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1. Úvod

Tato uživatelská příručka je určena uživatelům z řad zaměstnavatelů a personálních agentur. 
Obsahuje stručný popis a návod na vkládání a editaci nabídek práce, vyhledávání v databázi 
životopisů a editaci profilu. Texty jsou pro názornost doplněny o náhledy na jednotlivé stránky a 
podstránky. 

Věřím, že vám tento text ušetří čas a pomůže k rychlému seznámí s administrací nabídek práce na 
personálním webu Atraktivni-prace.cz.   

V případě jakéhokoliv dotazu se můžete obracet na technickou podporu, kterou vám rádi ihned 
poskytneme na tel. čísle 737 552 553,  nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: 
operator@atraktivni-prace.cz. 

Petr Kliment, autor

   

mailto:operator@atraktivni-prace.cz


2. Registrace uživatelského účtu

Registrace uživatelského účtu na personálním webu Atraktivni-prace.cz je rychlá s snadná. Na 
úvodní straně (homepage) v levém sloupci je box „Zaměstnavatel“. Kliknutím na druhý odkaz 

„registrace“ otevřete formulář pro registraci zaměstnavatele či personální agentury.    

Obr. č. 1 Homepage Atraktivni-prace.cz

2.1. Registrační formulář

Registrační formulář obsahuje základní informace o uživateli - název firmy, IČ, kontaktní osoba a 
její kontaktní údaje. Současně registrující uživatel určí přístupové údaje (přihlašovací jméno, heslo). 
Další údaje lze doplnit a editovat po přihlášení na uživatelský účet. 

Po vyplnění registračního formuláře a odsouhlasení obchodních podmínek klikněte na tlačítko 
„registrace“. Následně se zobrazí oznámení „Registrace proběhla úspěšně. Na vámi zadaný e-mail 
byl odeslán ověřovací kód pro potvrzení registrace. 

Během několika vteřin vám přijde informační e-mail s ověřovacím odkazem a potvrzenými 
přístupovými údaji. Na odkaz v textu emailu na důkaz souhlasu s registrací klikněte. Nyní se 
můžete přihlásit na svůj uživatelský účet a ihned vkládat nabídky práce. 

V případě zapomenutí hesla můžete požádat o jeho obnovu, prostřednictvím odkazu a formuláře u 
přihlašovacího okénka.      



Obr. č. 2 Registrační formulář

Obr č. 4 Formulář pro obnovu hesla



3. Přihlášení na uživatelský účet
Klikněte na odkaz přihlášení v pravém horním rohu (6), otevře se formulář pro vložení 
přihlašovacího jména a hesla. Kliknutím na tlačítko „přihlásit“ se dostanete na svůj uživatelský 
účet. Pomocí jednotlivých modulů můžete administrovat nabídky práce, nebo vybírat v databázi 
životopisů. 

Moduly uživatelského účtu
(1) Vložit inzerát – modul pro vkládání inzerátů
(2) Moje inzeráty – modul pro editaci inzerátů
(3) Upravit profil – modul pro editaci profilu uživatele
(4) Hledám zaměstnance - modul pro hledání v databázi životopisů

Důležité odkazy
(5) Dobít kredit – modul pro administraci kreditů (v případě že neplatíte paušální částku)
(6) Přihlášení/odhlášení – odhlašování a přihlašování na uživatelský účet
(7) Účet – odkaz pro návrat na hlavní stranu administrace uživatelského účtu   

Obr. č. 5 Úvodní strana uživatelského účtu 



4. Editace inzerátů nabídek práce
Modul editace inzerátů slouží pro vkládání a odstraňování inzerátů, sledování statistik a  také jako 
archiv inzerátů. 

Zveřejněné inzeráty mají stav „aktivní nabídka - pozastavit“. Zveřejněné, ale již expirované 
inzeráty mají stav „neaktivní nabídka- znovu aktivovat“. 

Jednotlivé inzeráty můžete editovat pomocí tlačítka „upravit“. Nevratné odstranění z archivu 
inzerátů učiníte stiskem tlačítka „smazat“. Zobrazení detailu obsahu inzerátu provedete pomocí 
tlačítka „náhled“. 

U každé nabídky je zobrazena statistika:
počet shlédnutí – uživatelé, kteří viděli stránku, kde je inzerát zveřejněn.
počet návštěvníků – návštěvníci, kteří otevřeli detail inzerátu ze seznamu nabídek (inzerátů)
počet reakcí – reakce prostřednictvím formuláře uvedeného u inzerátu   

Statistiku všech inzerátů si můžete hromadně stáhnout a uložit pomocí odkazu „statistiky“    

Obr. č. 6 modul  Moje inzeráty – modul pro editaci inzerátů

Pro hromadný import většího počtu inzerátů, doporučujeme kontaktovat technickou podporu, nebo 
zašlete přímo odkaz na XML feed. Automatický import vám ušetří mnoho času a eliminuje chyby 
vzniklé při ručním vkládání nabídek. 



5. Vložení inzerátu

Obr. č. 7 modul  Vložit inzerát – modul pro vkládání inzerátů



6. Vyhledávání v životopisech
Záznamy z databáze registrovaných uchazečů jsou v modulu hledám zaměstnance zveřejněny v 
omezeném provedení. Je zobrazeno křestní jméno, bydliště a vzdělání. Pokud si chce uživatel 
zobrazit více informací o uživateli klikne na odkaz „detail životopisu“ , zobrazí se detail 
životopisu a z kreditního účtu se odečte příslušný počet kreditů(1 kredit = 1 Kč) 

Pro přesnější nastavení parametrů pro vyhledání v životopisech  je určen filtr „rozšířené 
vyhledávání“.  

Obr. č. 8 modul Hledám zaměstnance - modul pro hledání v databázi životopisů



Obr. č. 9 filtr pro modul Hledám zaměstnance - modul pro hledání v databázi životopisů



7. Editace profilu uživatelského účtu 
Pomocí modulu „Upravit profil“ můžete změnit údaje uvedené při registraci.

Obr. č. 10 modul Upravit profil – modul pro editaci profilu uživatele

V případě jakéhokoliv dotazu se můžete obracet na technickou podporu, kterou vám rádi ihned 
poskytneme na tel. čísle 737 552 553,  nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: 

operator@atraktivni-prace.cz. 

mailto:operator@atraktivni-prace.cz

