový nebo audiovizuální obsah, který
jste nahráli do služby v souladu s Podmínkami zpracování dat CVTuber (www.CVTuber.eu).

3.2.8. Práva, která udělujete
8.1. Při nahrávání nebo posílání obsahu do CVTuber udělujete:
A) Společnosti CVTuber, celosvětovou nevýhradní, bezplatnou, převoditelnou
licenci k používání, reprodukci, distribuci, přípravě odvozených děl, zobrazování a provádění tohoto obsahu v souvislosti s poskytováním Služby v libovolném mediálním formátu a prostřednictvím všech mediálních kanálů –s výjimkou
soukromého účtu, kde nechcete zobrazovat svůj obsah široké veřejnosti–.
B) Každému uživateli Služby celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k přístupu k vašemu Obsahu prostřednictvím Služby a k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v
rozsahu umožněném funkcemi Služby a souladu s těmito Podmínkami.
8.2. Platnost vámi udělených licencí k Obsahu tak, jak jsou uvedeny výše, skončí v okamžiku,
kdy odstraníte nebo vymažete svůj Obsah z Webových stránek. Platnost vámi udělených
licencí k textovým komentářům, které předložíte jako Obsah, je neomezená a tyto licence

32

Souhrn

CVTube Handbook

jsou neodvolatelné, nicméně jinak nejsou na újmu vašich vlastnických práv, která si podržíte,
jak je uvedeno v bodu 7.2 výše.

3.2.9. Obsah CVTuber na webových stránkách
9.1. S výjimkou Obsahu, který předkládáte v rámci Služby, je veškerý další Obsah v rámci
Služby vlastněný nebo licencovaný společností CVTuber a je předmětem autorských práv,
práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví společnosti CVTuber nebo
jejích poskytovatelů licence. Jakékoliv obchodní nebo servisní značky třetích stran uvedené ve vámi nestaženém nebo nezveřejněném Obsahu jsou obchodními nebo servisními
značkami příslušných vlastníků. Takový Obsah nelze stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv
jiné účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti YouTube nebo případně jejích
poskytovatelů licence. Společnost CVTuber a její poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá
výslovně neudělená práva ke svému Obsahu.

3.2.10. Odkazy z CVTuber
10.1. Služba může zahrnovat odkazy (hyperlink) na další webové stránky, které nejsou vlastněné či kontrolované společností CVTuber. CVTuber nemá žádnou kontrolu nad obsahem,
zásadami ochrany soukromí či postupy užívanými jakýmikoliv webovými stránkami třetích
stran a nenese za ně žádnou odpovědnost.
10.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost CVTuber není odpovědná za dostupnost jakýchkoliv externích stránek nebo zdrojů a neschvaluje jakoukoliv reklamu, produkty ani jiné materiály, které jsou k dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů
nebo jejich prostřednictvím.
10.3 Berete na vědomí, že společnost CVTuber není odpovědná za jakékoliv ztráty či škody,
které vám mohou vzniknout v důsledku dostupnosti těchto externích stránek nebo zdrojů
či v důsledku vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy, produktů nebo jiných materiálů, které jsou k dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů
nebo jejich prostřednictvím.
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10.4 Společnost CVTuber doporučuje, abyste sledovali, kdy opouštíte Službu, a abyste si
přečetli podmínky a zásady ochrany soukromí platné pro jakékoliv další stránky, které navštívíte.

3.2.11. Ukončení vašeho vztahu s CVTuberem
11.1. Tyto Podmínky se na vás vztahují až do doby, kdy budou vámi nebo společností CVTuber ukončeny způsobem uvedeným níže.
11.2. Pokud si přejete svoji právní dohodu se společností CVTuber ukončit, můžete tak učinit:
a) Kdykoliv na základě oznámení společnosti CVTuber a
b) Uzavřením svého účtu na CVTuber.
Písemné oznámení, prosím, zašlete na adresu společnosti CVTuber uvedenou v úvodní
části těchto Podmínek.
11.3. Společnost CVTuber může právní dohodu s vámi kdykoliv ukončit, pokud:
A) Jste porušili jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo jste jednali způsobem,
který jednoznačně naznačuje, že nemáte v úmyslu nebo nemůžete ustanovení
těchto Podmínek dodržovat); nebo
B) Je společnost CVTuber povinna tak učinit ze zákona (například v případě, že
poskytování Služby vaší osobě je nebo se stane nezákonným).
11.4. Společnost CVTuber může právní dohodu s vámi kdykoliv ukončit, pokud:
A) Společnost CVTuber přestane poskytovat Službu uživatelům v zemi, ve které
sídlíte nebo ze které Službu využíváte; nebo
B) Poskytování Služby společností CVTuber vaší osobě již dle názoru společnosti
CVTuber není obchodně realizovatelné.
11.5. Ukončení platnosti těchto Podmínek neovlivní žádná zákonná práva, závazky a povinnosti, které vám a společnosti CVTuber svědčily ku prospěchu, kterým jste podléhali (nebo
které vznikly v průběhu doby platnosti a účinnosti Podmínek) nebo jejichž platnost byla výslovně neomezená, a ustanovení bodu 14.6 se bude na taková práva, závazky a povinnosti
vztahovat po neomezenou dobu.
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3.2.12. Vyloučení záruky
12.1. Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva,
která vždy máte jako spotřebitel a která nemůžete smluvně měnit ani se jich vzdát.
12.2. Služba je poskytována „tak, jak je“ a společnost CVTuber nečiní ve vztahu k ní žádné
prohlášení ani neposkytuje žádnou záruku.
12.3. Společnost CVTuber zejména neprohlašuje a nezaručuje vám, že:
A) Vaše užívání Služby splní vaše požadavky,
B) Vaše užívání Služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné,
C) Jakékoliv informace získané vámi v důsledku užívání Služby budou přesné či
spolehlivé; a
D) Nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru poskytnutého vám
jako součást Služby budou odstraněny.
12.4. Na Službu se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv
mlčky předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel
nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.

3.2.13. Omezení odpovědnosti
13.1. Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti CVTuber za ztráty, které nelze dle příslušných zákonů vyloučit nebo omezit.
13.2. S výhradou obecného ustanovení odstavce 13.1 výše nebude společnost CVTuber
vůči vám odpovědná za:
A) Jakékoliv nepřímé či následné škody, které vám mohou vzniknout. To zahrnuje jakýkoliv váš ušlý zisk (ať již vzniklý přímo či nepřímo), jakoukoliv újmu na
obchodní hodnotě či dobré pověsti nebo ztrátu dat;
B) Jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku:
i) Vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy
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nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu či transakce mezi vámi a jakýmkoliv
inzerentem či sponzorem, jehož reklama se objevuje u Služby;
ii) Jakýchkoliv změn, které provede společnost CVTuber u Služby, nebo
jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování Služby (nebo
jakýchkoliv funkcí v rámci Služby);
iii) Vymazání, porušení či neuložení jakéhokoliv Obsahu a dalších komunikačních údajů vedených nebo přenášených při vašem užívání Služby
nebo jeho prostřednictvím;
iv) Neposkytnutí přesných informacích k účtu u společnosti CVTuber z vaší
strany;
v) Nezajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašeho hesla nebo podrobností o
účtu u CVTuber z vaší strany.
13.3. Omezení odpovědnosti společnosti CVTuber vůči vaší osobě dle odstavce 13.2 výše
platí bez ohledu na to, zda byla společnost CVTuber upozorněna na možnost vzniku takových škod nebo si této možnosti měla být vědoma, či nikoliv.

3.2.14. Všeobecné právní podmínky
14.1. Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností CVTuber, jsou řídicí
pro vaše užívání Služby a v plném rozsahu nahrazují jakékoliv předchozí dohody mezi vámi
a společností CVTuber v souvislosti se Službou.
14.2. Souhlasíte s tím, že společnost CVTuber vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změně Podmínek, prostřednictvím e-mailu či poštovní služby nebo oznámení uveřejněného na webových stránkách Služby.
14.3. Souhlasíte s tím, že pokud společnost CVTuber neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv
zákonné právo či opravný prostředek obsažený v Podmínkách (nebo náležející společnosti
CVTuber dle jakýchkoliv příslušných zákonů), nebude to považováno za formální vzdání se
práv ze strany společnosti CVTuber a tato práva a opravné prostředky budou společnosti
CVTuber i nadále k dispozici.
14.4. Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí v dané věci rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, bude takové ustanovení od těchto Podmínek odděleno,
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aniž by to ovlivnilo zbývající část Podmínek. Zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti a účinnosti.
14.5. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že každý člen skupiny společností, jíž je CVTuber součástí, bude obmyšlenou třetí stranou těchto Podmínek a že tyto další společnosti
budou oprávněny přímo vymáhat a spoléhat se na jakékoliv ustanovení těchto Podmínek,
které jim přiznává určitou výhodu (nebo uděluje práva v jejich prospěch). Kromě výše uvedených neexistují žádné další obmyšlené třetí strany těchto Podmínek.
14.6. Tyto Podmínky a váš vztah se společností CVTuber na nich založený se budou řídit
českým právem. Vy i společnost CVTuber se tímto podřizujete výhradní jurisdikci českých
soudů, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti vyplývající z těchto
Podmínek. Bez ohledu na to souhlasíte s tím, že společnost CVTuber bude mít i nadále
právo uplatnit v jakékoliv jurisdikci opravné právní prostředky (nebo jiné obdobné typy předběžného opatření).
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4. JAK VYTVOŘIT PROFIL?
(pro studenty, mládež)
4.1. REGISTRACE A PROFILOVÉ INFORMACE
Chcete-li se zaregistrovat jako mládež, klikněte na tlačítko "Youth" v horní části obrazovky
a táhněte kurzor na položku "Register Youth" a klikněte znovu.

Než začnete vyplňovat, musíte vědět, že všechna pole s ikonou * jsou povinná, zbytek
můžete nechat prázdný.
Začněte tím, že uvedete své celé jméno (křestní jméno a příjmení) a s jakým pohlaví se
identifikujete.
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Je vyžadována vaše úroveň vzdělání. Klikněte na položku "High school" a vyberte správnou
volbu pro vás.

Můžete si vybrat 1-3 jazyky a jejich úroveň (angličtinu, němčinu a francouzštinu).

Dalším krokem je vyplnění kontaktních údajů. Můžete poskytnout informace o adrese, telefonním čísle, e-mailovém účtu a webové stránce. Pamatujte si, že tyto podrobnosti s ikonou *
jsou povinné (v tomto případě e-mailový účet).
Ukažte kurzorem na pole, které chcete vyplnit a klikněte na něj, pak můžete začít psát.

Webové stránky vám dávají možnost načíst Cv ve formátu PDF. Klikněte na "Choose file"
a najděte složku, ve které je váš CV dokument uložen. Můžete zadat URL adresu s vaším
CV videem. Klikněte na lištu a zadejte ji.
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V další části je třeba napsat krátký popis svojí osoby. Vyjádřete několika slovy, jací jste,
dovednosti, osobnost, kompetence... Tím poskytnete vašim budoucím zaměstnavatelům
představu o vás.
Kliknutím na pole "Field of interest" si můžete vybrat ty oblasti, o které máte zájem.

Zaměstnavatelé mohou hledat kandidáty podle pracovních oblastí. Myslete na ty, které se
hodí pro to, co hledáte, nejlépe. Klepněte na lištu a zadejte slova pracovníka s vaším profilem.

Tento krok je poslední. Jakmile budete mít všechny požadované informace, přečtěte si
Smluvní podmínky a vyberte, zda chcete, aby váš profil byl veřejný nebo soukromý. Dokončete
registraci stisknutím tlačítka "Save" a váš profil bude vytvořen/zaregistrován.

4.2. JAK UPRAVOVAT/SMAZAT PROFIL
Jakmile se zaregistrujete, můžete svůj profil změnit tolikrát, kolik chcete. Najděte v horní
části obrazovky “Log IN” a vložte e-mailový účet a heslo pro zadání.
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Klepněte na tlačítko "EDIT" a vyberte pole, které chcete upravit.

Po dokončení změny klikněte na tlačítko "Save", abyste udrželi své úpravy.

Chcete-li svůj profil smazat, přejděte na konec editační stránky a klikněte na tlačítko “Delete”.

Platforma pošle administrátorovi e-mail s vaší žádostí a vaše osobní údaje budou odstraněny
z platformy do 24 hodin.
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5. JAK VYTVOŘIT PROFIL?
(pro HR manažery)
5.1. REGISTRACE A PROFILOVÉ INFORMACE
Chcete-li se zaregistrovat jakomanažer HR, klikněte v horní části obrazovky na položku "HR
manager" a potom roztáhněte šipku myši na položku "Register HR" a klikněte znovu.

Než začnete vyplňovat, musíte vědět, že všechna pole s ikonou * jsou povinná, zbytek
můžete nechat prázdný.
Začněte tím, že vyplníte vaše pole (jméno a příjmení), e-mailový účet a společnost, pro
kterou pracujete. Ostatní jsou volitelná. Nicméně čím více informací dáváte, tím lepší bude
váš profil.
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Chcete-li do svého profilu přidat dokument, klikněte na “Choose File” a najděte složku, ve
které je uložen váš CV dokument.

Kandidáti by měli mít představu o tom, koho hledáte, a to krátkým popisem vašeho zaměstnance a jaké nároky na něj máte. Klikněte na lištu a zadejte je.

Poté zvolte, kde bude pracovní pozice uzavřena v případě, že najdete správnou osobu.
Zaměstnanci mohou vyhledávat společnosti podle pracovních oblastí. Přemýšlejte o těch,
která nejlépe vyhovují tomu, co hledáte. Klikněte na lištu a zadejte slova týkající se pozice
kandidáta.

Dokončete registraci stisknutím tlačítka "Save" a váš profil bude vytvořen/zaregistrován.

5.2. JAK UPRAVOVAT/SMAZAT PROFIL
Jakmile se zaregistrujete, můžete svůj profil změnit tolikrát, kolik chcete. Najděte v horní
části obrazovky "LOGIN IN" a vložte e-mailový účet a heslo pro zadání.
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Klepněte na tlačítko "EDIT" a vyberte pole, které chcete upravit.

Po dokončení změny klikněte na tlačítko "Save", abyste udrželi své posuny.
Chcete-li svůj profil smazat, přejděte na konec editační stránky a klikněte na tlačítko “Delete”.

Platforma pošle administrátorovi e-mail s vaší žádostí a vaše osobní údaje budou odstraněny
z platformy do 24 hodin.

5.3. JAK VYHLEDAT POTENCIÁLNÍ ZAMĚSTNANCI?
Jako HR Manager najdete kandidáty na volná pracovní místa. Klikněte na “Profiles” a zkontrolujte, zda jsou zde vhodní potenciální zaměstnanci.
Můžete hledat výběr filtru, který usnadní vyhledávání. Kandidáti mohou být filtrováni podle
vzdělání, jazyka a preferovaného oboru.
Klikněte na "Education", "Language" nebo "Preferred branch" a vyberte možnost, která lépe
vyhovuje volným pracovním místům.
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Jakmile budou vybrány všechny požadované filtry, klikněte na “search” a podle těchto informací najděte kandidáty.
V souvislosti s vaším vyhledáváním vám poskytne seznam těch kandidátů, kteří mají filtrované požadavky. Můžete mít více než jednu stránku potenciálních. Kandidátů, zkontrolujte
čísla stránek v levém bočním rohu v dolní části obrazovky a klikněte na ně a přejděte na
další stránku.

Pokud chcete zobrazit své video Cv, klikněte na "MY VIDEO CV IS HERE".

Pro další informace o těchto kandidátech klikněte na “MORE” a můžete získat přístup k jejich
profilům a zobrazit jejich krátký popis.
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Také můžete:
1. Podívejte se na jejich původní životopis v papírovém formátu kliknutím na “MY
PAPER CV IS HERE”.
2. “Save to Profile Storage”. Můžete zjistit, co máte ve svém úložišti profilů v horní
části stránky.
3. Ohodnotit profil – od 1 do 5 hvězdiček.
4. Kontaktovat tuto osobu ("Contact me" > "MESSAGE").
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6. DOBRÉ PRAKTIKY
6.1. ČESKÁ REPUBLIKA
https://youtu.be/_agEszrCYpU

https://youtu.be/XWL4cjVCvlg

https://youtu.be/bIW78nEq2xA

https://youtu.be/yfGmPdMOA7s

https:/ /youtu.be/r-HcUAP9RnU

https://youtu.be/foRgRFheqDM
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6.2. NĚMECKO
https://youtu.be/koT8arUmIH8

https://youtu.be/OPqwgkwf96Y

https://youtu.be/tg2ZY4JOFUE

https://youtu.be/JjZIonAk-VM

https://youtu.be/tH2unIWyFjI

https://youtu.be/0IPYGyTIGLw
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6.3. PORTUGALSKO
https://youtu.be/jT4F92e9_wU

https://youtu.be/rRWM51L__yc

https://youtu.be/kwdXJuh9-WM

https://youtu.be/h58nLiur6KQ

https://youtu.be/HdC0ySI_qrI

https://youtu.be/Wu5RvOfmiiw
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6.4. ŠPANĚLSKO
https://youtu.be/--zSKU5v8Uo

https://youtu.be/OcKiV3iX4GE

https://youtu.be/PgYlcktw8Os

https://youtu.be/gbrDHcLghg8

https://youtu.be/Jj-3BKEYOdk

https://youtu.be/RRjRv7auyiY
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