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Andrea Krejčí

Jak vypadá práce Account
Manažera v online
marketingové agentuře

Záznam zde

Pavlína Bínová

Když fakt nevíš, co chceš
dělat....aneb baví mě toho
hodně, ale neumím 
se rozhodnout.

Záznam zde

Alexander Visnyai

Jak se z toho nepos*at

Záznam zde

Andrea Grigerová

Jak vám správný font zajistí
lepší známku, 
lepší práci a lepší zážitek 
z jídla i filmu.

Záznam zde

Přednášky,
které tvořily hlavní program Barcampu:
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Valery Senichev

Jak rozpoznat šarlatány v
osobním rozvoji: 
7 doporučení a příkladů, 
kdy máte zaručeně utéct

Záznam zde

Eliška Motyčková

Poznej kus světa nejen díky
placenému dobrovolnictví!

Záznam zde

Jiří Lukáš

Proč (naše) projekty selhávají
aneb bez dobré komunikace
to nejde

Záznam zde

Míša Chramostová

Jak vybuduješ svůj osobní
brand na LinkedIn 
v roce 2022?

Záznam zde

https://bit.ly/andrea_prednaska
http://bit.ly/pavlina_prednaska
https://bit.ly/alexander_prednaska
https://bit.ly/andrea_g_prednaska
https://bit.ly/prednasky_valery
https://bit.ly/prednaska_eliska
https://bit.ly/prednaska_jiri
https://bit.ly/misa_prednaska


Sandra Jirásková

Jak uspět ve výběrku? 
Tipy do CVčka, 
na LinkedIn a k pohovoru

Ernst & Young

Marie Froulíková

Jak na networking? Začni
vytvářet svou sítˇ́   kontaktů 

Kudykampus

Workshopy,
které doplnily program o praktickou část:
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Konference byla offline i online. Přímo z místa jsme živě
streamovali současně na Youtube a Facebook.

1 prostor,
 2 pohledy 
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https://www.youtube.com/channel/UCnTq0qdiAN-5_GQ_cb8xmxw


4 
místnosti 5

 1 000+ 
on-line

353
 off-line

10 
stánků



Místo
konání

V rámci konference jsi měl možnost navštívit
vintage prostory prvorepublikové vily v Praze
Vršovicích, které nám poskytla Siesta Labs.
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https://siesta.casa/


Realizační
tým
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Celý tým, který organizoval konferenci, aby bylo možné
si plně vychutnat nejkvalitnější informace z oblasti
osobního rozvoje a kariérního růstu.

Tým byl pod záštitou organizace Cetas z.s.



Partneři
konference
Ti, kteří nás podporují, abychom i my byli více profi.
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Akce proběhla za podpory Hl.m. Prahy.



CETAS z.s pořádá konferenci pravidelně od roku 2017,
společně s dalšími aktivitami pro iniciaci kariérního

směřování středoškolských studentů v rámci neformálního
vzdělávání.
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Konference
byla pořádána

https://cetas.cz/
https://cetas.cz/


Na viděnou
na příští konferenci!

https://www.facebook.com/prazskybarcamp/
https://bit.ly/_YTube
https://www.instagram.com/prazsky_barcamp/?hl=cs

