
KOORDINÁTOR SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

• Kreativní tvorba obsahu pro zpravodajské sítě nejsledovanější české televize.
• Sledování aktuálních trendů a jejich následná aplikace (např. úspěšný TikTok profil).
• Vedení vlastního týmu, spolupráce s obchodním a PR oddělením.
• Vyhodnocování jednotlivých příspěvků a práce s analytickými nástroji.

07/2019 ...
TV NOVA

pracovní zkušenosti

VIDEO EDITOR SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

• Kreativní tvorba obsahu pro Seznam Zprávy, Televizi Seznam a Šťastné pondělí.
• Práce s novými formáty videa a grafiky – Instastories, IGTV, gify, …
• Úzká spolupráce s redaktory, grafiky a marketingovým oddělením.
• Denní správa profilů – plánování, statistiky, krizová komunikace.

08/2018 – 05/2019
seznam.cz

KAMERAMAN, TECHNIK ŽIVÝCH PŘENOSŮ

• Natáčení, střih a vysílání rozhovorů ze studia i terénu. Denní nasazení.
• Vymýšlení nových postupů a technické zdokonalování přenosů.

09/2017 – 05/2018
dvtv

OPERÁTOR TECHNICKÉ KONTROLY

• Technická kontrola a tzv. segmentace původních a akvizičních pořadů v archívu.
• Práce v programech AVID a Provys.

12/2012 – 02/2018
tv nova

externí spolupráce

KAMERAMAN, STŘIHAČ, FOTOGRAF

• Stream.cz: Jídlo s.r.o., Fenomén, Slavní neznámí, Pořad Luďka Staňka, …
• Ostatní: UBER, Avon pochod 2016, Slevomat, mobilenet.cz, fDrive.cz, Mediatel, …

01/2012 ...
bernath.cz

WEBMASTER, GRAFIK

• Grafická příprava, kódování a údržba webových stránek pro klienty.
• Klienti: Vamed, Franz Kafka Muzeum, Hotel U Dvou kocourů Harrachov, Hotel Racek Úštěk, …

Jsem zkušený tvůrce obsahu pro sociální 
sítě. Baví mě sledovat aktuální trendy, které 
se snažím posouvat dál. Například jsem 
vymyslel a zrealizoval koncept pro populární 
zpravodajský profil na TikToku.

Aktivně řídím, rád poznávám nové lidi
a místa nejen v Česku. Pravidelně běhám, 
plavu a jezdím na kole. 

+420 602 398 901

jakub@bernath.cz

www.bernath.cz

Praha 2

o mně

AV A DIGITÁLNÍ MÉDIA

• Přerušené studium oboru publicistika.2014 – 2019
voš publicistiky

vzdělání

AV A DIGITÁLNÍ MÉDIA

• Maturitní obor obrazová technika.2008 – 2012
spšst panská

SOCIAL MEDIA SPECIALIST

jakub
bernáth


