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Průvodce a výuková podpora pro učitele (odborného vzdělávání) 

Tato brožura je příručka pro učitele, trenéry a kouče (odborného vzdělávání), kteří pomáhají svým studentům při hledání 

zaměstnání a při přípravě žádostí o místo. Učitelé dostanou příležitost zúčastnit se on-line a offline školení pro video-založené 

žádosti o místo. Dále budou podpořeni pomocí uživatelsky přívětivých učebních materiálů a šablon.

Příručka je informační brožura a praktické rady pro video žádosti a efektivní využití platformy. Jedná se o katalog osvědčených 

postupů a příkladů videí a poskytne učitelům, školitelům a trenérům dobrý přehled a pedagogické rady při pomoci mladým lidem 

v hledání zaměstnání.

CÍLE

• Poskytnout učitelům / školitelům a dalším orgánům možnost poskytovat svým studentům / klientům dobré rady pro  

 žádosti založené na videu.

• Poskytnout pokyny, příklady, scénář s informacemi o pozadí, problémy s použitelností a kritéria hodnocení atd.

• Poskytnout informace o specifikách týkajících se video žádostí.

Brožura slouží jako informační příručka, která pomáhá učitelům a školitelům instruovat mladé lidi, jak správně vytvářet profilová  

videa a zavádět je do praxe. Je důležité, aby učitelé a další úřady (úřady práce, koučové atd.) byli dobře připraveni a věděli, jak 

vytvořit přesvědčivé video žádosti a jak efektivně využívat interaktivní platformu.

Portfolia školicích instrukcí a učebních materiálů lze stáhnout prostřednictvím platformy CUVID.  
 https://portal.cuvid.eu
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1. Co jsou video – žádosti?

Video životopis je krátké video vytvořené kandidátem na zaměstnání a nahráno na internet (platforma CUVID) pro potenciální 

zaměstnavatele, kteří je přezkoumají.

Stejně jako u tištěného životopisu je možné, aby byla videoprezentace obecná nebo zaměřená na konkrétní pozici nebo 

společnost. Videoprezentace popisuje dovednosti a zkušenosti jednotlivce a obvykle se používá k doplnění papírového životopisu.

Vytvoření životopisu je volitelným úkolem pro uchazeče o zaměstnání. Nicméně s tím, že se digitální technologie více využívají 

při náboru a výběru nových zaměstnanců, stává se častěji pro náboráře a zaměstnavatele, aby požadovali předložení videa jako 

součásti své žádosti o zaměstnání.

U některých uchazečů o zaměstnání, zejména těch ve vizuální oblasti, může video zdůraznit dovednosti. Například jakýkoli typ 

práce založené na projevu, ať už jde o hraní na jevišti, o výuku třídy nebo prezentaci čtvrtletních čísel, má prospěch ze zobrazení 

na videu. Video - životopis může být prospěšný i pro lidi, kteří pracují s klientem tváří v tvář a v digitálním sektoru: pokud se uchá-

zíte o práci v nových médiích, jaký je lepší způsob, jak předvést své znalosti, než zapojit nástroje, o kterých mluvíte?

Pro zaměstnavatele je video žádost o práci způsob, jak získat představu o vaší osobnosti a zda do organizace dobře kulturně 

zapadnete. Umožňuje zaměstnavatelům získat dynamičtější obraz člověka, než to umožňuje písemné slovo. Je obtížné získat 

dojem o někom a jeho kreativitě z hromady životopisů a průvodních dopisů, zatímco videozáznamy ukážou reálného uchazeče  a 

poskytují holistický obraz toho, proč je skvělý. Video žádosti mohou být také často používány, když se zaměstnavatelé nacházejí v 

jiném městě nebo jsou na cestách, aby pomohly zefektivnit  proces výběru uchazečů.

Pro žadatele je to příležitost prodat se, vystoupit z davu a demonstrovat své komunikační schopnosti a tvořivost způsobem, který 

není nutně k dispozici prostřednictvím tradičního životopisu. Takže pokud se domnívají, že mají něco jedinečného k nabídnutí a 

mohou to sdělit ve videu, pak poskytnutí možnosti zaměstnavatelům kliknout na odkaz na video životopis, jim může jen dát výho-

du nad ostatními žadateli. Video žádost by měla být použita jako doplněk běžného životopisu, nicméně, ne jako jeho náhražka.

Myšlenka na vytvoření video žádosti může být svazující – je třeba myslet nejen na to, co uchazeči řeknou, ale také, jak se budou 

prezentovat na kameru a na všechny technické aspekty.

Ale nebojte se! Úžasná součást video CV je úroveň kontroly, kterou umožňuje. Pokud záběr nebude dobře fungovat, mohou jej 

vymazat. Pokud udělají vtip a okamžitě si uvědomí, že je to opravdu méně zábavné, než doufali, mohou jej vzít zpět. Jedná se o 

pohovor mínus nepříjemnosti a příležitost udělat úžasný první dojem s přidanou možností věnovat nahrávce tolik času, kolik je 

třeba, aby to bylo správné.

Nicméně, s dostatečným plánováním, mohou vytvořit profesionálně vypadající video životopis, který zanechá trvalý dojem.
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2. Kdy je vhodné použít video – žádost?

To, zda žadatelé použijí video žádost nebo ne, závisí na odvětví, pozici, o kterou se uchází, a na nich osobně. Video žádosti jsou 

skvělou příležitostí ukázat své prezentační schopnosti, a proto se jeví jako nejvhodnější při podávání žádostí o kreativní nebo 

klientsky orientovanou pozici v oblasti prodeje, médií, marketingu, PR a reklamy.

Ve skutečnosti však není nutné, aby byl nahraný životopis omezen pouze na určité sektory. Může být použit vždy, když si uchazeči 

o zaměstnání přejí udělat dojem na zaměstnavatele. Protože tím, že si udělali čas a natočili video CV, ukazuje zaměstnavateli, že 

jsou ochotni udělat krok navíc.

Existují také určité nevýhody video žádostí, které by uchazeči o zaměstnání měli vzít v úvahu.

Ve video žádosti je snadné se přepočítat - existuje riziko, že scénář, styl natáčení nebo umístění budou nevhodné. Také je velmi 

obtížné vměstnat informace o kariéře a vzdělání do pár minut, a udělat to tak, aby se ukázalo, že jsou jiskrná osobnost, na rozdíl od 

nemístné arogance.

Přestože video žádosti existují již řadu let, ne všichni náboráři očekávají video žádost a existuje nebezpečí, že ji nebudou sledovat 

od začátku do konce. Koneckonců, je zapotřebí více úsilí ke sledování obrazovky po dobu 2 – 3 minut, než rychlý pohled na papí-

rový životopis.

Video-CV poskytují zaměstnavatelům perfektní možnost odmítnout žadatele ještě předtím, než se s nimi setkají. Jejich společenská 

třída, etnikum, váha a věk mohou být důvodem pro zamítnutí už během prvních deseti vteřin. Žadatelé musí být při vytváření 

video žádosti zcela přesvědčeni o hodnotách, které mohou přinést zaměstnavatelům.

Je důležité mít na paměti, že video žádost sama o sobě nesežene uchazeči práci. Nicméně, může jim pomoci při představení se 

potenciálním zaměstnavatelům - pokud je to natočeno správně. Pokud ne, může to v nejlepším případě zmařit jejich šanci na 

pohovor.

Zatímco video žádost může být skvělým způsobem, jak být povšimnut, musí uchazeči před vytvořením CV videa pečlivě zvážit, zda 

je video životopis vhodný i pro ně.
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3. Co činí dobrý video životopis?

Jedna z nejlepších věcí na video žádostech je, že se mohou vyskytovat v mnoha různých formátech, které vyjadřují individualitu. 

Neexistuje žádné nastavené pravidlo pro vytváření video žádostí, zatímco papírové CV mají tendenci mít nastavený formát.

Existují však některé věci, které mají dobré video životopisy společné. Pro začátek je nejlepší, pokud mají délku jedné až dvou 

minut. Je toho mnoho, co mohou uchazeči vyjádřit za 60 až 120 sekund. Zřetelně se představí a řeknou divákovi, proč jsou pro 

tuto práci tou správnou osobou. Mají jen pár vteřin na to, aby je zaujali - pak musí udržet jejich zájem. Možné zakončení: „Děkuji 

předem, že jste si přečetli můj životopis.“

Řeč těla 

Řeč těla je také velmi důležitá. Zaměstnavatelé hodnotí obsah stejně jako formu sdělení, a k tomu mohou uchazeči využít své 

neverbální komunikační schopnosti, aby udělali nejlepší dojem.

Jejich neverbální komunikace může buď podpořit tón jejich poselství, nebo nechat zaměstnavatele v domnění, že vše jsou jen 

prázdná slova. Neverbální chování, které koresponduje s obsahem jejich sdělení, může pomoci přesvědčit zaměstnavatele, že 

uchazeči mají skutečně zájem o práci a jsou vhodní pro tuto práci.

Obecně je nejdůležitější být pozitivní a nadšený. Pokud jsou žadatelé přesvědčeni o své schopnosti zvládnout danou práci a vědí, 

že budou pro zaměstnavatele přínosem, mohou to prokázat svým projevem i svým slovem.

Zaměstnavatelé budou také hodnotit jejich neverbální dovednosti, aby zjistili, zda budou schopni efektivně spolupracovat s klien-

ty, spolupracovníky a obchodními partnery.

V mnoha profesích je schopnost důvěryhodnosti a důvěry významným faktorem úspěchu. Pozitivní nonverbální chování umožní 

uchazečům prokázat svou upřímnost a osobnost.

Příklady neverbálních komunikačních dovedností

Žadatelé by si měli projít tento seznam některých neverbálních dovedností a pracovat na oblastech, kde si myslí, že by se mohli 

zlepšit.

•  Vyvarovat se shrbenému držení těla

• Vyhnout se úsměvu nebo smíchu, pokud jsou zprávy vážné

• Použít ruce a výraz obličeje jako projev dynamičnosti

• Odstranit nervozitu a třes končetin

• Představit se s úsměvem

• Udržovat ruce od obličeje a vlasů

• Mít otevřené paže, složené paže mohou znamenat obranu

• Modulovat tón hlasu k vyjádření vzrušení a zdůraznění klíčových bodů

• Zachovávat oční kontakt s kamerou
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• Usmívat se

• Zůstat klidný, i když jste nervózní

• Vyhnout se monotónnímu projevu

A je důležité obléci se jako na osobní pohovor. Obléci oblek, pokud hledají formální pozici, od níž se očekává, že se budou 

formálně oblékat, ale neformální oblečení, pokud prostředí, do kterého se snaží vstoupit, je uvolněnější a kreativnější.

4. Jak vytvořit video žádost o místo (obecné rady)

KROK JEDNA: VYBERTE FORMÁT

Než začnete natáčet, zvažte, co se od vás požaduje a jak nejlépe prezentovat vaši žádost prostřednictvím videa. Stejně jako byste 

si přizpůsobili životopis tak, aby vyhovoval požadované pozici, měli byste se ujistit, že i video je vhodné pro práci, o kterou se 

ucházíte.

Jde o vytvoření něčeho, co odpovídá popisu práce a společnosti. Pro většinu odvětví postačí jednoduché video, natočené doma 

na telefonu nebo počítači. Pro jiné je vhodnější vizuálně kreativnější video, v němž necháte svůj talent mluvit sám za sebe.

KROK DVA: NAPIŠTE SCÉNÁŘ

Potenciální zaměstnavatel nemusí mít čas sledovat každou video žádost od začátku do konce, takže je důležité udělat co nejrych-

leji dojem. Začněte tím, že se představíte a shrnete ve větě nebo dvou, proč jste pro tuto práci nejlepší osoba.

Měli byste také usilovat o to, aby celá délka vašeho videa byla kratší než jedna minuta - v tomto čase sdělte další podrobnosti o 

vašich relevantních zkušenostech a úspěších.

Sdělení bude záviset na práci a vašem oboru, ale obecně by mělo obsahovat následující:

• Krátké a přesvědčivé zahajovací prohlášení – váš tzv. „elevator pitch“ (překlad: výtahová řeč – řeč, kterou stihnete   

 přednést během jedné jízdy výtahem) (viz níže)

• Vaše úspěchy

• Vaše dovednosti a zkušenosti, přizpůsobené pozici, o kterou žádáte

• Trochu osobnosti a taktního humoru, pokud je to vhodné
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Elevator pitch

Pokud hledáte práci, jedním z prvních úkolů na seznamu by mělo být vytvoření ideální „Elevator pitch“. Je to 30sekundová řeč, která 

shrnuje, kdo jste, co děláte a proč byste byl/a dokonalým kandidátem/kandidátkou.

Měli byste být kdykoliv schopni odříkat svou „Elevator pitch“, a to od pracovního pohovoru až po koktejlové rozhovory s někým, 

kdo by vám mohl pomoci najít práci.

Následující kroky vám mohou pomoci rozvinout vaši „Elevator pitch“:

1. Upřesněte cíl práce

Když začnete vymýšlet svou „Elevator pitch“, zvolte nejlepší způsob, jak popsat váš obor a typ práce, o kterou usilujete. Dokud jasně 

nepopíšete pozici, kterou chcete, nikdo vám nemůže pomoci ji najít.

2. Vložte vše na papír

Napište vše, co byste chtěli, aby potenciální zaměstnavatel věděl o vašich schopnostech, úspěších a pracovních zkušenostech, které 

jsou relevantní pro vaši cílovou pozici. Pak vezměte červené pero a nemilosrdně odstraňte vše, co není důležité pro vaši „Elevator 

pitch“.

Pokračujte v úpravách, dokud nebude mít řeč několik klíčových bodů nebo vět. Vaším úkolem je zaujmout posluchače, aby se chtěli 

dozvědět víc, ne říkat celý životní příběh. Takže odstraňte nedůležité detaily, které odpoutávají pozornost od vaší hlavní zprávy.

3. Formátujte 

Dobrá „Elevator pitch“ by měla odpovídat na tři otázky: Kdo jste? Co děláte? Co hledáte?

Zde je příklad, jak začít: „Ahoj. Jsem Jessica Hillová. Jsem účetní s desetiletou praxí v pojišťovnictví a hledám příležitost v oblasti 

„Prahy“ u pojišťovacích i finančních společností „

Tato řeč by trvala asi 15 sekund. Jessica by pak využila dalších 15 vteřin, aby mohla doplnit detaily o své jedinečnosti, speciálních 

dovednostech a specifických způsobech, kterými by mohla pomoci potenciálnímu zaměstnavateli.

4. Přizpůsobte „Elevator pitch“ jim, ne vám 

Je důležité si uvědomit, že lidé, kteří poslouchají vaši řeč, budou mít své antény naladěné na „Co je v tom pro mě?“ Takže se ujistěte, 

že se vaše zpráva zaměřuje na jejich potřeby.

Použití terminologie zaměřené na výhody pomůže přesvědčit personalistu, že máte zkušenosti a dovednosti pro vykonávání své 

práce v jeho/jejím podniku.
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5. Odstraňte obchodní žargon 

Potřebujete, aby vaše „Elevator pitch“ byla srozumitelná všem, takže se vyhněte použití akronymů a tech-výrazů, kterým průměrný 

člověk nebo personalista nemusí rozumět.

Poslední věc, kterou chcete, je ztrapnit vašeho posluchače.

6. Přečtěte si svou řeč nahlas

 Psaní je formálnější a strukturovanější než mluvení. Pokud nebudete opatrní, vaše „Elevator pitch“ může vypadat spíše jako rekla-

ma než konverzace.

Čtení nahlas a hraní si se slovy vám pomůže znít autentičtěji.

7. Zkoušejte, zkoušejte, zkoušejte (pak vyžadujte zpětnou vazbu)

Vyzkoušejte svou „Elevator pitch“ před zrcadlem nebo použijte nahrávání ve vašem počítači, abyste se slyšeli a viděli.

To může být zpočátku zvláštní, ale čím víc budete trénovat, tím hladší bude váš projev.

Vylaďte svou řeč, dokud nebude znít přirozeně. Když bude vaše prezentace vyladěná k vaší spokojenosti, vyzkoušejte ji na pár 

přátelích a požádejte je, aby vám řekli, co si myslí, že jsou klíčové body vaší řeči. Pokud jejich odpověď neodpovídá vašemu cíli, řeč 

stále potřebuje vypilovat.

8. Buďte sebevědomí

 I nejlépe vymyšlená „Elevator pitch“ vyzní ploše, pokud není dobře přednesená. Když pronášíte řeč, dívejte se do očí, usmívejte se 

a předneste svou zprávu jistě a optimisticky.

KROK TŘI: ZKOUŠEJTE

I když obsah videa je důležitý, nemělo by se zdát, jako byste jej četli přímo ze scénáře, takže si přednes předem vyzkoušejte, dokud 

nebudete úplně spokojeni. Požádejte o pomoc přítele nebo člena rodiny. Ujistěte se, že mluvíte jasně a pomalu, usmívejte se a 

projevte svou osobnost.

Uvědomte si svou řeč těla. Nekřižte ruce ani nepřešlapujte na místě, protože se chcete představit sebevědomě a otevřeně. 

Zaměřte se na kameru tak, abyste udržovali oční kontakt, jako byste byli u osobního pohovoru.

Vaše oblečení by mělo rovněž odrážet pozici, o kterou se ucházíte, takže si vyberte oblečení, které byste oblékli při osobním poho-

voru.
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KROK ČTYŘI: NATOČTE SVÉ VIDEO

Nemusíte kupovat ani najímat drahé vybavení pro vytvoření video žádosti. Je možné natáčet skvělé video CV pouze pomocí kame-

ry na vašem smartphonu (i když budete potřebovat stativ) nebo počítači.

Vyhraďte si několik hodin, takže nebudete v časové tísni - budete chtít udělat co nejvíce záběrů které povedou k dokonalosti.

Vždy byste měli filmovat v dobře osvětleném, vnitřním prostředí s co nejmenším hlukem v pozadí. Nefilmujte proti oknu; spíše ho 

použijte jako přirozené boční osvětlení. Proveďte nejprve několik zkoušek, abyste se ujistili, že osvětlení je dostatečně jasné a zvuk 

je jasný v reproduktorech a sluchátkách - může být také neocenitelné mít s sebou natáčejícího přítele, abyste získali alternativní 

pohled.

Ujistěte se, že kamera je zaostřena na obličej.

Pokud chcete ještě profesionálnější video, může být užitečné investovat do kameramana, který bude mít vhodný film, osvětlení a 

audio vybavení. Bude také moci upravit vaše video, což ale může skrývat časové náklady.

KROK PĚT: UPRAVTE SVÉ VIDEO

Mnoho počítačů disponuje nainstalovaným softwarem pro úpravy videa, takže nemusíte kupovat drahý nebo profesionální soft-

ware, pokud provádíte vlastní úpravy. Mějte však na paměti, že pro začátečníky toto může být časově náročný úkol.

Pokud nejste sebejistý editor, vyvarujte se použití příliš mnoha grafiky nebo animací - i když titulek s vaším jménem a kontaktními 

údaji je dobrý nápad. Cílem by mělo být vytvoření koherentního videa. Nezapomeňte, že jste posuzováni podle svých dovedností, 

své osobnosti a prezentace, nikoli podle svých dovedností pro editaci videa.

Nakonec vyhledejte upřímnou zpětnou vazbu od důvěryhodného přítele nebo mentora.

KROK ŠEST: ZAŠLETE SVOU ŽÁDOST

Jakmile video uložíte v běžném formátu, jako je MP4, nahrání na CUVID platformu vám umožní sdílet video žádost s potenciálním 

zaměstnavatelem.

(podrobné pokyny viz bod 5.CUVID platforma)
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5. CUVID platforma

 CUVID projekt je zaměřen na to, jak pomoci mladým snížit jejich nenezaměstnanost. Projekt vznikl na základě spolupráce 4 zemí 

(Rakouska, Chorvatska, České republiky a Portugalska). 

Cílem projektu CUVID je umožnit mladým  vlastní sebeprezentaci, představení jejich schopností a dovedností potenciálním 

zaměstnavatelům, pokud možno co nejlepším a nejefektnějším způsobem. Projekt CUVID je přesvědčen, že sebeprezentace ve 

formě videa spolu s oficiální žádostí v digitální formě má vliv na zaměstnanost mladých, protože lépe vystihuje jejich úsilí než 

klasicky psaný životopis.

Interaktivní online platforma CUVID má za svůj cíl spojit mladé lidi přímo s potenciálními zaměstnavateli. Tato platforma umožní 

mladým lidem vytvořit si vlastní video k sebeprezentaci kreativní formou, která bude propojena s jejich digitalizovaným životopisem. 

CUVID platforma umožní mladým lidem vytvořit video efektivně a kreativně pomocí online návodů, vodítek a doporučení. CUVID 

návody byly vytvořeny na základě nejnovější vzdělávací kvalifikace a resortních rešerší.

CUVID platforma má za cíl pomoci zvýšit mobilitu mladých, kteří nemohou najít vhodnou práci doma, ale našli by uplatnění pro 

svou kvalifikaci v zahraničí, dále pak pro ty, kteří hledají přednostně práci v zahraničí. 

Platforma je dostupná v angličtině, němčině, chorvatštině a češtině

CUVID PLATFORMA
 HTTPS://PORTAL.CUVID.EU 

Systém je vytvořen pro specifické typy zájemců (žadatel o práci, firmy, společnosti,...) Nejvhodnější označení pro studenty je žadatel 

o práci.

Žadatel o práci je osoba, která hledá vhodnou práci, může to být jak student, tak absolvent nebo mladý nezaměstnaný. 

Registrace/login  

Po otevření domovské stránky je uživatel/žadatel o práci - vyzván k vytvoření účtu - k vlastní registraci, která je  následně potvrz-

ena emailem. K vytvoření účtu je nutné vyplnit následující pole: křestní jméno, příjmení, emailová adresa a heslo.

Po vytvoření účtu a jeho následným potvrzením je platforma připravená k plnému využití a zájemce o práci múže pokračovat 

následujícími kroky:  

Základní životopisná data a jejich správa 

V této sekci CUVID platformy může uživatel:

- vkládat a spravovat svá osobní a profesní data

- nahrávat video životopis spolu s klasickým životopisem: toto je hlavní funkce platformy. Zájemce o práci musí nahrát alespoň 

jedno CV-video, nebo i další, aby jeho profil byl konzistentní a uplatnitelný. Uživatel si ale na platformě  může vytvořit pouze jeden 

životopis. → na CUVID platformu: nahrát video přímo na platformu.
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Vyhledávání práce  

V této sekci si  zájemce může vyhledávat práci podle svého profesního zaměření, podle země, kde by chtěl pracovat, atd. 

“Lajkování” práce  

Kandidát si může na platformě olajkovat nabídky, které se mu líbí. Lajky mu zpětně snadno vyhledají vybrané inzeráty v přehledné 

formě v sekci dashboard.

Źádost o práci 

Pokud zájemci najdou vhodnou práci mezi nabídkami a chtějí i zaměstnavatele kontaktovat, pak k podání žádosti stačí jen kliknout 

na podání žádosti (toto je ale možné pouze v případě, že mají nahraná videa). 

Prozkoumávání profilů jiných uchazečů o práci  

Každý žadatel o práci se může podívat na profily ostatních žadatelů ale pouze v případě, že mají veřejný statut – rozhodnutí je na 

každém uživateli, podle nadefinování  nastavení profilu. 

Nastavení oznámení  

Platforma disponuje informačním systémem, který registruje uchazeče o práci v situacích např.: Když se změní status žádosti 

uživatele nebo v sekci firem, když uchazeč reaguje na určitou nabídku.

Peer Review – Recenze vrstevníků 

Žadatel o práci může využít funkci - recenze vrstevníků, která umožńuje:

 

- okomentování videí (tyto komentáře mohou být veřejné a tím přístupné každému nebo soukromé – pak jsou komentáře viditel-

né pouze pro vlastníka videa, nezávisle na nastavení soukromí komentáře.
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Jak si mohu vytvořit profil?

1. Otevřete CUVID platformu   

Otevřete CUVID platformu -  https://portal.cuvid.eu

2. REGISTER – registrace nového žadatele o práci v CUVIDu

a) Zvolte si jazykové nastavení 

b) Klikněte na register 

c) Vložte požadovaná data

d) Otevřete svůj mail a vložte ověřovací údaje k potvrzení CUVID účtu

e) Vaše registrace je kompletní

Pokud jste zaregistrovái, máte kdykoliv přístup k platformě po kliknutí na LOGIN.
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3. LOGIN – vstup přes login u již registrovaných žadatelů o práci v CUVIDu

a) Klikněte na login

b) Vložte svou emailovou adresu / heslo

c) Potvrďte

Úspěšná registrace a přihlášení na platform umožňuje:

Editaci vlastních profilových dat

- Klikněte na nabídku Profil

- Změňte data / vložte video

- Klikněte na uložit

Vyhledání pracovní nabídky

- Klikněte na Pracovní nabídky

- Nastavte si filtr / zadejte parametry podle požadavků
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„Lajky“ pracovních nabídek

- Klikněte na Pracovní nabídky

- Vyberte práci podle filtru / vyhledávání

- Klikněte na nabídku podle vlastního výběru

- Klikněte na tlačítko lajk

Žádost o práci 

- Požádat o práci vyžaduje vyplnění všech požadovaných polí profilue

- Klikněte na  Pracovní nabídky

- Vyberte práci podle filtru / vyhledávání

- Podívejte se na detail nabízené práce kliknutím na tlačítko

- Klikněte na  tlačítko Žádat k podání žádosti (je možné napsat i motivační dopis a přiložit video)

Peer review – recenze vrstevníků

- Žadatelé o práci mohou vidět komentáře a i komentovat videa ostatních žadatelů

- Videa musí být v režimu veřejná pro ostatní žadatele

- Klikněte na Ostatní profily

- Vyberte jeden profil (pokud je veřejný)

- Pokud je vybrané video v režimu veřejný, můžete si ho prohlédnout a okomentovat

- Platforma uloží komentář

- Popř. mohou uživatelé spolu pomocí komentářů komunikovat
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Zhlédnutí návodů

- Klikněte na Jak připravit svá videa?

- Zvolte jazyk

- Zvolte konkrétní návod (technický, umělecký,obsahový, pedagogický, psychologický)

Jak vložit svá videa?

Profil – Vložení videa

Pro spuštění profilu musíte vyplnit různé informace o své osobě. Můžete nahrát vaše videa do svého profilu nebo při přihlašování.

Objeví se dialogové okno a a vy můžete vybrat na svém počítači příslušné video.

Po vybrání videa  klikněte na zelené tlačítko (nahrát) a můžete vložit své video přímo na platformu
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NÁVODY A STRUKTURA VYUČOVACÍ HODINY
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166. PŘÍLOHA - Návody a struktura vyučovací hodiny

ONLINE PLATFORMA PRO VIDEO-ŽIVOTOPISY A ŽÁDOSTI O MÍSTO

V první části přílohy najdete návody - praktické tipy, které mohou uchazečům  pomoci při hledání 
úspěšného  zaměstnání a jsou rozděleny do různých typů.

Technický tutoriál  
zobrazuje tipy pro natáčení CV videa

Umělecký tutoriál  
ukazuje, jak uvolnit svůj tvůrčí potenciál a radí na CO si dát pozor a JAK se prezentovat

Návod pro obsah 
poskytuje návod, jaké informace  by video mělo obsahovat a čeho by se žadatelé měli vyvarovat

Pedagogický tutoriál  
ukazuje, jaké měkké dovednosti existují - a jak jich efektivně využít

Psychologický tutoriál 
ukazuje, co je v prezentaci důležité pro správné vyznění žádosti

Druhá část přílohy je věnována 45 min. strukturovanému výukovému plánu, který může pomoci 
učitelům vést lekci s využitím tutoriálů a platformy CUVID.
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TIPY PRO NATÁČENÍ TVÉHO CV VIDEA     

Příprava videozáznamu
Co se děje před natáčením?

Text  - Příprava obsahu

Před natáčením si připrav scénář  

Scénář obsahuje kompletní text, který použiješ ve videu   

Krátké věty pro plynulost videozáznamu    

Rozděl si text do odstavců. Nemusíš si tak pamatovat mnoho textu – a můžeš se soustředit na provedení a výraz                                                        

1 odstavec by neměl obsahovat vice než 2-3 věty        

Můžeš si dát text přímo pod čočku kamery – jako záchrannou síť, pokud to potřebuješ.                       

Nečti text z papíru, je to jen pomůcka

Použij  “výplňové záběry”, tím se nemusíš naučit celý text nazpaměť     

Jestliže máš “výplňové záběry”, které neilustrují přímo tvůj text (např. když chceš vložit projekty, na kterých jsi pracoval/a) 

 -  můžeš svůj text číst přímo z papíru. 

Čti svůj text vždy s vitalitou A usmívej se – i když nejsi vidět na obrazovce.   

Před natáčením si vše nacvič

Před natáčením si text scénáře přečti nahlas.             

Při natáčení budeš mít víc práce s technickými detaily než s režií.             

Věnuj pozornost vitalitě projevu, výslovnosti a autenticitě 

ONLINE PLATFORMA PRO VIDEO-ŽIVOTOPISY A ŽÁDOSTI O MÍSTO
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Prostředí: Vyber si prostředí – jak a kde můžu natáčet svoje video?       

Vhodná prostředí 

• Uděj si selfie video  (pomocí selfie tyče nebo stativu)               

•  Použij svou webovou kameru                    

• Požádej kamaráda, aby tě natočil           

Vyber správné pozadí      

Výběr správného pozadí je zásadní pro tvé sdělení.    

Natáčej na původních místech (např. kancelář, škola, učebna)   

Natáčení videa v učebně/na pracovišti  vytvoří autentickou a přirozenou atmosféru.           .  

Pokud pozadí není atraktivní (např.kancelář nevypadá přitažlivě), pracuj s rozostřením, tím se pozornost soustředí   

na osobu a ne na pozadí.                          

Odstraň všechny rušivé předměty z pozadí .   

Natáčení doma 

Jestliže se rozhodneš natáčet doma, věnuj pozornost dobrému dojmu a decentnosti pozadí. 

 Neseď na pohovce, vypadá to příliš neformálně.     

Natáčení před bílou zdí      

Můžeš natáčet video i před bílou zdí. Teď se pozornost soustředí na tebe – musíš podat dobrý výkon.          

Barevné pozadí  

Co nejlépe ilustruje tvůj příběh?                            

Šedá, černá a tmavě modrá  jsou vice profesionální a decentní.                  

Nápadné barvy jsou živější , ale musí korespondovat s obsahem sdělení.

Bílá tabule    

Můžeš využít i bílou tabuli jako pozadí.        

Tím budeš moci psát informace přímo do videa.         

TECHNOLOGIE    -  Příprava VYBAVENÍ    
Seznam se se svým vybavením před natáčením  

Pokud je to nutné, stáhni si potřebný software pro natáčení.          

Natoč si část, abys viděl, jak zařízení a software pracují.                        

Pokud nenatáčíš doma, ujisti se, že máš vše, co potřebuješ, u sebe. V průběhu natáčení je těžké najít, co potřebuješ.  

Zkontroluj baterii, paměťovou kartu, kabely.                    

Použij sluchátka pro kontrolu zvuku.         
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 Videozáznam     
Co se děje během natáčení videa?

Kterým technickým detailům mám věnovat pozornost?       

Použití smartphonu          

Použij formát pro krajinu, ne pro portrét.                        

Využij přirozené (sluneční) světlo – ujisti se, že slunce nesvítí přímo do scény snímku (nejlepší je    natáčet video za jasného, ale 

lehce oblačného počasí –kdy se světlo nemění příliš často.)           

Kamera by měla být v úrovni očí.                                

 Použij stativ , aby se kamera netřásla -  pokud ho nemáš, udělej si ho.           

Zvuk 

Zvuk je základní pilíř tvého videa.                                    

Ujisti se, že zařízení, které použiješ, je blízko tvých úst (např.  smartphone použitý pro natáčení nebo další smartphone pro 

natáčení zvuku nebo externí mikrofon). Pokud můžeš, použij externí mikrofon.       

Ujisti se, že nejsi ve velké místnost s ozvěnou.                

Ujisti se, že nejsou žádné rušivé zvuky v pozadí.       

Drž se malého týmu      

Čím méně lidí je v týmu, tím lépe.                                   

Zpětná vazba je důležitá pro prevenci  “provozní slepoty”.                 

Pokud možno, rozhoduj sám.                

Co není možné při natáčení, je možné udělat při post-produkci. 

Neboj se, že se něco nepovede, jak sis přál: měj na paměti, že můžeš až následně vybrat nejlepší záběr nebo jinak sestříhat video. 

Tím nebudeš pod velkým tlakem být perfektní.                                 

Přesto se snaž o nejlepší výsledek: čím je lepší natočený materiál, tím méně času strávíš u post- produkce.   

Pro jistotu natoč video víckrát – později tím ušetříš čas. 

Je běžné, že ne vše se podaří napoprvé.                   

Pravděpodobně budeš natáčet 5 až 10 záběrů.                  

Natoč několik záběrů – nebudeš později litovat a nebudeš mít pocit, žes to mohl udělat lépe. 

Ukonči natáčení jen tehdy, když jsi spokojený s výsledkem.    

  

Tipy       

• Pokud plánuješ video sestříhat a nenatočit vše na jeden zátah, použij pokročilé metody střihu:          

 s každým střihem změň rámcově pohled.(Přibliž nebo oddal kameru, nebo změň úhel natáčení)     

• Připrav si vodu. Budeš mít žízeň – a tvůj hlas může znít chraplavě.                                                    

• Počítej s časem navíc, kdyby nastalo něco nepředvídatelného.                                                            

•  Vytvoř příjemnou atmosféru.                                                                                                                                

• Uvolni se během přestávek – jen tak pro odpočinek: můžeš tančit, vtipkovat, atd.
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  Post-produkce  
Co se stane po natáčení?

Jak funguje post-produkce?    

Není to o speciálních efektech, ale o výstižných informacích.                                                                                 

Video by mělo mít osobní nádech – mělo by odrážet tvou osobnost.                                                                 

Jakmile video natočíš, musíš ho sestříhat.     

 Existuje mnoho programů pro střih videa, ale ne všechny jsou rovnocenně použitelné.            

Post-produkce krok za krokem 

• Najdi pro svůj účel nejvhodnější software pro střih videa.                                                                                 

• Vytvoř pro svůj projekt novou složku.                                                                                                                 

• Najdi nejlepší záběr každé sekvence.                                                                                                                         

• Přetáhni a ulož vybrané záběry na svou Timeline.                                                                                                 

• Sestříhej sekvence přesně na začátku a konci a utvoř z nich posloupnost.   

• Můžeš použít hudbu v pozadí – vyzkoušej různé nahrávky a vyber nejlepší soundtrack.                 

• Volitelně: “Skryj” nevhodné střihy pomocí B-roll stopáže (vyplňující stopáž – volitelný video materiál)                             

• Exportuj své video.                                                      

• Ukaž ho kolegovi nebo kamarádovi a získej zpětnou vazbu.                 

• “Vylaď” své video.                                                                                                                                                  

• Exportuj video ve správném formátu.                                                                                                                            

• Ulož ho na CUVID platformu.           

Formát:         

Doporučený: 1920x1080 (FullHD)                           

nebo minimálně: 1024x720 (HD)            

Jaký format pro export mohu použít?      
.mov, .mpeg4, .avi, .wmv, mpegps, .mp4, oder .webm Format

Volný software 

DaVinciResolve (PC)

Hitfilm4EXPRESS (PC)

Lightworks (PC)

Zpoplatněný software    

FilmoraGo (PC&APP)  

PowerDirector (PC&APP)  

KineMaster (5 Euro/Monat) (APP)  

iMovie (5 Euro) (PC&APP)  

Adobe Premiere (PC)

Sony Vegas (PC)
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TUTORIAL

Nejdůležitější částí videa je sdělení. Sdělte zprávu jasně. 

V tomto tutoriálu vám poskytneme návod, jaké informace by mělo vaše video obsahovat a čemu se vyhnout.

Vytváření videa
Jaké informace musí vaše video obsahovat?

1) Úvod a krátký úvod 

Jméno, bydliště, vzdělání

2) Čím se právě teď zabýváte 

studujete, pracujete, ….atd.

3) Co jste dělal/a v minulosti?

2 – 3 zkušenosti / příklady 

4) Co byste rád/a dělal/a v budoucnosti?

Proč chcete pracovat právě pro tuto společnost

Curriculum Video
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5) Jiné (volitelné) 

• Proč jste jedinečný/á? 

• Proč / jak byste obohatil/a tuto společnost? 

• VYZVĚTE K AKCI: motivujte diváky k odezvě hned po skončení vašeho videa, např. ať vás kontaktují   

 nebo prohlédnou vaše portfolio 

• Používejte přirozený jazyk. Vyhněte se nadbytečným výrazům a žargonu.

PRO & PROTI v CV videu 

Dobré CV video trvá maximálně 2 minuty.  

Je to dodatek k vašemu psanému CV.  

Ujistěte se,že podáváte informace navíc. 

Zdůrazněte své schopnosti, ale nepřehánějte.
Až vás pozvou k pohovoru, nebo práci dostanete, váš zaměstnavatel zjistí, že informace nebyly pravdivé.

Nemluvte o plánování rodiny.
Plánování rodiny je osobní a váš zaměstavatel nemá právo se vás ptát.  

To vás ochrání před diskriminací.  

Můžete se o tom zmínit při pohovoru (v kontextu pracovních hodin), ale nemusíte.

Neměli byste mluvit o platu ve svém videu.
Nechte toto téma na pohovor.

Buďte charismatický/á, ale nesnažte se být příliš vtipný/á, 
protože váš zaměstnavatel hledá profesionály.

Buďte slušní a přátelští. 

Začněte video pozdravem a ukončete osobním rozloučením.

Curriculum Video
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TUTORIAL

Kreativita je schopnost vytvořit něco nového 

CV video vám dává možnost ukázat více z vaší osobnosti a odlišit se od ostatních uchazečů, než běžné CV. 

V tomto tutoriálu vám ukážeme jak osvobodit váš kreativní potenciál a dáme vám tipy NA CO si dát pozor a JAK se prezentovat.

Jak vytvořím dobré úvodní video? 

1) Dobrý scénář je nejlepší cesta k úspěchu

Sdělení je nejdůležitější věc. Podejte je jasně a krátce.

Vizuální efekty pomohou vylepšit video, ale nezakryjí špatný obsah.

2) Začněte koncepcí

Koncepce předchází scénář.

Nejprve sepište stručný obsah, kde pokryjete nejdůležitější otázky a stručné body vaší zprávy. Dobrý kreativní koncept obsahuje 

10 až 15 otázek a obsahuje nejdůležitější fakta o vás. Ve svém konceptu hledáte nejvhodnější formu realizace (metoda designu) 

Můžete použít různé kreativní metody (brainstorming,metodu 6-hats, mapování mysli, klíčová slova atd.) pro brainstorming.

Curriculum Video
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3) Vytvořte scénář pro svůj koncept

Tyto aspekty patří k dobré koncepci CV videa:

• Kdo jste? 

• Co děláte? 

• Co už jste dokázal?

• Co chcete dělat v budoucnu? 

• Proč jste ta/ten pravá/ý pro tuto práci?

4) Zdokonalte svůj scénář

Ukažte ho ostatním. Někdo “zvenku” má odlišný náhled a vidí věci, které vy nevidíte. 

Zeptejte se sami sebe, zda jsou všechna tvrzení smysluplná, konkrétní a jasná.  

Přečtěte svůj scénář ostatním a zamyslete se nad jejich zpětnou vazbou. 

Proveďte poslední změny v textu.  

Použijte živý a různorodý jazyk. Ale ujistěte se, že formulace jsou vhodné. 

5) Kreativní realizace

Už při psaní scénáře, myslete v obrazech. Doporučuje se, vložit je vedle textu. 

Takto získáte představu o vzhledu vašeho videa. 

Neexistují limity designu vašeho videa.  

Můžete se představit ve svém pracovním nebo domácím prostředí, dokonce můžete představit své projekty.

TIPY

• Lidé se často jako první rozhodují na emocionální úrovni.

• Proč byste se hodili do této společnosti (i když nemáte potřebné praconí zkušenosti). 

• Vytvořte přechody mezi jednotlivými částmi, aby vaše video nevypadalo umělě. 

• Buďte věrohodní a profesionální.

Curriculum Video

CU Vid

Tutorial: Možnosti uměleckého designu
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TUTORIAL: PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY 
Na rozdíl od psaného CV, a video obsahuje mnoho NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE. Ta v sobě zahrnuje mnoho tzv. psychologických 

aspektů. V tomto videu Vám ukážeme, o čem uvažovat, při vytváření prezentace obsahu - a vás samých. . 

Co mám vzít v úvahu při prezentaci obsahu a mě samého?

Chování
Trénujte!

Mluvte zpaměti, nečtěte z poznámek. 

Pokud je to nutné, rozdělte video do individuálních, menších částí. 

Buďte sebejistí. Usmívejte se a kontrolujte svá gesta. 

Mluvte přímo k posluchači (udržujte s ním oční kontakt). 

Ukažte, že TAM skutečně chcete pracovat.

Oblečení 
Přizpůsobte své oblečení společnosti/pozici, ve které chcete pracovat. 

Pokud je to všeobecné video, pak si oblečte to, v čem byste šli na pracovní pohovor. 

Oblečte si to, co vyjadřuje Vaši osobnost a cítíte se v něm dobře. 

Vyhněte se oblečení s proužky a velkými vzory , ve videu se „třepotají“. 

Věnujte péči účesu.

Jazyk
Věnujte pozornost příjemně znějící výšce hlasu, zřetelné výslovnosti a síle hlasu. 

Váš hlas řekne divákovi, jak se cítíte

Oční kontakt
Neztrácejte oční kontakt s divákem. 

Dívejte se přímo do kamery. 

Divák by měl mít pocit, že se obracíte na něj.

Obličejová mimika
Vyzkoušejte si různé výrazy obličeje před zrcadlem, abyste viděli, jak vypadají. 

Řeč těla
Řeč těla přispívá k tomu, jak vás lidi budou vnímat , proto dbejte na přímý a otevřený postoj.

Curriculum Video
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TUTORIAL: ASPEKTY VZDĚLÁNÍ 

Hard skills nejsou už dlouho jediným rozhodujícím faktorem při získání zaměstnání. Co je často mnohem důležitější, jsou soft 

skills, sociální dovednosti a vaše osobnost. Soft skills zahrnuje všechny dovednosti nutné pro interakci s ostatními v sociální rovině. 

Ilustrují náš charakter a osobnost.

Z tohoto důvodu se společnosti soustřeďují nejen na to, co umíte, ale věnují pozornost i vaší osobnosti. 

V tomto tutorialu vám ukážeme, které sociální dovednosti to jsou – a jak s nimi efektivně naložit.

Vaše dovednosti
Hard skills vs. soft skills

Hard skills = profesionání dovednosti
Hard skills získáváte zkušenostmi, tréninkem nebo cvičením, 

taktéž softwarovými znalostmi, diplomy a certifikáty nebo znalostí cizího jazyka. 

Soft skills = interpersonání dovednosti 
Soft skills jsou dovednosti, které jsou relevantní v sociální rovině, když komunikujeme, spolupracujeme a obklopujeme se  

ostatními lidmi – jsou to vaše osobní dovednosti.

Jak mám prezentovat moje sociální dovednosti? 

Sociální dovednosti se dají těžko změřit. Jsou to vaše komunikační dovednosti, schopnost sebeprezentace, motivovat 
sebe, dávat a přijímat zpětnou vazbu, vést tým, sociálně se angažovat a mnohem vice.

Curriculum Video
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CV video vám dává možnost přesvědčit vaší osobností a sociálními dovednostmi a nahradit tak konvenční žádosti. 

• Využijte minimálně třetinu délky Vašeho videa pro prezentaci vašich mezilidských dovedností a osobnosti

V každém případě se dozví váš zaměstnavatel o vaší profesní kvalifikaci z psaného životopisu.  

Proto se můžete ve videu soustředit na představení vaší osobnosti

• Když budete mluvit o vaší osobnosti nebo osobních zájmech, měli byste uvést specifické příklady, jak ovlivňují   

 váš způsob práce.  

Například, jestliže jste spořádaný člověk, můžete mluvit o struktuře Vašeho pracovního procesu, což poskytne přidanou hodnotu 

vašemu zaměstnavateli. 

Jestliže chcete ukázat, že jste týmovým hráčem, najděte příklad ze svého života,kde jste tuto kvalitu prokázali. 

Příkladem toho je týmový sport, kterého jste součástí, nebo dobrovolnická práce, kterou vykonáváte. 

Chcete ukázat, že jste dobrým v řešení problémů? Najděte příklad z vašeho pracovního života/tréninku, kde jste se setkali s  

problémem. Ukažte, jak jste ho vyřešiil. 

Nejlepší způsob, jak dobře prezentovat dovednosti, je se dobře prezentovat ve vašem CV videu.To je místo,kde se Váš budoucí 

zaměstnavatel seznámí se stylem vaší sebeprezentace a může odhadnout, jak budete reprezentovat společnost. 

Ať už jednoduše mluvíte o svém životě, abyste ukázali svoje schopnosti pomocí specifických příkladů – 

nebo najdete jiný kreativní způsob prezentace svých dovedností – je to na vás!

Charakteristické prvky, které vyberete, ukážou, co je pro vás důležité – a zda vy jste pravou osobou pro vysněnou práci. 

Mluvte trochu o sobě – vyplatí se to!

Curriculum Video
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CELKOVÝ ČAS  – 45 MINUT

00:05 Představení projektu  CUVID 
Přehled , hlavní cíl a přínosy projektu  CUVID

Výhody a přínosy projektu

Projekt pomáhá:

• Zkontaktovat mladé lidi a zaměstnavatele

•  Mladým žadatelům o práci zvýšit jejich šanci získat zaměstnání

•  Zaměstnavatelům najít vhodného zaměstnance

• Vyrobit vhodné video

• Žadatelům představit se novým, pozitivním způsobem s velkým potenciálem

Co je CV video

CV video je: 

• Doplňkem klasického psaného životopisu

• Způsob, jak ukázat vlastní speciální/tvrdé dovednosti

• Zdůrazněním  vlastní kvalifikace a pracovních zkušeností

• Zaměřeno na získání konkrétní pozice

• Pomocí při hledání nové práce ve vysněné oblasti

Curriculum Video
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Ukažte, co nemůže být předáno potenciálnímu zaměstnavateli prostřednictvím písemného životopisu

Jaké části obsahuje video životopis?

• Pozdrav

• Křestní jéno a příjmení

• Dosažené vzdělání  - školy, kurzy,certifikáty, jazykové znalosti, doporučení, řičičský průkaz 

• Pracovní zkušenosti, tvrdé/měkké dovednosti, zájmy, stáže

• Speciální dovednosti

• Závěr- pozdrav, kontakt

00:18  Video deskriptory
Jaké jsou hlavní faktory při výrobě videa?

Na co se zaměřit při výrobě videa

• Vybrat vhodné zařízení  (iPhone, Smartphone, tablet)

• Doporučená délka: 1-2 minuty

• Natočení na jeden zátah nebo sestříhané video

• Indiferentní, klidné, nerušivé  pozadí

• Vhodné oblečení / dress code

• Řeč těla

• Vhodné osvětlení

• Rychlost mluvení, mluvení zpaměti

00:33  Představení  CUVID platformy

Výhody platformy

Platforma:

• Pomáhá technicky méně zdatným lidem vytvořit vlastní video

• Ukazuje, jak přerentovat vlastní osobnost kreativním způsobem

• Pomáhá udělat lepší dojem na potencionálního zaměstnavatele  a tím zvýšuje šanci na získání práce

• Pozvedá na vyšší úroveň psaný životopis

• Pomáhá vytvořit osobní profil na platformě

• Pomáhá vytvořit CV video

• Ukazuje, jak nahrát  video

• Propojuje potřeby /požadavky zaměstnavatelů s nabidkami zaměstnanců

• Pomáhá s publikací videa online

• Umožňuje zaměstnavatům prohlédnout si videa a udělat si předvýběr potenciálních žadatelů o práci

• Je snadno přístupná všem zainteresovaným osobáms

Curriculum Video
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00:43   Jak si vytvořit vlastní profil?

1.  Otevřete CUVID platformu 

1.  Otevřete CUVID  platformu  -  https://portal.cuvid.eu

2.  Registrace: 

• Pokud jste tu poprvé, klikněte na  „Zaregistrovat se“

• Vyplňte své křestní jméno a příjmení

• Napište svou platnou emailovou adresu

• Potvrďte svou emailovou adresu, musí to být ta samá adresa

• Vytvořte si heslo –heslo musí obsahovat vice než 8 znaků

• Potvrďte heslo

Pokud jsou všechna pole vyplněna správně, objeví se vpravo znak pro “správně” a rozsvítí se zelené tlačítko.

• Kliněte na zelené tlačítko dole

Do své emailové schránky obdržíte ověřovací mail s odkazem na verifikaci svého účtu v aplikaci. Nyní jste registrováni.

Curriculum Video
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 3. Pokud jste již zaregistrováni

Klikněte na  „login“ a napište heslo

00:45 Jak nahrát svá videa?

Profil – Vložení  videa

Pro spuštění svého profile potřebujete vyplnit různé informace o své osobě. V posledním kroku registrace můžete vahrát video 

(alternativou je pozdější nahrání videa při nastavení profilu). 

 

Just click on „your main video here“ 

Pak se objeví dialogové okno a teď je možné vybrat video z vlastního počítače.

Po vybrání videa se zaktivuje zelené tlačítko (nahrát) a kliknutím na něj nahrajete video.
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