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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se soustředí na problematiku dalšího vzdělávání 

nezaměstnaných v Pardubickém kraji. Jejím cílem je poskytnout informace o dané 

problematice a prezentace konkrétní vzdělávací aktivity. 

Bakalářská práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická 

část poskytuje informace o problematice. Dále definuji základní pojmy z dané oblasti, 

trh práce, funkce Úřadu práce, typy nezaměstnanosti, aktivní politiku zaměstnanosti a 

možnosti dalšího vzdělávání nezaměstnaných. Praktická část je věnována konkrétnímu 

Regionálnímu individuálnímu projektu, jeho obsahu a popisu vzdělávacích a 

podpůrných aktivit. Součástí práce je kvantitativní výzkumné šetření, formou 

dotazníku, které zkoumá vliv vzdělávacích a podpůrných aktivit na zaměstnatelnost 

účastníků projektu a jak účastníci samotné aktivity vnímají.  

V závěru práce vyhodnotím výsledky výzkumného šetření, na které navazují 

možné návrhy, které by v budoucnu mohly pomoci ke zkvalitnění podobných 

vzdělávacích aktivit. 
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Trh práce, Úřad práce, nezaměstnanost, státní politika zaměstnanosti, aktivní politika 

zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti, Evropský sociální fond, další 

vzdělávání nezaměstnaných, Regionální individuální projekt, účastník projektu, 

výzkum. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstrakt 

This bachelor thesis is focused on problems of educating unemployed in 

Pardubice region. Its goal is to provide information about given problems and the 

presentation of specific educational activities. 

Bachelor thesis will be divided on theoretical part and on practical part. 

Theoretical part provides information about problems. I further define basic concepts 

from provided region, labor market, function of Office of Labor, types of unemployment, 

active policy of employment and possibilities of further education of unemployed. 

Practical part is dedicated to concrete Regional individual project, its content and 

description of educative and supportive activities. Part of this job in quantitative research 

investigation, in form of questionnare, which examines influence of educative and 

supportive activities on the employability of project participants and how participants 

perceive the activity itself.  

At the end I will evaluate results of research investigation which are followed by 

possible proposals which could help to improve similar educational activities in future.  

 

 

Key words: 

Labor market, Office of Labor, unemployment, state employment policy, active 

employment policy, regional individual project, participants of project, research. 
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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Realizace dalšího vzdělávání 

nezaměstnaných v Pardubickém kraji (Regionální individuální projekt)“. Výběr tohoto 

tématu jsem zvolila záměrně, jelikož se v této problematice pohybuji každý den. Pracuji 

jako odborný pracovník projektu, tedy jako odborný poradce projektu a lektor 

poradenských programů pro nezaměstnané.  

V moderní době je vzdělávání nedílnou součástí života člověka. Není možné se 

domnívat, že dovednosti, znalosti, které získáme během našeho školního studia, nás plně 

připraví na profesní zkušenosti v našem životě. Často si člověk musí hledat nové 

zaměstnání a jeho stávající kvalifikace je jednou z důležitých částí, která mu situaci při 

hledání usnadní nebo ztíží. Chuť dále se vzdělávat, pracovat na sobě, je důležitá, jak pro 

pracovní, karierní, tak i osobní růst. Dále se vzdělávat v době, kdy je člověk veden, jako 

uchazeč o zaměstnání Úřadu práce přináší mnoho pozitiv. Lidé si rozšiřují své pracovní 

dovednosti, návyky, ale i sociální vazby. Dále získávají důležité sebevědomí, které je 

nutné k úspěšnému jednání s budoucími zaměstnavateli. 

Bakalářská práce se zaměřuje na vzdělávací aktivity pro nezaměstnané, které jsou 

nabízeny a realizovány kontaktními pracovišti Úřadu práce. První část práce se zaměřuje 

na stručnou charakteristiku pojmů, které jsou pro tuto práci důležité. Témata, kterým se 

věnuje, jsou trh práce a nezaměstnanost, Úřad práce, aktivní politika zaměstnanosti a 

vzdělávaní nezaměstnaných. V této části jsou popsány jednotlivé pojmy. 

V další části se práce již soustředí na regionální individuální projekty. Zde je 

popsán konkrétní regionální individuální projekt „Nový start pro aktivní život 

v Pardubickém kraji“, který je realizován v rámci Pardubického kraje. Bude zde uveden 

konkrétní a reálný stav toho, jaké vzdělávací aktivity jsou nezaměstnaným v rámci 

projektu nabízeny. Hlouběji se potom práce věnuje tématům poradenského programu tak, 

jak jsou ve skutečnosti realizovány. Poradenský program tvoří stěžejní součást 

vzdělávacích aktivit regionálních individuálních projektů, a proto je mu dán odpovídající 

prostor. Práce dále obsahuje možnosti rozšíření stávající kvalifikace pro nezaměstnané, 

jako další vzdělávací aktivitu. 

Výzkumná část vysvětluje, jaká metoda sběru dat byla zvolena. Jako nejvhodnější 

se jeví kvantitativní varianta sběru dat, konkrétně forma dotazníku. 

Šetření probíhalo s šedesáti sedmi účastníky projektu. Účastníci odpovídali na 

jednotlivé otázky, které nebyly zaměřeny jen na vzdělávací aktivity projektu. Do šetření 
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byly zahrnuty i další aktivity projektu, jako například individuální poradenství. Dále 

dotovaná pracovní místa, která nejsou povinnou aktivitou, ale mají velice důležitý vliv na 

možnou zaměstnatelnost účastníků projektu a s tím spojené plnění projektového cíle. 

Zahrnutím této aktivity do výzkumného šetření, je možné sledovat, co bylo pro účastníky 

projektu přínosem. Zjištěné skutečnosti a návrhy napomáhají ke zlepšení struktury 

vzdělávacích aktivit. 

Cílem bakalářské práce je tedy popsat aktivity individuálního regionálního 

projektu. Dále také informovat o tom, jak dané aktivity projektu ovlivnily 

zaměstnatelnost účastníků z jejich pohledu. Zhodnotit aktivity a popřípadě přinést návrhy 

na zlepšení. 
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1 Trh práce 

 

 Krebs uvádí, práce je ovlivňován několika faktory v závislosti na poptávce 

a nabídce pracovních pozic s různými požadavky na vzdělání, odbornost, kvalifikaci a 

mzdové podmínky. Trh práce představuje specifický druh trhu, kde se nabízí a hledá 

lidská pracovní síla. (Krebs, 2010, s. 310). „Jeho specifika v podstatě plynou z toho, že 

práce je funkcí pracovní síly, a je tudíž úzce svázána s osobností člověka.“ (Krebs, 2010, 

s. 310). „V klasickém pohledu trh práce produkuje a distribuuje práci jako směnný vztah 

mezi prací a mzdou.“ (Mareš, 2002, s. 48). Podle Mareše je trh práce pomyslný prostor, 

kde poptávka a nabídka po pracovní síle stojí proti sobě ve vzájemné soutěži a tím se 

vytváří cena práce. (Mareš, 2002, s. 48). „Význam trhu práce je zvýrazněn některými 

dalšími základními souvislostmi ekonomik. Jedná se především o skutečnost, že 

v ekonomice jako celku je trh práce převodovým mechanismem mezi procesy výroby 

(nabídky, tzn. tvorby statků) a spotřeby (poptávky, které dávají užití výrobních faktorů 

smysl a objektivizují ho).“ (Buchtová, 2002, s. 60). 

Můžeme tedy chápat, že k utváření statků, služeb a k uspokojování potřeb je třeba 

lidská činnost, což je práce. Lidé jsou za svoji práci ohodnoceni mzdou, která je pro ně 

hlavním příjmem a mohou uspokojit své potřeby, zaplatit povinné poplatky (nájem, 

služby…, také si mohou dopřát koníčky, které je baví. 

 

1.1 Práce 

Definice práce z hlediska Zákoníku práce § 1: Závislá práce je ta, která je 

vykonávána ve vztahu nadřízený (zaměstnavatel) a podřízený (zaměstnanec). 

Zaměstnanec vykonává práci podle pokynů zaměstnavatele a vykonává ji osobně. Musí 

být vykonávána za mzdu, plat, odměnu na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 

v pracovní době na pracovišti nebo na jiném dohodnutém místě. (Zákoník práce, § 1). 

 

1.2 Rovnováha na trhu práce 

Reálně se tento stav stále mění. Když je nabídka práce vyšší než poptávka, na trhu 

práce vzniká nezaměstnanost. Pokud nabídka práce zaostává za poptávkou, je na trhu 

práce nedostatek pracovní síly. V současné době nízké nezaměstnanosti nabízí mnoho 

firem různé nástupní benefity, jako např. určitou finanční částku při nástupu do 
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zaměstnání, příspěvky na dovolenou, příspěvky na důchodové pojištění a další odborné 

vzdělávání v dané profesi.  

 

2 Zaměstnanost a nezaměstnanost 

„Ne každý, kdo pracuje, je zaměstnaný a také ne každý, kdo nepracuje, je 

nezaměstnaný“. (Mareš, 2002, s. 16). „Nemít příjem z trhu práce ovšem neznamená nutně 

nemít na tento trh přístup. Stejně tak být nezaměstnaný neznamená být mimo trh práce, 

ale nemoci se na něm prosadit a zůstávat tedy v konkrétním okamžiku na straně 

nerealizované nabídky“. (ibid., s. 16). Na zaměstnaní má dle článku o státní politice 

zaměstnanosti právo každý, bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, politické smýšlení, 

členství v politických stranách, zdravotní stav, věk….  

Businessinfo.cz: Státní politika zaměstnanosti [online]. Praha [cit. 2016-03-25]. Dostupné 

z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/statni-politika-zamestnanosti-3311.html. Mezi 

zaměstnané lze tedy zařadit osoby, které mají placené zaměstnání, jsou samostatně 

výdělečně činné a také ty, které jsou na mateřské dovolené nebo v pracovní neschopnosti. 

 

2.1 Nezaměstnanost 

Mezi nezaměstnané patří ty osoby, které nemají placené zaměstnání, ale mají chuť 

a jsou schopné pracovat vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a také díky svým pracovním 

zkušenostem a zaměstnání aktivně hledají. Jsou také ochotné nastoupit okamžitě do 

zaměstnání. Někteří jedinci zaměstnání nemají a ani ho sami aktivně nehledají, protože 

jsou zabezpečeni sociálními dávkami od státu a časem se s touto výší příjmů naučí žít, 

nemají potřebu hledat placené zaměstnání. S nezaměstnaností se nejvíce setkávám u 

osob, které nemají dostatečnou kvalifikaci, mají nízké vzdělání nebo jsou starší 50 let Ale 

v současné době, při nízké nezaměstnanosti jsou mezi nezaměstnanými také osoby 

s vysokoškolským vzděláním, nejčastěji z řad absolventů bez praxe nebo naopak s věkem 

50+. „Nezaměstnanost je složitým jevem a nelze ji hodnotit pouze globálně. K jejímu 

řešení je třeba mít k dispozici celou informační síť potřebných dat takového typu jako 

například, koho se nezaměstnanost týká, kde se vyskytuje, jak dlouho trvá, jaká je její 

míra, jaké jsou předpoklady pro její řešení, včetně finančních zdrojů apod.“ (Krebs, 

2010, s. 312).  

 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/statni-politika-zamestnanosti-3311.html
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2.1.1 Úřad Práce 

Jestliže v životě člověka nastane situace, že přijde o práci a ihned novou nenalezl, 

tak by se měl co nejdříve dostavit na Úřad práce České republiky a zaevidovat se mezi 

uchazeče o zaměstnání. Poskytnout pomoc lidem bez zaměstnání a co nejrychleji je 

navrátit zpět na trh práce je jeden z hlavních úkolů Úřadu práce.  

O Úřadu práce České republiky pojednává zákon č. 73/2011 Sb. jako o správním 

úřadě s celostátní působností a organizační složkou či účetní jednotkou státu. Tímto 

zákonem byl dne 1. 4. 2011 zřízen Úřad práce ČR.  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV) řídí Úřad práce a je jeho nadřízeným správním úřadem. V Úřadu práce ČR 

působí generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. Součástí 

krajských poboček jsou kontaktní pracoviště (KoP). Úřad práce ČR má v čele generálního 

ředitele, krajské pobočky ředitele a kontaktní pracoviště ředitele nebo vedoucího. 

Integrovaný portál MPSV: Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících 

zákonů [online]. Praha [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/info/zakon_o_uradu_prace_ceske_republiky_a_o_zmen

e_souvisejic.pdf 

Oblasti, ve kterých plní Úřad práce úkoly:  

 zaměstnanost, 

 ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, 

 státní sociální podporu, 

 dávky pro osoby se zdravotním postižením, 

 příspěvky na péči, 

 pomoc v hmotné nouzi, 

 inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, 

 dávky pěstounské péče, 

Dle publikace JUDr. Simony Davidové lze za podmínek a v rozsahu stanovených 

jednotlivými zvláštními právními předpisy vyplácí dávky státní sociální podpory, dávky 

pro osoby se zdravotním postižením, dávky pěstounské péče, příspěvek na péči, pomoc 

v hmotné nouzi a koná inspekci poskytování sociálně-právní ochrany. Ministerstvo vnitra 

České republiky: Co všechno nevíte o Úřadu práce [online]. Praha [cit. 2016-05]. 

Dostupné z: file:///C:/Users/marke/Downloads/VS_5-2016_Konzultace_16-18.pdf  

https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/info/zakon_o_uradu_prace_ceske_republiky_a_o_zmene_souvisejic.pdf
https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/info/zakon_o_uradu_prace_ceske_republiky_a_o_zmene_souvisejic.pdf
file:///C:/Users/marke/Downloads/VS_5-2016_Konzultace_16-18.pdf
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„Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace 

v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie“. 

Integrovaný portál MPSV: Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících 

zákonů [online]. Praha [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/info/zakon_o_uradu_prace_ceske_republiky_a_o_zmen

e_souvisejic.pdf  

 

2.1.2 Zájemce o zaměstnání  

Zákon o zaměstnanosti § 22 definuje, zájemcem o zaměstnání může být fyzická 

osoba, která písemně požádá za účelem zájmu o zprostředkování zaměstnání o zařazení 

do evidence zájemců o zaměstnání jakoukoli pobočku Úřadu práce na území České 

republiky. Úřad práce může zájemci zprostředkovat vhodné zaměstnání a také 

zabezpečenou rekvalifikaci. Zájemcem o zaměstnání může být i ta osoba, která má 

placené zaměstnání, je osoba samostatně výdělečně činná, student, osoba na mateřské, 

rodičovské dovolené. může Úřad práce může se zájemcem ukončit evidenci na základě 

žádosti zájemce o zaměstnání nebo pokud zájemce o zaměstnání neposkytuje krajské 

pobočce Úřadu práce potřebnou součinnost nebo ji maří. Po ukončení evidence mezi 

zájemci o zaměstnání je krajská pobočka povinna zablokovat údaje týkající se dané osoby 

do doby, než vzniknou nové důvody k jejich dalšímu zpracování. (Zákon o zaměstnanosti 

435/2004 Sb., § 22, odst. 1–3). 

 

2.1.3 Uchazeč o zaměstnání (UoZ) 

 Kotýnková ve své knize uvádí, že uchazečem o zaměstnání může být 

fyzická osoba, která osobně požádá krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, 

v obvodu, kde má trvalé bydliště a splňuje zákonem stanovené podmínky o zařazení do 

evidence uchazečů o zaměstnání a zprostředkování vhodného zaměstnání. (Kotýnková, 

2003, s. 91). Dle zákona o zaměstnanosti § 25 nemůže být do evidence uchazečů o 

zaměstnání zařazena osoba, která je v pracovně právním vztahu, služebním poměru, 

výjimku tvoří (osoby, které vykonávají činnost na základě pracovního nebo služebního 

poměru, kde nepřesáhne jejich měsíční výdělek polovinu minimální mzdy, dále na 

základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kde odměna 

nepřesáhne polovinu minimální mzdy) , překážkou není ani zaměstnání, které není pro 

https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/info/zakon_o_uradu_prace_ceske_republiky_a_o_zmene_souvisejic.pdf
https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/info/zakon_o_uradu_prace_ceske_republiky_a_o_zmene_souvisejic.pdf
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uchazeče vhodným zaměstnáním a je zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce, 

po dobu maximálně třech měsíců (krátkodobé zaměstnání), osoba samostatně výdělečně 

činná. Společník nebo jednatel společnosti s ručením omezeným, komanditistou 

v komanditní společnosti, ředitelem obecně prospěšné společnosti, vedoucím organizační 

složky zahraniční právnické osoby, kde vykonává mimo pracovně právní vztah k této 

společnosti pro společnost práci, za kterou je odměňován (výše výdělku i s případnými 

odměnami přesáhne polovinu minimální mzdy). Členem představenstva, správní rady, 

statutárním ředitelem akciové společnosti, kde vykonává mimo pracovně právní vztah 

k této společnosti pro společnost práci, za kterou je odměňován (výše výdělku i 

s případnými odměnami přesáhne polovinu minimální mzdy). Členem dozorčí rady 

obchodní společnosti, kde vykonává mimo pracovně právní vztah k této společnosti pro 

společnost práci, za kterou je odměňován (výše výdělku i s případnými odměnami 

přesáhne polovinu minimální mzdy). Členem družstva, kde vykonává mimo pracovně 

právní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je odměňován (výše 

výdělku i s případnými odměnami přesáhne polovinu minimální mzdy). (Zákon o 

zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 25, odst. 1)  „Soudcem, poslancem, senátorem 

Parlamentu, poslancem Evropského parlamentu, členem zastupitelstva obcí, kde jsou 

mzdy vypláceny, jako uvolněným členům, prezidentem republiky, členem vlády, 

prezidentem, viceprezidentem, členem Nejvyššího kontrolního úřadu, Veřejným 

ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv, členem Rady pro rozhlasová 

a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, předsedou 

Energetického regulačního úřadu, členem rady Českého telekomunikačního úřadu, 

finančním arbitrem, nebo zástupcem finančního arbitra, členem Rady pro rozhlasová a 

televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členem Rady 

energetického regulačního úřadu, členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra (z. č. 131/2015 Sb. účinnost od 1. 

ledna 2016), nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu), 

prokuristou nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu - 29): § 70 a 

následující obchodního zákoníku. (předpis byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb.), a to 

v době, kdy tuto činnost vykonává“ (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 25). Dále 

Zákon o zaměstnanosti § 25 vymezuje, osoba pečující o dítě nebo osoba vykonávající 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, při vyplácení odměny pěstouna dle §47j odst. 1 

písm. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí, osoba, která je výdělečně činná 

v zahraničí, fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání (je povinna tuto 
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skutečnost oznámit krajské pobočce Úřadu práce při podání žádosti o zprostředkování 

zaměstnání a zařazení do evidence UoZ, nebo osobně, písemně do 8 dnů od zahájení 

studia),  

fyzická osoba pověřená obchodním vedením, kde vykonává mimo pracovně právní vztah 

k této společnosti pro společnost práci, za kterou je odměňován (výše výdělku i 

s případnými odměnami přesáhne polovinu minimální mzdy). Překážkou pro zařazení do 

evidence UoZ je neposkytnutí identifikačních údajů, neposkytnutí nebo zrušení souhlasu 

se zpracováním osobních údajů (§ 17 odst. 2), dále pokud fyzická osoba bez vážného 

důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání 

zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce, pokud zaměstnavatel ukončí 

s fyzickou osobou vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce 

z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Z těchto dvou důvodů může 

fyzická osoba znovu požádat o zařazení do evidence UoZ po uplynutí doby 6 měsíců. 

(Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 25 odst. 8).  

Rozdíl mezi zájemce a uchazečem o zaměstnání je také ve vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti. Uchazeč, který splnil zákonem dané podmínky má nárok na podporu 

v nezaměstnanosti. Zájemce o zaměstnání tento nárok nemá. Při rekvalifikaci jsou 

zájemcům o zaměstnání hrazeny pouze náklady, podpora při rekvalifikaci zájemci 

nenáleží. 

 

2.1.4 Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

Zákon o zaměstnanosti § 26 stanoví, že k zařazení fyzické osoby do evidence 

uchazečů o zaměstnání dojde dnem podání písemné žádosti o zprostředkování 

zaměstnání. Žádost uchazeče o zprostředkování zaměstnání obsahuje identifikační údaje, 

souhlas s jejich zpracováním, dále údaje o jeho kvalifikaci, pracovních zkušenostech, 

zájmu o určitá povolání, pokud má uchazeč zdravotní omezení nebo postižení je třeba 

toto písemně doložit lékařským posudkem. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 26, 

odst. 1–2).  

 

2.1.5 Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání 

MPSV vymezuje uchazečům o zaměstnání při evidenci na Úřadu práce určitá 

práva a povinnosti. Mezi hlavní práva uchazeče o zaměstnání patří, vyhledávání 

vhodného zaměstnání, poskytování informací o volných pracovních příležitostech, 
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poradenství, podporu v nezaměstnanosti, pokud splní zákonem dané podmínky. Dále má 

právo na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání (zde se jedná o osoby 

z vyloučených lokalit, osoby po ukončení výkonu trestu, osoby, které se přechodně ocitli 

v mimořádně obtížných poměrech nebo která v nich žijí, osoby po propuštění z výkonu 

ochranného opatření), dále na pracovní rehabilitaci, v případě, že se jedná o osobu se 

zdravotním postižením I. a II. stupně.  

Integrovaný portál MPSV: Práva a povinnosti uchazeče a zájemce [online]. Praha [cit. 

2016-03-25]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch 

Zákon o zaměstnanosti § 27 uvádí pro uchazeče o zaměstnání důležitou povinnost, 

a to spolupráci s Úřadem práce. Bez této spolupráce by byla veškerá snaha o 

zprostředkování zbytečná. Každá osoba, která požádá o zprostředkování zaměstnání, si 

musí být vědoma toho, že je zde dobrovolně a zavazuje se k plnění určitých povinností. 

Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání na kontaktním 

pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, u které požádal o zprostředkování zaměstnání. 

Má povinnost se pravidelně dostavovat na sjednané schůzky Úp, projednat doporučené 

zaměstnání ve stanovené lhůtě, spolupracovat při vypracování a aktualizaci IAP 

(individuální akční plán). Dále je povinen sdělit změny o svém zdravotním stavu, 

omezení a případně je doložit lékařským posudkem. V případě, že bude Úp vyžadovat za 

účelem posouzení a vystavení lékařského posudku od lékaře vyšetření zdravotního stavu, 

je uchazeč povinen toto vyšetření absolvovat. Pokud dojde ze strany uchazeče ke změnám 

místa trvalého bydliště, nedostavení se na sjednanou schůzku, nemoc, nástup do 

zaměstnání je povinen tuto skutečnost oznámit osobně nebo písemně do osmi 

kalendářních dnů. V případě nástupu do zaměstnání doloží pracovní smlouvu. Pokud se 

jedná pouze o přivýdělek má uchazeč povinnost tuto skutečnost sdělit při podání žádosti 

o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den, kdy tuto činnost začne vykonávat. 

Jedná se o nekolidující zaměstnání a uchazeč je poté povinen dokládat výši měsíčního 

výdělku ve stanovené lhůtě Úřadem práce. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 27, 

odst. 1–4). 

 

2.1.6 Vhodné zaměstnání 

Vhodným zaměstnáním je podle definice MPSV takové zaměstnání, které zakládá 

povinnost odvádět pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kde délka 

pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, je sjednáno na dobu 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch
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neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce, odpovídá zdravotní způsobilosti, 

kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a 

dopravní dostupnosti. Uchazeč, který je veden v evidenci déle než 1 rok, je pro něj 

vhodným zaměstnáním takové zaměstnání, které splňuje podmínky a povinnosti, které 

zakládá povinnost odvádět pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kde 

délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, je sjednáno na 

dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce, odpovídá zdravotní způsobilosti, 

kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a 

dopravní dostupnosti nebo pokud splňuje povinnost odvádět pojistné a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 

měsíce, odpovídá zdravotní způsobilosti, kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby 

zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dostupnosti a délka pracovní doby je nejméně 

50 % stanovené týdenní pracovní doby.  

Integrovaný portál MPSV: Práva a povinnosti uchazeče a zájemce [online]. Praha [cit. 

2016-03-25]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch 

 

2.1.7 Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání 

Zákon o zaměstnanosti § 29 stanovuje, kdy dojde k ukončení evidence uchazečů             

o zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce a to dnem, ke kterému podal uchazeč 

písemně nebo osobně požádal o ukončení z důvodu nástupu do zaměstnání, který 

následně doloží pracovní smlouvou, nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, výkonu 

ochranného opatření zabezpečovací detence, dnem následujícím po úmrtí uchazeče nebo 

dnem následujícím po prohlášení uchazeče za mrtvého, dnem následujícím po uplynutí 6 

měsíční doby po vzetí uchazeče do vazby, při dodatečném zjištění krajskou pobočkou 

Úřadu práce k nezpůsobilosti být účastníkem právních vztahů, pozbytím způsobilosti 

uchazeče k právním vztahům. Dále pokud došlo ke skutečnostem uvedeným v § 25, které 

jsou zmiňovány v kapitole 2.1.2, s výjimkou, dočasné práce neschopnosti uchazeče, nebo 

pobírá-li peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu.  (Zákon 

o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 29). 

 

2.1.8 Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 

Podle § 29 Zákona o zaměstnanosti může Krajská pobočka Úřadu práce vyřadit 

UoZ rozhodnutím, pokud došlo ke skutečnostem uvedeným v § 25, s výjimkou, dočasné 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch
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práce neschopnosti uchazeče, nebo pobírá-li peněžitou pomoc v mateřství v době před 

porodem a 6 týdnů po porodu. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 29). Dále podle  

§ 30 Zákona o zaměstnanosti, jestliže uchazeč nesplní oznamovací povinnost. Pokud 

uchazeč o zaměstnání bez vážných nesplní povinnost § 25 odst. 3 a to tím, že výše jeho 

měsíčního výdělku přesáhne polovinu minimální mzdy, pokud neoznámí osobně nebo 

písemně do 8 dnů změny, které se týkají vedení v evidenci UoZ, je povinen oznámit do 8 

dnů skutečnosti, které mu bránily dostavit se na plánovanou schůzku na zprostředkování 

a následně doložit omluvenkou. Vyřazen může být také uchazeč, který zrušil svůj souhlas 

se zpracováním osobních údajů, v těchto případech může znovu písemně zažádat o 

zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí doby 3 měsíců. Krajská pobočka 

Úřadu práce vyřadí uchazeče z evidence rozhodnutím, a to v případě, kdy vykonává 

nelegální práci odmítne nastoupit bez vážných důvodů do vhodného zaměstnání, na 

dohodnutou rekvalifikaci, pokud se neúčastní rekvalifikačního kurzu ve stanovených 

termínech podle harmonogramu, nezúčastní se závěrečné zkoušky. Uchazeč, který je 

v evidenci déle než 5 měsíců, může být vyřazen, pokud odmítne bez vážných důvodů 

nabídku rekvalifikace krajské pobočky Úřadu práce. Nespolupráce s vypracováním 

individuálního akčního plánu nebo jeho aktualizace a neplnění podmínek v něm 

uvedených vede také k vyřazení z evidence. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 30). 

K maření součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce dochází v souladu s § 31 Zákona 

o zaměstnanosti, jestliže je uchazeč podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti 

vůči krajské pobočce Úřadu práce a neplní je, neprojedná ve stanovené lhůtě doporučená 

zaměstnání, nedostaví se bez vážného důvodu na krajskou pobočku Úřadu práce. (Zákon 

o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 31). Jak uvádí Zákon o zaměstnanosti § 30, v těchto 

případech může znovu písemně zažádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

po uplynutí doby 6 měsíců (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 30). 

Zákon o zaměstnanosti § 32 stanovuje povinnost Krajské pobočky Úřadu práce 

vydat uchazeči při ukončení evidence uchazečů o zaměstnání potvrzení o době evidence, 

zablokovat údaje, které se týkají uchazeče o zaměstnání do doby, než nastanou další nové 

důvody k jejich zpracování. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 32). 

 

2.2 Míra nezaměstnanosti 

„Nezaměstnanost se nejčastěji měří pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti: 

𝑢 =
𝑈

𝐿
𝑥100(%), 
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Kde: 

u        je míra nezaměstnanosti, 

U      je počet nezaměstnaných, 

L     je počet pracovních sil.“ (Krebs, 2010, s. 313). 

„Samotná míra nezaměstnanosti může být obecná, ale i specifická, jen pro jisté 

kategorie osob. Obecná míra závisí na faktorech ovlivňujících celou ekonomiku (ceny 

ropy, ekonomický cyklus, příliv nových pracovních sil na trh práce apod.). Specifické míry 

nezaměstnanosti pro jednotlivé sociální kategorie závisí vždy na faktorech ovlivňujících 

především tyto kategorie osob (muže, ženy, mládež, příslušníky etnických minorit, 

manuální dělníky, určité profese apod.).“ (Mareš, 2002, s. 22). 

 

2.2.1 Typy nezaměstnanosti 

Příčin nezaměstnanosti je více. 

Krebs rozlišuje několik typů nezaměstnanosti, z nich každá má jinou příčinu, 

závažnost a různé možnosti řešení. (Krebs, 2010, s. 313).    

Nezaměstnanost se dělí například na tyto typy: 

Frikční nezaměstnanost 

Frikční nezaměstnanost je dle Krebse spojená s hledáním lepšího zaměstnání. 

Lidé vstupují na trh práce nově, opakovaně nebo v tu chvíli práci mění a žádaná jejich 

vysněná není momentálně na trhu, a proto určitou dobu trvá, než ji naleznou. Jedná se o 

přechodnou dobu a tato nezaměstnanost je považována za dobrovolnou. (Krebs, 2010, s. 

313). 

Strukturální nezaměstnanost 

Podle Holmana vzniká strukturální nezaměstnanost hlavně v důsledku změn 

v ekonomice, některá pracovní odvětví jsou více žádána, jiná méně. V některých 

odvětvích dochází k propouštění zaměstnanců, v jiných zase poptávka po pracovních 

silách roste. V některých případech je nutné, aby se lidé rekvalifikovali. (Holman, 2005, 

s. 153). 

Cyklická nezaměstnanost 

Holman uvádí, že je cyklická nezaměstnanost vyvolána cyklickými změnami 

v makroekonomickém rozměru. Tato nezaměstnanost je nežádoucí a vzniká tehdy, kdy 

je ekonomika v recesi, když poptávka po zboží a službách není tak vysoká a firmy své 
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zaměstnance spíše propouštějí, než přijímají nové. Toto období nepřesahuje dobu jednoho 

až dvou let. (Holman, 2007, s. 422).   

Sezónní nezaměstnanost 

Mareš definuje sezónní nezaměstnanost takto, pokud je cyklická nezaměstnanost 

pravidelná a je spojena s ročním obdobím, jedná se o sezónní nezaměstnanost. Touto 

nezaměstnaností mohou být postiženy i služby, v letních obdobích je vyšší požadavek 

například po plavčících, obsluhách do stánků s občerstvením. V zemědělství po sběračích 

ovoce, zeleniny. V zimním období stoupá poptávka po lyžařských instruktorech, 

obsluhách vleků, občerstveních. (Mareš, 2002, s. 20). 

Skrytá nezaměstnanost 

Tato nezaměstnanost je podle Mareše dána tím, že jsou z evidence vyřazováni ti, 

kteří sice nejsou umístěni v zaměstnání, ale jsou zařazeni do programů pro nezaměstnané, 

například rekvalifikace, projekty, veřejně prospěšné práce. (Mareš, 2002, s. 20-21). „O 

skryté nezaměstnanosti se také hovoří v případě osob s nízkou kvalifikací či vysokým 

věkem (či jiným handicapem), které zůstávají pro tyto své charakteristiky neumístěny a 

jsou odsouvány mimo trh práce (patří sem například předčasné odchody do důchodu).“ 

(Mareš, 2002, s. 21). 

Nepravá nezaměstnanost  

Při tomto typu nezaměstnanosti se dle Mareše jedná o osoby, které jsou sice 

vedeny jako uchazeči o zaměstnání, ale sami práci nehledají, odmítají a nechtějí ji 

přijmout. Snaží se maximálně vyčerpat nárok na podporu v nezaměstnanosti v plném 

rozsahu. Většinou vykonávají nelegální práci. (Mareš, 2002, s. 21-22). 

  

2.2.2 Další členění nezaměstnanosti: 

Podle Krebse nastává dobrovolná nezaměstnanost tehdy, pokud osoby nechtějí 

pracovat vůbec a mají raději svůj volný čas. Nebo jiní uchazeči čekají dobrovolně na lépe 

placené místo a odmítají nabízená pracovní místa. (Krebs, 2010, s. 314). Při nedobrovolné 

nezaměstnanosti jsou uchazeči na pracovním trhu ochotni pracovat při daných určitých 

podmínkách, ale nemohu volná pracovní místa najít. V tomto případě je počet 

nezaměstnaných vyšší, než je nabídka volných pracovních míst. (ibid., s. 314). 

Je nutno říci, že každá nezaměstnanost v sobě skrývá určitá rizika. Menší rizika 

jsou u nezaměstnanosti frikční, strukturální a sezónní. Vysoké riziko v sobě nese 

nezaměstnanost cyklická, která je i závažným problémem pro ekonomiku. 
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2.2.3 Důsledky nezaměstnanosti na ekonomiku a sociální situaci 

 

Důsledky ekonomické  

Krebs vysvětluje důsledky ekonomické takto, dochází zde ke ztrátě produkce, 

vyrábí se méně, než by se mělo, klesá HDP. Dochází k poklesu nebo ztrátě kvalifikace 

zaměstnanců, k poklesu jejich příjmů a tím pádem snížení životní úrovně. (Krebs, 2010, 

s. 316). 

 

Důsledky sociální 

Krebs k souvislostem důsledků sociálních uvádí, že dopady nezaměstnanosti jsou 

spojeny se sociální situací nezaměstnaných, jejich rodin a domácností na společenský 

život. Dochází ke ztrátě sociálních kontaktů, sociálního postavení. Lidé se často uzavírají 

do sebe, stydí se, že se ocitli na Úřadu práce. (Krebs, 2010, s. 316). 

 

Ovlivnění životní úrovně 

Krebs také upozorňuje na to, jak nezaměstnaným a jejich rodinám z důvodu 

nezaměstnanosti klesá životní úroveň, nasávají finanční potíže, jelikož jsou odkázání 

pouze na sociální dávky. (Krebs, 2010, s. 317). 

Ovlivnění rodiny 

Krebs uvádí, že nezaměstnanost ovlivňuje rodinu v několika ohledech, především 

poklesem příjmů a tím i možné snížení životní úrovně. (ibid., s. 317). 

Vnímání času 

Krebs upozorňuje na to, jak nezaměstnanost narušuje denní režim 

nezaměstnaných, jejich časovou strukturu, nemusejí totiž pravidelně vstávat, vykonávat 

v určitou dobu určitou činnost, jelikož mají více volného prostoru a tím se mění i vnímání 

času. (ibid., s. 317). 

Ovlivnění fyzického a psychického zdraví 

Podle Krebse působí nezaměstnanost na mnoho lidí velice negativně. Dochází zde 

i ke ztrátě sociálního kontaktu, vyčlenění ze společnosti. Člověk se cítí nepotřebný, 

zbytečný a nezaměstnanost bere jako své životní selhání. Klesá sebevědomí a sebedůvěra. 

(Krebs, 2010, s. 317). 
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Z tohoto vyplývá, že nezaměstnanost ovlivňuje všechny složky našeho života. 

Někdo snáší ztrátu zaměstnání lépe, zvláště když byl v zaměstnání nespokojen finančně, 

pracovními vztahy nebo podmínkami, byl u daného zaměstnavatele zaměstnán kratší 

dobu. Někdo nese ztrátu zaměstnání hůře, nemůže se s touto situací vyrovnat, bere ji jako 

zradu od zaměstnavatele, zvláště, pokud je to člověk, který má těsně před odchodem do 

starobního důchodu a u daného zaměstnavatele pracoval delší dobu, nebo „celý“ život. Je 

proto důležité, neztratit chuť hledat nové zaměstnání sám, s pomocí rodiny, přátel, Úřadu 

práce. Je také na místě zjistit si možnosti dalšího vzdělávání a tím si buď zvýšit danou 

kvalifikaci, nebo získat novou a následně tak mít lepší uplatnitelnost na trhu práce. 

Pro tuto práci jsou nezaměstnanými ti, kteří jsou v evidenci uchazečů o 

zaměstnání (UoZ) Úřadu práce ČR. 

 

3 Státní politika zaměstnanosti 

V zákoně o zaměstnanosti § 2 je zakotveno, že Státní politika zaměstnanosti 

zahrnuje v České republice právo na zaměstnání, sledování a vyhodnocování situace na 

trhu práce, rozvoj lidských zdrojů, opatření v oblasti zaměstnanosti v souladu 

s evropskou strategií zaměstnanosti, čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu., 

hospodaření z prostředky na politiku zaměstnanosti, informační,  poradenské a 

zprostředkovatelské služby na trhu práce, podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, 

rovnost zacházení s muži a ženami, s osobami se zdravotním postižením, s osobami bez 

ohledu na jejich etnický původ a s dalšími, které mají složitější uplatnění na trhu práce. 

(Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 2).  Politika zaměstnanosti a opatření z ní 

vycházející mají vést ke snížení vysoké nezaměstnanosti v určitých regionech. „Aktivní 

politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné 

úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a Úřad 

práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty“. 

(Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 104). Článek uvádí, jako cíl Státní politiky 

zaměstnanosti, dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, 

využití pracovních sil, zabezpečení práva občanů na zaměstnání. V České republice státní 

správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti vykonávají Ministerstvo práce a sociálních 

věcí a úřady práce. Businessinfo.cz: Státní politika zaměstnanosti [online]. Praha 

[cit.2016-03-25]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/statni-politika-

zamestnanosti-3311.html.  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/statni-politika-zamestnanosti-3311.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/statni-politika-zamestnanosti-3311.html
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Podle Sirovátky lze rozlišovat dvě úrovně politiky zaměstnanosti, které se 

vzájemně ovlivňují a doplňují: Makroekonomická (hospodářská politika) a 

Mikroekonomická (opatření politiky pracovního trhu ovlivňuje poptávku i nabídku na 

trhu práce). (Sirovátka, 1995). 

Dále Sirovátka uvádí, další dvě roviny politiky zaměstnanosti jsou pasivní a 

aktivní opatření. Pasivní politika nepůsobí na uchazeče stimulačně a je finančně nákladná. 

Jde hlavně o podporu v nezaměstnanosti, která je částečnou kompenzací při ztrátě 

výdělku. (ibid.). Na druhé straně aktivní politika má za cíl působit na uchazeče a 

zaměstnavatele motivačně a tím podporovat jejich aktivitu na trhu práce.  

 

3.1 Pasivní politika nezaměstnanosti 

Pasivní politika zaměstnanosti je jedním z velice důležitých prostředků státní 

politiky zaměstnanosti. Pasivně vyrovnává ztrátu příjmu v období nezaměstnanosti. 

Můžeme říci, že je to tedy hmotné zabezpečení UoZ. Tuto definici však nenajdeme 

v současném znění zákona o zaměstnanosti, spíše se sní lze setkat ve vyhláškách či 

směrnicích. Pasivní politika by měla UoZ motivovat k nalezení vhodného pracovního 

místa. Lidé, kteří tuto dávku pobírají a zvyknou si na ni, ztrácí zájem o nalezení nového 

zaměstnání nebo se zájem sníží. Kdyby dávky pasivní politiky zaměstnanosti byly vyšší 

než příjmy z předchozího zaměstnání, tak může dojít ke ztrátě motivace pro hledání 

zaměstnání a k dobrovolné nezaměstnanosti. 

Mezi nejznámější nástroje pasivní politiky zaměstnanosti, patří dle definice 

Zákona o zaměstnanosti § 39 podpora v nezaměstnanosti. Nárok tuto dávku má nárok 

uchazeč o zaměstnání, který požádal krajskou pobočku Úřadu práce o poskytnutí podpory 

v nezaměstnanosti, nesmí být ke dni podání žádosti poživatelem starobního důchodu. 

(Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 39, odst. 1, písmene a) – c)). Důležitým faktorem 

z hlediska Zákona o zaměstnanosti § 41 je, zda uchazeč získal v rozhodném období, 

posledních dvou let dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců ze zaměstnání, 

formou dohod („brigád“), jinou výdělečnou činností. Do období dvou let se započítává i 

náhradní doba, za kterou se považuje péče o dítě do 4 let věku, péče o osobu blízkou, ve 

stupni invalidity II. (středně těžká závislost), III. (těžká závislost), a IV. (úplná závislost). 

Dále se za náhradní dobu považuje osobní péče o osobu mladší 10 let, která je v I. stupni 

závislosti (lehká závislost) a neobejde se bez pomoci druhé osoby, dlouhodobá 

dobrovolnická činnost u organizace, která má akreditaci Ministerstva vnitra nebo výkon 
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veřejné služby na základě smlouvy o veřejné službě, kde v kalendářním týdnu musí být 

splněna doba alespoň 20 hodin. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 41, odst. 1–3, 

písmene a) – f)). Zákon o zaměstnanosti § 39 dále definuje, jestliže UoZ splní podmínky, 

které stanoví zákon o zaměstnanosti, vzniká mu nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

Důležitým faktorem pro stanovení délky podpůrčí doby je věk UoZ v době podání žádosti 

o podporu v nezaměstnanosti. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 39). 

 

Podpora v nezaměstnanosti 

Podpora v nezaměstnanosti náleží podle Zákona o zaměstnanosti § 43 uchazeči o 

zaměstnání, pokud splnil zákonem stanovené podmínky účasti na důchodovém pojištění 

ze zaměstnání nebo z jiné výdělečné činnosti. 

1) do věku 50 let 5 měsíců 

2) nad 50 do 55 let 8 měsíců 

3) nad 55 let 11 měsíců. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 43). 

§ 43 Zákona o zaměstnanosti stanovuje případy, kdy uchazeči nevznikne nárok na 

podporu v nezaměstnanosti a to, pokud je mu poskytován starobní důchod, dávky 

nemocenského pojištění, s výjimkou takové výdělečné činnosti, kde nepřesáhne výdělek 

polovinu minimální mzdy a krátkodobé zaměstnání (nejdéle na 3 měsíce). Zde se 

uchazeči o zaměstnání podpora v nezaměstnanosti rozhodnutím zastaví. Podpora 

v nezaměstnanosti se neposkytuje uchazeči po dobu trvání právního vztahu z činností 

uvedených v § 25 odst. 3, dále podle § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s) (popisováno v kapitole 

2.1.2 Uchazeč o zaměstnání) bez přihlédnutí k výši příjmu nebo odměny, neplatí pro 

člena bytového družstva, který činnost vykonává mimo pracovněprávní vztah nebo je 

pověřen obchodním vedením bytového družstva. Uchazeči, kterému je poskytována 

podpora při rekvalifikaci je zastavena podpora v nezaměstnanosti. (Zákon o 

zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 43). Dále se v Zákoně o zaměstnanosti § 44a uvádí, jestliže 

bylo uchazeči o zaměstnání z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, podpora 

v nezaměstnanosti mu bude poskytnuta až po uplynutí doby, která se vypočítá podle počtu 

násobků průměrného měsíčního výdělku. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 44a). 

Zákon o zaměstnanosti § 44b stanovuje, že uchazeči, kterému vznikl nárok odstupné, ale 

nebylo mu vyplaceno v nejbližším výplatním termínu, poskytne krajská pobočka Úřadu 

práce kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do doby 

uvedené v § 44a. Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči poskytne po uplynutí doby, za 
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kterou mu byla poskytnuta kompenzace. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 44b). 

Výše podpory v nezaměstnanosti se podle Zákona o zaměstnanosti § 50 stanovuje: první 

2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % 

průměrného měsíčního výdělku. V případě, že uchazeč ukončí sám nebo dohodou 

poslední zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážných 

důvodů činí výše podpory 45 % průměrného měsíčního výdělku po celou podpůrčí dobu. 

(Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 50). Zákon o zaměstnanosti § 51 uvádí, že 

v případě, kdy uchazeč o zaměstnání nemůže bez svého zavinění doložit výši průměrného 

měsíčního výdělku nebo nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek stanoví se výše 

podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce 

0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním 

hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, 

ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 

51).  

3.2 Aktivní politika zaměstnanosti 

Krebs přináší pro aktivní politiku zaměstnanosti toto vysvětlení, aktivní politika 

zaměstnanosti (APZ) má za cíl zajistit rovnováhu na trhu práce. Jedná se zejména o 

poradenství, rekvalifikační kurzy, dotovaná pracovní místa (společensky účelná pracovní 

místa, veřejně prospěšné práce), odborné praxe pro absolventy. Pro vstup na trh práce a 

udržení na něm a pro snížení nezaměstnanosti jsou nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

velice důležité. Opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou vždy limitovány objemem 

finančních prostředků, které lze na aktivity použít. (Krebs, 2010, s. 326). „Aktivní politika 

zaměstnanosti zahrnuje zejména: podporu a finanční spoluúčast úřadů práce na 

vytváření nových pracovních míst u zaměstnavatelů a pracovních příležitostí (jde o tzv. 

společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce). (Krebs, 2010, s. 326). 

Podle Krebse aktivní politika zaměstnanosti dále podporuje finančními příspěvky 

uchazeče, kteří se rozhodnou podnikat. Podporuje zaměstnavatele, kteří zajistí odbornou 

praxi a zaměstnání absolventů. Také programy podpor, které zajistí zaměstnatelnost osob 

se zdravotním handicapem. Organizaci a finanční spoluúčast při zabezpečování 

rekvalifikačních kurzů. (Krebs, 2010, s. 326–327). „některé další příspěvky 

zaměstnavatelům na uchazeče (například na zapracování)“. (Krebs, 2010, s. 327). 

„Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně 

možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a 
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Úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími 

subjekty“. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 104). 

 

3.1.1 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

Individuální akční plán (IAP): jak je uvedeno na MPSV, vypracovává úřad práce 

ve spolupráci s uchazečem o zaměstnání. Jeho obsahem je především stanovení postupu 

s časovým harmonogramem při plnění jednotlivých opatření ke zvýšení uplatnitelnosti na 

trhu práce. Integrovaný portál MPSV: [online]. Praha [cit. 2009-07-01]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/7327. Job Club je další poradenskou aktivitou, kterou úřad práce 

uchazečům o zaměstnání poskytuje. Podle Zákona o zaměstnanosti § 108 zajistí 

rekvalifikace novou kvalifikaci nebo rozšíří stávající. (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 

Sb., § 108). Více informací o aktivitách Job Club a rekvalifikace bude uvedeno v kapitole 

4.1. Možnosti dalšího vzdělávání. 

Všechny uvedené nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou považovány za 

národní. Mezi specifické nástroje patří regionální individuální projekty (RIP), které se 

individuálně přizpůsobují potřebám konkrétních regionů. Mezi tyto programy patří              

i Regionální individuální projekt „Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018“, který bude popsán v kapitole 5.1. 

 

4 Vzdělávání v období nezaměstnanosti nabízené Úřadem 

práce ČR 

Nezaměstnaní si zvyšují svoji kvalifikaci, setkávají se s novými lidmi a udržují 

denní režim. Každý, kdo je veden jako uchazeč o zaměstnání má možnost si svou 

kvalifikaci obnovit, udržet nebo zvýšit pomocí různých aktivit nabízených Úřadem práce. 

Nelze zde obsáhnout veškeré možnosti, které jsou nabízeny nezaměstnaným na 

kontaktních pracovištích Úřadu práce. Seznámíme se zde s nabídkou vzdělávacích aktivit 

pro UoZ. 

Vzdělávání nezaměstnaných je zařazeno do skupiny další vzdělávání. 

„Obecně je možno konstatovat, že hospodářské systémy výrazně ovlivňují proces 

profesního vzdělávání dospělých. Např. v centrálně řízeném hospodářství byla vzdělávací 

sféra jako celek chápána jako nástroj k prosazování celospolečenských (ideologických a 

ekonomických) potřeb a plánů na úkor jedince. (Mužík, 2000, s. 42-43).  

http://www.mpsv.cz/cs/7327
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Podle Mužíka je v podmínkách tržní ekonomiky profesní vzdělávání určitým 

nástrojem člověka k dosažení úspěchu nejen v zaměstnání, ale i společenském životě. 

(Mužík, 2000, s. 43). Dále Mužík uvádí, že nelze vidět význam dalšího vzdělávání jen 

z pohledu profesní oblasti. Pro mnohé dospělé je stále větším problémem adaptovat se na 

společenské podmínky. (Mužík, 2000, s. 44) „Významným prostředkem je v této 

souvislosti osvětová činnost“. (Mužík, 2000, s. 44).  

 

Osvěta, v definici Mužíka pomáhá:  

Předávat informace, znalosti a tím pomoci lidem k tomu, aby si v budoucnu byli 

sami schopni řešit problémy v určitých situacích. Pomáhá dospělým při obtížných 

životních rozhodnutích. (Mužík, 2000, s. 45) Osvěta je podle Mužíka také zaměřena na 

analýzu buď současných situací, nebo očekávaných v budoucnu. Uvědomovat si možnost 

problémů, které mohou vznikat. (ibid., s. 45). 

 

4.1 Možnosti dalšího vzdělávání 

4.1.1 Rekvalifikace 

Zákon o zaměstnanosti § 109a vymezuje dva druhy rekvalifikací, a to 

zabezpečenou a zvolenou. Zabezpečená rekvalifikace Úřadem práce umožňuje 

uchazečům získat podporu při rekvalifikaci ve výši 60 % průměrného měsíčního výdělku, 

který dokládal při vstupu do evidence uchazečů o zaměstnání. Dále je hrazen samotný 

rekvalifikační kurz, náklady na dopravu. Při rekvalifikaci zvolené si sám uchazeč vyhledá 

rekvalifikační kurz, který musí mít akreditaci, předloží na poradenství žádost o 

rekvalifikaci. Jeho požadavek bude posouzen komisí, která sleduje, zda je rekvalifikace 

prospěšná k získání pracovního místa, zda je pro uchazeče vhodná vzhledem k jeho 

zdravotnímu stavu (dokládá se posudkem od lékaře). (Zákon o zaměstnanosti 435/2004 

Sb., § 109a) „Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů 

nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu 

rekvalifikace Úřadu práce uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad 

práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí“.  

Integrovaný portál MPSV: Rekvalifikace [online]. Praha [cit. 2016-03-26]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace.  

U zvolené rekvalifikace nevzniká uchazeči nárok na podporu při rekvalifikaci a 

ani na úhradu nákladů spojených s cestováním. 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace
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Podle Zákona o zaměstnanosti § 108 se rekvalifikací rozumí získání nové 

kvalifikace, rozšíření stávající a její udržení a prohloubení. Obsah a rozsah rekvalifikace 

určuje dosavadní vzdělání, zdravotní stav, znalosti a zkušenosti uchazeče, který má být 

rekvalifikován formou nových znalostí, praktických dovedností a teoretických znalostí. 

(Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 108). Z definice Zákona o zaměstnanosti § 108 

může být do rekvalifikace zařazen ten, kdo je veden na Úřadu práce jako uchazeč nebo 

zájemce o zaměstnání. Dále musí mít vstupní kvalifikační předpoklady pro daný ty 

rekvalifikace, například odpovídající stupeň vzdělání. Uchazeč musí být zdravotně 

způsobilý pro absolvování rekvalifikace, a i pro výkon nové pracovní profese (dokládá se 

zdravotním posudkem od lékaře). Rekvalifikace musí být také potřebná k tomu, jelikož 

uchazeč nemůže najít pracovní uplatnění ve svém oboru. Je třeba aby byla také účelná a 

uchazeč nalezl po jejím absolvování pracovní uplatnění. (ibid., § 108 ). 

 

Náklady rekvalifikace 

Úřad práce hradí dle MPSV uchazeči nebo zájemci náklady na rekvalifikaci v tom 

případě, kdy jej na ni doporučí a uzavře s ním písemnou dohodu o rekvalifikaci. Také 

může být uchazeči poskytnut příspěvek na úhradu jízdného. 

Integrovaný portál MPSV: Rekvalifikace [online]. Praha [cit. 2016-03-26]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace. „V dohodě o rekvalifikaci je stanovena 

povinnost, uhradit plně náklady rekvalifikace, pokud uchazeč nebo zájemce o 

rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do 

vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci. Na úhradu nákladů 

rekvalifikace a nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok. (ibid.). Zákon o 

zaměstnanosti § 109a stanovuje vynaloženou částku u zvolené rekvalifikace tak, že nesmí 

přesáhnout v období 3 let 50.000,- Kč. Úhrada nákladů u rekvalifikace zvolené je 

nenároková a je plně na zvážení Úřadu práce, jestli ji uhradí. Další náklady spojené se 

zvolenou rekvalifikací, jako je jízdné, potvrzení od lékaře si hradí uchazeč nebo zájemce. 

Pokud by uchazeč nebo zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítl bez vážných důvodů 

nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nové kvalifikaci bude po něm 

požadována úhrada ceny rekvalifikačního kurzu v plné výši. Pokud by rekvalifikaci bez 

vážných důvodů nedokončil, Úřad práce neuhradí cenu zvolené rekvalifikace. (Zákon o 

zaměstnanosti 435/2004 Sb., § 109a). 

 

 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace
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Realizace rekvalifikace 

MPSV uvádí, Úřady práce zabezpečují rekvalifikace na základě písemně 

uzavřených dohod s rekvalifikačním zařízením. 

Integrovaný portál MPSV: Rekvalifikace [online]. Praha [cit. 2016-03-26]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace. „Rekvalifikace se provádí v rámci dalšího 

profesního vzdělávání, tj. mimo počáteční vzdělávání“. (ibid.) Rekvalifikační střediska 

provádějící kurzy musí mít akreditaci MŠMT nebo jinou.   

 

Výběr a zařazení uchazečů/zájemců o zaměstnání do rekvalifikačních kurzů 

Podle MPSV musí před samotným zařazením do rekvalifikace proběhnout 

profesně/poradenský pohovor na útvaru zaměstnanosti kontaktního pracoviště Úřadu 

práce. Útvar zaměstnanosti podává návrh na zařazení do rekvalifikačního kurzu referátu 

zprostředkování a poradenství Úřadu práce.  (ibid.). „Konečné stanovisko k návrhu na 

zařazení do rekvalifikace má tento referát“. (ibid.). MPSV déle uvádí, že k podpisu 

dohod o rekvalifikaci a zařazení, jsou uchazeči/zájemci o zaměstnáni zváni útvarem 

zaměstnanosti kontaktních pracovišť nebo také referátem zprostředkování a poradenství 

Úřadu práce. (ibid.). 

 

4.1.2 Job Club  

Job Club je dle charakteristiky MPSV poradenský program, který má za cíl 

motivovat a aktivizovat účastníky k lepšímu uplatnění na trhu práce. Job Club je určen 

především pro osoby se zdravotním postižením, osoby do 20 let věku, osoby pečující o 

děti do 15 let věku, osoby starší 50 let, osoby, které jsou v evidenci déle, než 5 měsíců, 

osoby, které potřebují zvýšenou péči, a to především ty, které se ocitly v mimořádně 

obtížné situaci, osoby po ukončení výkonu trestu…. V současné době je Job Club 

přístupný všem uchazečům o zaměstnání, kteří si sami chtějí vylepšit svou 

sebeprezentaci, sebevědomí a také se naučit zvládat stresové situace, které jsou spojeny 

s nezaměstnaností. Job Club zprostředkuje uchazečům aktuální seznamy volných 

pracovních míst (v tisku, na webových stránkách, kontakty na pracovní agentury 

zprostředkující zaměstnání doma i v zahraničí), nabídky rekvalifikačních kurzů, projektů 

ESF. Do Job Clubu je možné se dostat na základě žádosti o zařazení do skupinového 

poradenství u zprostředkovatelky ÚP. Integrovaný portál MPSV: Job club. [online]. [cit. 

2014-08-02] Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub


 
 

32 
 

4.1.3 Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) 

IPS poskytují podle MPSV informace a poradenství v oblasti další kariery 

klientům, kteří o tuto službu požádají. Jedná o služby v oblasti možností dalšího 

vzdělávání: pomoc s výběrem rekvalifikace a profesní kvalifikace, jaké jsou podmínky 

při rekvalifikaci a ověření výsledků dalšího vzdělávání a získání profesní kvalifikace. 

Poskytuje informace o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání: popis pracovních 

činností, které dané povolání vyžaduje, předpoklady a způsobilost k výkonu povolání, 

vzhledem ke vzdělání, osobnostním a zdravotním předpokladům a uplatnitelnost 

jednotlivých povolání na trhu práce. Profesní (pracovní diagnostika) zhodnotí pomocí 

testů ke zjištění profesních zájmů profesní předpoklady a sebehodnocení a ověří 

předpoklady k dalšímu vzdělávání a pracovnímu uplatnění. Pomáhá při sestavování 

životopisu na PC, při vyhledávání volných pracovních míst na portále MPSV. 

Integrovaný portál MPSV: Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu 

povolání [online]. [cit. 2017-06-06] Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/poradenske_sluzby_a_rekvalifikace/informacni_a_p

oradenske_stredisko_pro_volbu_a_zmenu 

 

4.1.4 Psychologické poradenství 

MPSV vymezuje jako důležitou aktivitu v období nezaměstnanosti také 

psychologické poradenství, které nabízí uchazečům pomoc a podporu při volbě a změně 

povolání, pomáhá motivovat a aktivovat k řešení dané situace, poskytuje odborné 

posouzení při výběru vhodné rekvalifikace, profesní orientace a kariéry, pomáhá při 

zvládání náročných životních situací v době nezaměstnanosti, zvládání stresu, 

sebepoznání, sebeprezentaci, komunikaci a další sociální dovednosti, nabízí možnost 

bilanční diagnostiky – určená pro uchazeče, kteří jsou motivováni ke změně, ale nevědí, 

jak této změny dosáhnout. Je zaměřena na komplexní posouzení schopností a možností 

pro budoucí pracovní uplatnění, zjišťuje psychickou způsobilost k dalšímu vzdělávání. 

Integrovaný portál MPSV: Psychologické poradenství [online]. [cit. 2017-04-05] 

Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/poradenske_sluzby_a_rekvalifikace/psychologicke_p

oradenstvi  

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/poradenske_sluzby_a_rekvalifikace/informacni_a_poradenske_stredisko_pro_volbu_a_zmenu
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/poradenske_sluzby_a_rekvalifikace/informacni_a_poradenske_stredisko_pro_volbu_a_zmenu
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/poradenske_sluzby_a_rekvalifikace/psychologicke_poradenstvi
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/poradenske_sluzby_a_rekvalifikace/psychologicke_poradenstvi
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4.1.5 Evropská strategie zaměstnanosti 

Počátky Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ) sahají dle Evropské komise do 

roku 1997, kdy se členské státy EU zavázaly ke společným cílům politiky zaměstnanosti. 

Evropská strategie zaměstnanosti: [online]. [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=cs. „Jejím hlavním cílem je 

vytvářet v celé Unii pracovní místa a zvyšovat jejich kvalitu“. (ibid.) 

 

Hlavní směr politik zaměstnanosti členských států 

Rozhodnutí rady EU uvádí hlavní směr politik členských států takto: Podpora 

poptávky po pracovní síle: Usnadnit vytváření kvalitních pracovních míst, omezit 

překážky, se kterými se zaměstnavatelé setkávají při zaměstnávání nových pracovníků. 

Podpořit podnikání. „Členské státy by měly aktivně podporovat sociální ekonomiku a 

sociální inovace.“ Rozhodnutí rady EU uvádí, že členské státy by měly spolu se 

sociálními partnery a v souladu s vnitrostátní praxí podpořit mechanismy, které stanovují 

mzdy tak, aby reagovaly na vývoj produktivity. Zohlednit rozdíly v dovednostech a 

odlišnosti hospodářského výkonu regionů, podniků a odvětví. EUR-Lex: Rozhodnutí rady 

(EU) 2015/1848 [online]. [cit. 2015-10-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1848#ntc3-L_2015268CS.01002801-E0003. 

„Při stanovování minimální mzdy by členské státy a sociální partneři měli zvážit její 

dopad na chudobu pracujících, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnost“. 

(ibid.)  

Dále je v Rozhodnutí rady EU stanoveno zlepšení nabídky práce, dovedností a 

kompetencí: Podporovat produktivitu a zaměstnatelnost prostřednictvím vhodné nabídky 

znalostí, dovedností, kompetencí. Investovat do všech systémů vzdělávání a odborné 

přípravy, zlepšit jejich účinnost a efektivitu při zvýšení dovedností a kompetencí pracovní 

síly. Umožnit lépe a rychleji reagovat na měnící se potřeby trhů práce především se 

zvyšující se digitalizací ekonomiky a změn v oblasti technologií, životního prostředí a 

demografie. (ibid.). „Členské státy by měly zintenzivnit úsilí o zlepšení přístupu všech 

osob ke kvalitnímu celoživotnímu učení a provádět strategie aktivního stárnutí 

umožňující prodloužení produktivního věku.“ (ibid.) Rozhodnutí rady EU také vymezuje 

řešit strukturální nedostatky v systémovém vzdělávání a odborné přípravy tak, aby byly 

zajištěny kvalitní výsledky učení a tím omezit počty mladých lidí ukončujících předčasně 

školní docházku. (ibid.). „Členské státy by měly zvýšit úroveň dosaženého vzdělání, 

podporovat učební systémy zaměřené na praxi, jako je duální vzdělávání, zdokonalit 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=cs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1848#ntc3-L_2015268CS.01002801-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1848#ntc3-L_2015268CS.01002801-E0003
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odborné vzdělávání a rozšířit příležitosti pro uznávání a ověřování dovedností 

a kompetencí získaných mimo rámec formálního vzdělávání“. (ibid.). Musí být podle 

Rozhodnutí rady EU řešena vysoká nezaměstnanost a neaktivita, omezit dlouhodobou a 

strukturální nezaměstnanost a předcházet jí prostřednictvím podpůrných aktivit, které 

umožní návrat na trh práce. Zvýšení počtu žen na trhu práce a zajistit rovnost žen a mužů 

na trhu práce, rovným odměňováním. (ibid.). „Členské státy by měly plně využívat 

Evropského sociálního fondu a dalších fondů Unie v zájmu posílení zaměstnanosti, 

sociálního začlenění, celoživotního učení a vzdělávání a zlepšení veřejné správy“. (ibid.).  

Rozhodnutí rady EU také stanovuje zlepšení fungování trhů práce: Omezit 

segmentaci trhů práce, předcházet jí, bojovat proti nelegální práci. Zajistit vytváření 

kvalitních pracovních míst. Pracovní právo a pravidla pracovněprávní ochrany mají za 

úkol vytvořit vhodné prostředí pro zaměstnávání nových pracovníků a také poskytovat 

ochranu všem zaměstnaným osobám a osobám hledajícím zaměstnání. (ibid.). „Členské 

státy by měly účinně aktivovat osoby, které se mohou účastnit trhu práce, a tuto účast jim 

umožnit a zároveň chránit osoby, jež se ho účastnit nemohou“. (ibid.). Podle Rozhodnutí 

rady EU je nutné podporovat inkluzivní trhy práce, přístupné všem ženám a mužům, 

zavedením účinných opatření proti diskriminaci. (ibid.). 

Dalším důležitým Rozhodnutím rady EU je podpora sociálního začlenění, boj 

s chudobou a prosazování rovných příležitostí: Členské státy mají možnost k naplnění 

tohoto cíle využívat Evropský sociální fond a další fondy EU. Je potřeba zajistit podporu 

aktivního začlenění do společnosti a ekonomiky prostřednictvím zajištění rovných 

příležitostí. (ibid.). „Členské státy by měly zlepšit kvalitu, přístupnost, efektivnost 

a účinnost systémů zdravotní a dlouhodobé péče při současném zachování udržitelnosti“. 

(ibid.) 

 

Strategie Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění 

Dokument Strategie Evropa 2020 se zaměřuje na vytváření pracovních míst a 

hospodářský růst. Evropa 2020 má tři vzájemně se posilující priority: 

 Inteligentní růst, kde by mělo dojít k rozvoji ekonomiky, která je založena 

na znalostech a inovacích. 

 Udržitelný růst, podpora ekonomiky, méně náročné na zdroje, která je 

konkurenceschopnější a ekologičtější. 
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 Růst podporující začlenění, podpora ekonomiky s vysokou zaměstnaností, 

která se bude vyznačovat sociální a územní soudržností. 

Hlavní cíle, kterých chce EU dosáhnout do roku 2020:  

 mělo by být zaměstnáno 75 % obyvatelstva ve věku 20–64 let, 

 investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP Evropské unie, 

 procento dětí, které ukončí předčasně školní docházku by mělo být 

pod hranicí 10 %, dosažení terciální úrovně vzdělání u mladší 

generace by mělo být nejméně 40 %, 

 v oblasti klimatu a energie by mělo dojít ke snížení emisí na 30 %, 

pokud budou příznivé podmínky, 

 pokles počtu osob, které jsou ohroženy chudobou o 20 milionů. 

Z hlediska celoživotního vzdělávání tento dokument ukládá členským státům 

zajistit otevřenost vzdělávacího systému v návaznosti k potřebám trhu práce. 

Komise navrhuje převést tyto cíle EU do podoby vnitrostátních cílů tak, aby každý 

členský stát přizpůsobil strategii EU své konkrétní situaci. Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR: EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 

[online]. [cit. 2010-3-3]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-

46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf 

Evropský sociální fond (ESF) 

V Nařízení Evropského parlamentu a rady EU má Evropský sociální fond za úkol 

zlepšovat možnosti zaměstnávání osob, posilovat sociální začleňování, boj s chudobou, 

podporovat vzdělávání, dovednosti. Je hlavním finančním nástrojem politiky 

zaměstnanosti EU. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Nařízení Evropského parlamentu 

a rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o 

zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 [online]. [cit. 2013-12-20]. Dostupné z: 

https://www.mmr.cz/getmedia/9d52fe2e-1509-48c5-a93c-60231e5d30aa/1304-

Narizeni-o-ESF.pdf    

Cíle Evropského sociálního fondu jsou zaměřeny na rozvoj trhu práce a lidských 

zdrojů, snižování nezaměstnanosti a zvyšování zaměstnanosti, poskytování pomoci 

nezaměstnaným při vstupu na trh práce, rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh 

práce, pomoc sociálně znevýhodněným osobám při vstupu na trh práce, lepší přístup žen 

https://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/9d52fe2e-1509-48c5-a93c-60231e5d30aa/1304-Narizeni-o-ESF.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/9d52fe2e-1509-48c5-a93c-60231e5d30aa/1304-Narizeni-o-ESF.pdf
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na trh práce, boj s diskriminací (přímou i nepřímou) při vstupu na trh práce. Evropský 

sociální fond v ČR: [online]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-

cr. Prostřednictvím Evropského sociálního fondu jsou realizovány projekty, které 

v jednotlivých členských státech pomáhají aktivním politikám zaměstnanosti. V rámci 

ESF zajišťují jednotlivé programy další vzdělávání nezaměstnaných pomocí 

rekvalifikací, zajišťují pomoc a poradenství prostřednictvím speciálních programů. 

Evropský sociální fond v ČR: OP Lidské zdroje a zaměstnanost [online]. Dostupné z: 

https://www.esfcr.cz/07-13/oplzz.  

5 Regionální individuální projekty 

Jedním s řešením především dlouhodobé nezaměstnanosti je podle Winklera 

posílení významu regionální politiky zaměstnanosti pomocí projektů zaměstnanosti, které 

jsou financovány Evropským sociálním fondem (dále jen ESF). Na Úřadech práce jsou 

zavedeny různé metody a opatření. (Winkler, Klimplová a Žižlavský, 2005, s. 30). Jejich 

hlavním smyslem je „je aktivovat nezaměstnanost a nezaměstnaností ohroženou 

zaměstnanou pracovní sílu a motivovat ji k participaci a k opětovnému zapojení se na 

pracovní trh.“. (Winkler, Klimplová a Žižlavský, 2005, s. 30). Podle Klimplové patří 

mezi takové metody individuální a skupinová poradenství, motivační kurzy aj. Tyto 

postupy, které slouží k dosažení rovnováhy na trhu práce a chrání nezaměstnané před 

dlouhodobou nezaměstnaností řadíme do aktivní politiky pracovního trhu, která je 

v současné době nejvíce řešena lokálními (regionálními) účelovými programy. (Winkler, 

Klimplová a Žižlavský, 2005, s. 13). „Lokální programy na trhu práce chápeme jako 

místní mobilizaci a koncentraci zdrojů pro posílení vlivu při řešení problémů a podmínek 

na nerozvinutých pracovních trzích.“. (Winkler, Klimplová a Žižlavský, 2005, s. 13). 

V návaznosti na již úspěšně ukončené regionální individuální projekty 

s podobnou cílovou skupinou v Pardubickém kraji:  

Nová cesta pro Vás (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/13.00085).  

Integrovaný portál MPSV: upcr [online]. pak [cit. 2017-05-12]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/ukoncene_projekty/regionalni_individua

lni_projekty/rip_v_-_nova_cesta_pro_vas,  

Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00046). 

http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr
http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr
https://www.esfcr.cz/07-13/oplzz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/ukoncene_projekty/regionalni_individualni_projekty/rip_v_-_nova_cesta_pro_vas
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/ukoncene_projekty/regionalni_individualni_projekty/rip_v_-_nova_cesta_pro_vas


 
 

37 
 

Integrovaný portál MPSV: upcr [online]. pak [cit. 2017-05-12]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/ukoncene_projekty/regionalni_individua

lni_projekty/rip_ix_-_klic_k_uspechu_v_pardubickem_kraji, jsou Českou republikou a 

Fondy EU podporovány další regionální individuální projekty zaměřené na efektivnější 

zaměstnanost a zaměstnatelnost těchto cílových skupin.  

 5.1 Regionální individuální projekt „Nový start pro aktivní 

život v Pardubickém kraji“ (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018) 

V Žádosti o podporu je uvedeno, že RIP „Nový start pro aktivní život 

v Pardubickém kraji vychází z Operačního programu Zaměstnanost z prioritní osy 03.1 

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro 

osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob 

vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti 

a mobility pracovníků 03.1.48.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména 

starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných v rámci řešení specifických problémů 

na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 1) 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (Operační program 

Zaměstnanost a státní rozpočet České republiky). Evropský sociální fond v ČR: [online]. 

Dostupné z: https://www.esfcr.cz/file/9119/. 

Zadavatelem projektu je Úřad práce České republiky, krajská pobočka Pardubice. 

Projekt je realizován ve spolupráci se všemi kontaktními pracovišti v Pardubickém kraji. 

Dodavatelem a realizátorem projektu je Úřad práce ČR, krajská pobočka Pardubice. 

Evropský sociální fond v ČR: [online]. Dostupné z: 

https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=E7D614CD-AE50-

4FB1-856E-27FC02A41611&idForm=73796f02-af07-40b9-b717-

9fc2a7764287&idbo=b4293004-1ec0-467c-ac50-7c241c3f373d.  

Z analýzy cílové skupiny plyne, že ze strany zaměstnavatelů je v současné době 

menší zájem o UoZ na 50 let, kdy podle analýzy klesá nezaměstnanost, ale zvyšuje se 

procento UoZ právě v celkovém počtu nezaměstnaných. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 

1). 

Projekt byl zahájen v dubnu 2016 a jeho vzdělávací aktivity začaly v květnu 2016. 

Ukončení projektu bylo v žádosti stanoveno do 30. 9. 2018, ale došlo k jeho prodloužení 

do 30. 9. 2019. Evropský sociální fond v ČR: [online]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/ukoncene_projekty/regionalni_individualni_projekty/rip_ix_-_klic_k_uspechu_v_pardubickem_kraji
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/ukoncene_projekty/regionalni_individualni_projekty/rip_ix_-_klic_k_uspechu_v_pardubickem_kraji
https://www.esfcr.cz/file/9119/
https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=E7D614CD-AE50-4FB1-856E-27FC02A41611&idForm=73796f02-af07-40b9-b717-9fc2a7764287&idbo=b4293004-1ec0-467c-ac50-7c241c3f373d
https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=E7D614CD-AE50-4FB1-856E-27FC02A41611&idForm=73796f02-af07-40b9-b717-9fc2a7764287&idbo=b4293004-1ec0-467c-ac50-7c241c3f373d
https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=E7D614CD-AE50-4FB1-856E-27FC02A41611&idForm=73796f02-af07-40b9-b717-9fc2a7764287&idbo=b4293004-1ec0-467c-ac50-7c241c3f373d
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https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=E7D614CD-AE50-

4FB1-856E-27FC02A41611&idForm=73796f02-af07-40b9-b717-

9fc2a7764287&idbo=b4293004-1ec0-467c-ac50-7c241c3f373d.  

5.1.1 Cíle a koncepce projektu  

Jedním z cílů projektu je podle Žádosti o podporu zvýšení zaměstnatelnosti a 

zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání dané cílové skupiny a předcházení dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Zvýšení jejich šance k uplatnění na trhu práce a tím i zlepšení životní 

úrovně ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání. V případě UoZ do 25 let, kteří mají 

zájem pracovat, je problém v tom, že nemají dostatečnou praxi, a to jim neumožňuje najít 

vhodné zaměstnání. V současné době si většina zaměstnavatelů vybere raději 

zaměstnance s praxí. Předpokládají u nich vysoké pracovní nasazení, ale také zkušenosti 

z minulých zaměstnání. UoZ na 50 let jsou pro mnohé zaměstnavatele též neatraktivní 

z důvodu menší schopnosti nebo ochoty se přizpůsobovat změnám, menší jazykové 

vybavenosti, nižšího pracovního nasazení, neochoty se dále vzdělávat. Z analýzy cílové 

skupiny plyne, že ze strany zaměstnavatelů je v současné době menší zájem o UoZ nad 

50 let, kdy podle analýzy klesá nezaměstnanost, ale zvyšuje se procento UoZ právě 

v celkovém počtu nezaměstnaných. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 2-3). Dále je v Žádosti 

o podporu uvedeno, pro jakou cílovou skupinu je projekt je zaměřen, a to na cílové 

skupiny uchazečů o zaměstnání ve věku do 25 let věku a nad 50 let věku, s délkou 

evidence na ÚP ČR v Pardubickém kraji 4 měsíce a více. Obě tyto skupiny vyžadují 

zvýšenou péči. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 6).  

Při hledání pracovních míst by měl uchazečům dle Žádosti o podporu pomoci 

Poradenský program Orientace na trhu práce (rozsah 32 hodin) a Finanční gramotnost 

(rozsah 8 hodin), který bude probíhat na KrP Pardubice, KoP Chrudim, KoP Svitavy, KoP 

Ústí nad Orlicí. Jeho struktura by měla uchazečům pomoci získat větší jistotu při jednání 

u zaměstnavatelů. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 4) Dalším cílem, který je v žádosti o 

podporu stanoven, je poskytnout účastníkům podporu v podobě poradenských aktivit a 

pomoc při hledání vhodného pracovního místa. Vstup uchazečů do projektu je 

dobrovolný, jak je psáno v žádosti o podporu a probíhá na Hromadné informační schůzce 

(HIS), kde uchazeči podepíší Dohodu o vstupu do projektu. (Žádost o podporu, 0o4zyP, 

s. 4)  

https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=E7D614CD-AE50-4FB1-856E-27FC02A41611&idForm=73796f02-af07-40b9-b717-9fc2a7764287&idbo=b4293004-1ec0-467c-ac50-7c241c3f373d
https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=E7D614CD-AE50-4FB1-856E-27FC02A41611&idForm=73796f02-af07-40b9-b717-9fc2a7764287&idbo=b4293004-1ec0-467c-ac50-7c241c3f373d
https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=E7D614CD-AE50-4FB1-856E-27FC02A41611&idForm=73796f02-af07-40b9-b717-9fc2a7764287&idbo=b4293004-1ec0-467c-ac50-7c241c3f373d
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V Žádosti o podporu je uvedeno, jakým způsobem budou účastníci projektu 

vytipováni, a to oddělením zprostředkování, nebo z řad uchazečů, kteří sami projeví 

zájem na oddělení zprostředkování o účast v projektu. Ten uchazeč, který bude chtít do 

projektu vstoupit, se musí zúčastnit HIS, která je zaměřena na nabídku projektových 

aktivit a vysvětlení projektu samotného. První část HIS probíhá skupinově, dále následuje 

individuální pohovor se všemi zúčastněnými o případném vstupu do projektu. Pokud UoZ 

projeví zájem, bude s ním podepsána Dohoda o vstupu do projektu. Po podpisu dohody 

o vstupu do projektu se z UoZ stává současně účastník projektu a jeho aktivity se pro 

UoZ stávají povinnými. S účastníkem projektu bude následně sepsán individuální 

projektový plán, ve kterém bude posouzena možnost zapojení účastníka do plánovaných 

aktivit projektu. V případě potřeby, může být tento individuální projektový plán 

s účastníkem aktualizován po celou dobu trvání účasti v projektu. Veškeré aktivity 

projektu by měly účastníkům pomoci při vyšší možnosti uplatnění na trhu práce. (Žádost 

o podporu, 0o4zyP, s. 13) 

5.1.2 Vzdělávací aktivity RIP „Nový start pro aktivní život v Pardubickém 

kraji“ 

Vzdělávací aktivity RIP „Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji jsou 

v Žádosti o podporu rozděleny do několika modulů a jejich rozsah je stanoven žádostí o 

podporu. Hlavními vzdělávacími aktivitami jsou poradenský program Orientace na trhu 

práce a Kurz finanční gramotnost. Tyto dvě aktivity jsou pro účastníky povinné. Volitelná 

vzdělávací aktivita je rekvalifikace.  

5.1.2.1 Poradenský program 

Aktivita „poradenský program“ je pro všechny účastníky povinná, jak uvádí 

Žádost o podporu. Jejím cílem je co nejvíce pomoci účastníkům projektu v orientaci na 

trhu práce, vyhledáváním volných pracovních míst, jak se připravit na jednání u 

budoucího zaměstnavatele, zhodnocení svých silných a slabých stránek, svých vlastních 

schopností, dovedností a možností. Poradenský program je nazván „Orientace na trhu 

práce“ a jeho témata jsou určena tak, aby účastníkům pomohla nejen při vyhledávání 

volných pracovních míst, ale především v hodnocení svých vlastních možností. 

Poradenský program „Orientace na trhu práce“ je skupinovou aktivitou, kde 

účastníci získají užitečné informace a mohou diskutovat na daná témata nejen s odborným 

pracovníkem projektu, ale především mezi sebou. Tato skupinová aktivita poskytne 
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účastníkům zpětnou vazbu. Časová dotace jednotlivých témat je stanovena v zadávací 

dokumentaci. Výuková témata byla zpracována projektovými manažery a odbornými 

pracovníky projektu a uložena na disk, aby byla k dispozici ostatním odborným 

pracovníkům projektu. 

Délka poradenského programu „Orientace na trhu práce“ je stanovena v Žádosti 

o podporu v délce 8 dnů po 4 vyučovacích hodinách. Realizace každého kurzu je 2 týdny 

(8 pracovních dní po 4 vyučovacích hodinách, celkem 32 vyučovacích hodin) – tyto dny 

na sebe nemusí bezprostředně navazovat. Účastník musí splnit 80 % docházky, aby mohl 

být v případě zájmu a doporučení zařazen na další aktivity projektu (rekvalifikace, SÚPM 

– vyhrazené, aj.) Pokud se účastník ze zdravotních důvodů (musí být doloženo lékařským 

potvrzením) nedostaví na ½ výuky (tzn. z 8 dnů pouze 4), lze tyto dny nahradit formou 

individuální konzultace v trvání 1 den absence = 60 minut náhrady v rámci individuální 

konzultace. Všichni účastníci, kteří dokončí poradenský program, obdrží Potvrzení o 

absolvování. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 13–14). 

Následující podkapitoly detailně popisují témata a aktivity poradenského 

programu, kterým se účastníci s odbornou pracovnicí věnují, v rámci okresu Ústí nad 

Orlicí. 

 

Tabulka č. 1 

Přestávka na oběd: 30 minut 

Úřad práce České republiky si vyhrazuje právo pro změnu harmonogramu. 

 

Datum Den Čas Hod. Téma Místnost  

 1. 7:55-12:30 4 Úvod, seznámení, BOZP a PO, 

Rekvalifikace 
 

 2. 7:55-12:30 4 Komunikační schopnosti  

 3. 7:55-12:30 4 Motivační dopis, životopis 

Adaptace v pracovním procesu 
 

 4. 7:55-12:30 4 Služby ÚP, Asertivita  

 5. 7:55-12:30 4 Evropská unie, orientace na pracovním 

trhu v zahraničí 
 

 6. 7:55-12:30 4 Mezilidské vztahy na pracovišti, 

Úspěch 
 

 7. 7:55-12:30 4 Pracovně právní legislativa, 

Vyhledávání volných pracovních pozic 
 

 8. 7:55-12:30 4 Příprava na pracovní pohovor, Nácvik 

pracovního pohovoru 
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Kontaktní osoby: 

Ing. Pavlína Jedličková, pavlina.jedlickova@pa.mpsv.cz, tel. 950 144 475 

Markéta Kašková, marketa.kaskova@uo.mpsv.cz, tel. 950 172 390 

 

Poradenský program „Orientace na trhu práce“ 1 den 

Je to první den, kdy se účastníci poznávají mezi sebou a s odbornou pracovnicí. 

Proto je kladen důraz na vstřícné jednání a přátelskou atmosféru. Po vzájemném přivítání 

začne odborná pracovnice s prezentací projektu „Nový start pro aktivní život 

v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018. (Příloha č. 1) Další 

důležitou prezentací je Rekvalifikace, kde se účastníci dozvědí o možnostech, které 

mohou v rámci projektu využít. (Příloha č. 2) Účastníci obdrží harmonogram 

poradenského programu „Orientace na trhu práce“ s uvedeným časovým rozsahem, 

kontakty na odborného pracovníka a projektového manažera. Důležitou částí je 

seznámení s právy a povinnostmi vyplývajících z Dohody o účasti v projektu, kde je 

uvedeno, z jakých důvodů může být účastníkovi dohoda vypovězena ze strany Úp, 

za jakých podmínek může účast ukončit účastník. Nejsou zde uvedeny žádné finanční 

sankce. 

Dále jsou účastníci proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci 

účasti na aktivitách projektu. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 13). Školení BOZP a PO je 

zařazeno až po prezentaci projektu, hlavně z důvodu navození klidné a přátelské 

atmosféry, kterou by počáteční „papírování“ narušilo. I vzájemné představování 

účastníků je zařazeno do této části, kdy měli možnost se již seznámit během přestávky a 

nemají takovou trému. 

Účastníci obdrží manuál pro účastníka projektu, s jehož obsahem jsou detailně 

seznámeni individuálně odborným pracovníkem. Účastníci obdrží informační letáčky pro 

zaměstnavatele, aby při pracovních pohovorech, mohli upozornit, že jsou zařazeni do 

projektu, kde je možné, při splnění podmínek přispět zaměstnavateli na mzdu. Každý den 

účastníci podepisují prezenční listinu. S jejich souhlasem je pořizována fotodokumentace 

pro potřeby ÚP. 
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Poradenský program „Orientace na trhu práce“ 2 den 

Žádost o podporu stanoví jako téma druhého dne komunikační dovednosti. 

(Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 13). První část výuky probíhá pomocí připravené 

prezentace Efektivní komunikace (Příloha č. 3). Každá část prezentace je odbornou 

pracovnicí doplněna o co nejsrozumitelnější výklad, doplněný konkrétními příklady tak, 

aby si účastníci byli schopni spojit teorii s praxí. Neverbální složce komunikace je 

věnována značná část výukového dne, z důvodu, aby účastníci věděli, že jim znalost 

tohoto tématu může pomoci při kontaktu s budoucím zaměstnavatelem. Druhá část výuky 

je praktická, kde si účastníci vzájemně vyzkouší podání ruky, aby mohli vnímat, jaký 

dojem udělají na druhou osobu bez použití řeči. Také mají účastníci možnost vyzkoušet 

si různé výrazy obličeje, držení těla, aby měli představu, jak na druhé lidi působí. 

Poradenský program „Orientace na trhu práce“ 3 den 

Na třetí den je v Žádosti o podporu zařazeno téma motivační dopis a životopis. 

(Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 13). První část výuky probíhá opět formou prezentace 

Motivační dopis a životopis. (Příloha č. 4) a výkladu odborného pracovníka, kde je 

uchazečům vysvětleno proč a jak správně sepsat motivační dopis a životopis, v jaké délce 

a jakou formou by měl motivační dopis a životopis být sepsán, jaké údaje do životopisu 

patří, jaké ne. Další část výuky je opět praktická, kde jsou účastníci ve skupinkách asi po 

3–4, dostanou rozdělený životopis na několik částí a společně ho mají sestavit tak jak 

následují data po sobě. (Obrázek č. 1) Dále si účastníci individuálně sepíší svůj vlastní 

motivační dopis k pracovní pozici, kterou by chtěli vykonávat a následně životopis. Téma 

Adaptace v pracovním procesu (Příloha č. 5) ukáže účastníkům adaptační proces v novém 

zaměstnaní, nebo po návratu z rodičovské dovolené. 

Poradenský program „Orientace na trhu práce“ 4 den 

Čtvrtý den je podle Žádosti o podporu zařazeno téma Služby ÚP, Asertivita. 

(Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 13). V části prezentace Služby ÚP (Příloha č. 6) jsou 

účastníci hlouběji seznámeni s agendou ÚP, co vše a za jakých podmínek jim může ÚP 

poskytnout. V části prezentace Asertivita (Příloha č. 7) je účastníkům vysvětleno, jaké 

jsou typy asertivity, asertivní práva, proč je důležité jednat asertivně v osobním i 

pracovním životě. Zde je zařazena diskuze, ve které účastníci diskutují, zda jsou schopni 

jednat asertivně, u účastníků do 25 let je asertivní jednání celkem bezproblémové, 

účastníci 50+ mají problém jednat asertivně.  
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Poradenský program „Orientace na trhu práce“ 5 den 

V Žádosti o podporu je Evropská unie, orientace na pracovním trhu v zahraničí 

tématy pátého dne. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 13). Zde jsou účastníci formou 

prezentace (Příloha č. 8) seznámeni se vznikem, členskými státy, institucemi a strukturou 

EU. Dále se službou EURES, toto téma je zajímavější spíše pro mladší účastníky, kteří 

by měli zájem odjet pracovat do zahraničí a tato služba jim v tom může pomoci. 

V praktické části jsou účastníci ve skupinkách asi po 3–4, dostanou rozděleny členské 

státy, instituce EU na několik částí a společně mají sestavit strukturu tak, jak následují 

data po sobě. (Obrázek č. 2). 

Poradenský program „Orientace na trhu práce“ 6 den 

Témata Mezilidské vztahy na pracovišti, Úspěch jsou podle Žádosti o podporu 

zařazena na den šestý. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 13). Z prezentace Mezilidské vztahy 

na pracovišti (Příloha č. 9) se účastníci dozví důležitost udržovat dobré vztahy na 

pracovišti. Dále také jaké mohou být důvody a formy šikany na pracovišti a jejich možná 

řešení. Zde účastníci také diskutují na dané téma, u některých se bohužel zkušenost 

s šikanou na pracovišti v minulosti objevila. Dalším tématem dne je Úspěch (Příloha č. 

10), toto téma je spíše pro odlehčení a zábavu, ale i uvědomění si svých, byť malých 

dílčích úspěchů nejen v pracovním životě.  

Poradenský program „Orientace na trhu práce“ 7 den 

Žádost o podporu uvádí, jako témata sedmého dne jsou Pracovně právní 

legislativa a Možnosti vyhledávání volných pracovních míst. (Žádost o podporu, 0o4zyP, 

s. 13). Výuka je vedena formou prezentace (Příloha č. 11). Téma pracovně právní 

legislativa je pro účastníky vždy velice důležité. Dozvědí se, jaké existují formy 

pracovních poměrů, náležitosti pracovní smlouvy, možnosti výpovědí. Jaká mají práva, 

jako zaměstnanci. Výhodou skupinové práce je, že účastníci sdělují své zkušenosti ze 

svých pracovně právních vztahů a tím je možné ukázat na příkladech z praxe, jak jsou 

nebo nejsou dodržovány v praxi zákony. Vzhledem k tomu, že je toto téma odborně 

náročné, tak se případné novely konzultují s právníkem inspektorátu práce v Ústí nad 

Orlicí. Prezentace Možnosti vyhledávání volných pracovních míst (Příloha č. 12) je 

zaměřena na možnosti míst, kde volné pracovní pozice vyhledávat. Dále rozpoznat 

pochybnou pracovní nabídku, např. tak, že není uveden název firmy, kontaktní osoba, aj.  
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Poradenský program „Orientace na trhu práce“ 8 den 

Další zařazená témata v Žádosti o podporu jsou Příprava na přijímací pohovor 

(Příloha č. 13) a praktický nácvik pracovního pohovoru (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 

13). Teoretická část je vedena prezentací, kde účastníci získají informace, jak se na 

pracovní pohovor připravit, co si před ním o dané firmě, ve které budou absolvovat 

přijímací pohovor zjistit. Co je může při pracovním pohovoru čekat, jaké jsou „zakázané“ 

otázky, na které by se budoucí zaměstnavatel neměl ptát. Jaké oblečení si na pracovní 

pohov připravit. V praktické části dne je veden fiktivní přijímací pohovor. Odborná 

pracovnice ve spolupráci s dalšími účastníky představují výběrovou komisi a kladou 

otázky, které mohou při reálném pracovním pohovoru zaznít. Ve většině případů se ze 

začátku účastníci stydí, ale když jeden z nich začne, přidají se i ostatní a získají od 

ostatních a odborné pracovnice zpětnou vazbu, jak byly jejich odpovědi přijímány.  

5.1.2.2 Kurz finanční gramotnost 

Délka Kurzu finanční gramotnost je stanovena v Žádosti o podporu v délce 2 dnů 

po 4 vyučovacích hodinách (2 pracovní dny po 4 vyučovacích hodinách, celkem 16 

vyučovacích hodin) – tyto dny na sebe bezprostředně navazují. Účastníci obdrží 

harmonogram „Kurzu finanční gramotnosti“ s uvedeným časovým rozsahem, kontakty 

na odborného pracovníka a projektového manažera. Účastník musí splnit 80 % docházky, 

aby mohl být v případě zájmu a doporučení zařazen na další aktivity projektu 

(rekvalifikace, SÚPM – vyhrazené, aj.) Pokud se účastník ze zdravotních důvodů (musí 

být doloženo lékařským potvrzením) nedostaví na ½ výuky (tzn. ze 2 dnů pouze 1), lze 

tento den nahradit formou individuální konzultace v trvání 1 den absence = 60 minut 

náhrady v rámci individuální konzultace. Všichni účastníci, kteří dokončí Kurz finanční 

gramotnosti, obdrží Potvrzení o absolvování. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 15). Každý 

den účastníci podepisují prezenční listinu. S jejich souhlasem je pořizována 

fotodokumentace pro potřeby ÚP. 

Tabulka č. 2 

 

Přestávka na oběd: 30 minut 

Datum Den Čas Hod. Téma Místnost  

 1. 7:55-

12:30 

4 Finanční a funkční gramotnost – 

Rodinný rozpočet 

 

 2. 7:55-

12:30 

4 Finanční a funkční gramotnost – 

Důchodový systém ČR 
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Úřad práce České republiky si vyhrazuje právo pro změnu harmonogramu. 

Kontaktní osoby: 

Ing. Pavlína Jedličková, pavlina.jedlickova@pa.mpsv.cz, tel. 950 144 475 

Markéta Kašková, marketa.kaskova@uo.mpsv.cz, tel. 950 172 390 

 

„Finanční a funkční gramotnost“ 1 den 

Prvními tématy programu finanční gramotnosti jsou podle Žádosti o podporu 

Rodinný rozpočet. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 15). Prezentace rodinného rozpočtu 

(Příloha č. 14) ukáže uchazečům, jak a za co je možné v domácnosti ušetřit. Sestavit si 

svůj vlastní rozpočet s pravidelnými příjmy, výdaji, a i s mimořádnými platbami tak, aby 

měli o svých financích přehled a uměli s nimi hospodařit. V praktické části si každý 

z účastníků vytvoří svůj vlastní rodinný rozpočet a nadále s ním pracuje. 

„Finanční a funkční gramotnost“ 2 den 

V Žádosti o podporu jsou na druhý den zařazena témata Důchodový systém ČR, 

Věková hranice odchodu do důchodu. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 15) V prezentaci 

Důchodový systém ČR (Příloha č. 15) získají účastníci přehled o možnostech penzijního 

spoření, výši státního příspěvku. Dále o době odchodu do důchodu, v návaznosti na 

odpracovaná léta. Co se počítá do náhradní doby pojištění. Jaké jsou možnosti doplacení 

chybějící doby. Kde si vyžádat evidenční list důchodového pojištění. Vzhledem k obsahu 

a důležitosti tohoto tématu, jsou opět novely konzultovány s OSSZ odbor důchodového 

pojištění.  

Individuální konzultace 

Další klíčovou aktivitou projektu v Žádosti o podporu jsou individuální 

konzultace, kde se s účastníky vyhledávají volná pracovní místa, možnosti absolvování 

dalších aktivit v rámci projektu. Tato aktivita je také povinná, 1x měsíčně osobní 

schůzkou, pokud ale účastník vyjádří potřebu častějších konzultací, tak se s odbornou 

pracovní může sejít v měsíci vícekrát. V případě, že účastník nastoupí do zaměstnání a 

zůstane dále účastníkem projektu, jsou individuální konzultace vedeny e-mailem, 

telefonem. Každý z účastníků má svou osobní složku, do které jsou zapisovány 

individuální konzultace a probíraná témata. Odborný pracovník projektu navázal během 
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poradenských programů blízký vztah s účastníky a dále jej v rámci individuálních 

konzultací rozvíjí. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 16)    

Rekvalifikace 

Aktivita rekvalifikace je podle Žádosti o podporu zaměřena na získání odborných 

znalostí a dovedností, které jsou vyžadovány trhem práce. Účastníci mají na výběr ze 

dvou možností, rekvalifikace zabezpečená a rekvalifikace zvolená. (Žádost o podporu, 

0o4zyP, s. 16). (více informací v kapitole 4.1 Možnosti dalšího vzdělávání 4.1.1 

Rekvalifikace) Účastník, který v minulosti absolvoval rekvalifikační kurz v jiném 

projektu hrazeném z prostředků evropského sociálního fondu, nemůže již získat stejnou 

formu podpory v rámci tohoto projektu. Lze to pouze ve výjimečných a individuálně 

posouzených případech. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 16). Po úspěšném absolvování 

rekvalifikace, obdrží účastník projektu osvědčení s celostátní platností. Rekvalifikace je 

volitelnou aktivitou projektu, pokud bude zapsána v individuálním projektovém plánu a 

při podpisu dohody o rekvalifikaci, stává se pro účastníka povinnou.  

Seznam zabezpečených rekvalifikačních kurzů ÚP pro účastníky projektu 

 

            Tabulka č. 3 
 

Rekvalifikace v oblasti svařování 

a) Základní kurz ZK 135 1.1 

b) Základní kurz ZK 111 1.1 

c) Základní kurz ZK 311 1.1 

d) Základní kurz ZK 141 

e) Řezání a drážkování kyslíkem – ZP 311-2 1.1 

f) Přípravný kurz k úřední zkoušce a úřední zkouška svařování dle ČSN EN 

287-1-135 

g) Přípravný kurz k úřední zkoušce a úřední zkouška svařování dle ČSN EN 

287-1-111 

h) Přípravný kurz k úřední zkoušce a úřední zkouška svařování dle ČSN EN 

287-1-311 

i) Přípravný kurz k úřední zkoušce a úřední zkouška svařování dle ČSN EN 

287-1-141 

j) Obnovení úřední zkoušky svařování dle ČSN EN 287-1 135 

k) Obnovení úřední zkoušky svařování dle ČSN EN 287-1 111 

l) Obnovení úřední zkoušky svařování dle ČSN EN 287-1 311 

m) Obnovení úřední zkoušky svařování dle ČSN EN 287-1 141 
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Tabulka č. 4 

 

Tabulka č. 5 

 

Tabulka č. 6 

 

Tabulka č. 7 

 

 

 
Rekvalifikace v oblasti řidičských oprávnění 

a) Řidičské oprávnění skupiny „C“ (držitel sk. B) 

b) Řidičské oprávnění skupiny „CE“ (držitel sk. C) 

c) Řidičské oprávnění skupiny „D“ (držitel sk. B) 

d) Řidičské oprávnění skupiny „T“ (pro držitele řidičského průkazu sk. B) 

e) Řidičské oprávnění skupiny „T“ (bez vlastnictví řidičského průkazu) 

f) Vstupní školení v rozsahu 140 hodin pro získání profesního průkazu dle 

vyhl. 156/2008 Sb. (sk. C/sk. D) 

g) Vstupní školení (zvláštní část pro sk. D) pro získání profesního průkazu 

dle vyhl. 156/2008 Sb. 

 
Rekvalifikace v oblasti gastronomie 

a) Příprava teplých pokrmů – profesní kvalifikace 

b) Složitá obsluha hostů – profesní kvalifikace 

 
Rekvalifikace v oblasti stavebních prací 

a) Zedník – profesní kvalifikace 

b) Montér suchých staveb (PK) 

 
Rekvalifikace v oblasti počítačových dovedností 

a) Obsluha osobního počítače 

b) Obsluha osobního počítače – s rozšířeným blokem MS Excel 

c) Čtení a kreslení technické dokumentace 

d) Počítačová gramotnost (dle sylabů ECDL Core) 
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Tabulka č. 8 

 

Tabulka č. 9 

 

Tabulka č. 10 

 

Dotovaná pracovní místa 

Dotovaná zaměstnání (SÚPM – vyhrazené) pro účastníky projektu budou 

realizována u zaměstnavatelů, kteří mají sídlo v ČR, přednostně s místem výkonu práce 

v Pardubickém kraji, v odůvodněných případech i mimo Pardubický kraj, jak uvádí 

Žádost o podporu. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 17). Zaměstnavatel zašle odbornému 

pracovníkovi vyplněný Předběžný dotazník, kde uvede požadavky na zaměstnance, co se 

týče vzdělání, praxe, dalších dovedností a následně odborný pracovník osloví účastníka 

projektu s nabídkou a požádá o svolení, zda může zaměstnavateli poskytnout kontaktní 

 
Rekvalifikace v oblasti účetnictví a daní 

a) Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky 

b) Mzdové účetnictví 

c) Daňový specialista 

 
Rekvalifikace Nástrojař (v případě získání všech 4 níže uvedených PK 

se následně lze přihlásit k učňovské zkoušce) 

a) Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření – profesní 

kvalifikace 

b) Nástrojař pro řezné nástroje – profesní kvalifikace 

c) Nástrojař pro formy a zpracování plastů a tlakové lití kovů – profesní 

kvalifikace 

d) Nástrojař přípravy a měřidla – profesní kvalifikace 

 
Další rekvalifikace 

a) Strážný – profesní kvalifikace 

b) Obsluha CNC obráběcích strojů – profesní kvalifikace 

c) Prodavač – profesní kvalifikace 

d) Základy podnikání 

e) Pracovník v sociálních službách 
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údaje. (Příloha č. 16). Pokud účastník souhlasí, proběhne u zaměstnavatele výběrové 

řízení a jestliže dojde k vzájemné shodě podá zaměstnavatel Žádost o společensky účelné 

pracovní místo a s ní doloží i bezdlužnosti od OSSZ, Celní úřad, Finanční úřad, Zdravotní 

pojišťovny všech svých zaměstnanců, ne starší 30 dní. Pokud je žadatelem fyzická osoba, 

tak veškeré bezdlužnosti jsou třeba nejen na IČO, ale i na rodné číslo zaměstnavatele. 

Dále zaměstnavatel musí doložit smlouvu o bankovním účtu, popřípadě nájemní 

smlouvu, jestliže není provozovna uvedena ve výpisu z veřejného rejstříku. Vše je 

uvedeno v informačním letáku pro zaměstnavatele. Výpis z veřejného rejstříku si opatří 

sám odborný pracovník projektu.  

Integrovaný portál MPSV: upcr [online]. pak [cit. 2017-05-29]. Dostupné 

z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_indivi

dualni_projekty/novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji/manual_k_projekt

u_novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji_-_18.5.2017.pdf. Příspěvek na 

jednoho zaměstnance je uveden v superhrubé mzdě a zaměstnavatel se musí minimálně 

20 % podílet na její výši. Doba příspěvku podle žádosti o podporu je stanovena na 9 

měsíců. Účastník, který v minulosti získal dotované zaměstnání v jiném projektu 

hrazeném z prostředků evropského sociálního fondu, nemůže již získat stejnou formu 

podpory v rámci tohoto projektu. Lze to pouze ve výjimečných a individuálně 

posouzených případech.  (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 17). Pracovní poměr musí být 

sjednán již v žádosti minimálně na 18 měsíců, nejlépe na dobu neurčitou. Zaměstnavatel 

předkládá každý měsíc Vyúčtování mzdových nákladů, vždy po odeslání všech 

povinných záloh na pojištění a nejdéle do konce měsíce. Náklady na mzdu jsou hrazeny 

vždy zpětně. Integrovaný portál MPSV: upcr [online]. pak [cit. 2017-05-29]. Dostupné 

z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_indivi

dualni_projekty/novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji/manual_k_projekt

u_novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji_-_18.5.2017.pdf). Podle Žádosti 

o podporu provádí odborný pracovník projektu v místě výkonu práce účastníka 

monitorovací návštěvu, kde zvlášť promluví s uchazečem a zvlášť se zaměstnavatelem, 

zda vše funguje tak, jak má, jestli nepotřebují s něčím pomoct. O všem je vyhotoven 

zápis. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 18).    

V rámci aktivit „Orientace na trhu práce“, „Kurz finanční gramotnost“, 

Individuální konzultace, Rekvalifikace je účastníkům hrazena podle Žádosti o podporu 

tzv. přímá podpora. Jedná se o úhradu jízdného z místa bydliště na aktivity, musí být 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_individualni_projekty/novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji/manual_k_projektu_novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji_-_18.5.2017.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_individualni_projekty/novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji/manual_k_projektu_novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji_-_18.5.2017.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_individualni_projekty/novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji/manual_k_projektu_novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji_-_18.5.2017.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_individualni_projekty/novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji/manual_k_projektu_novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji_-_18.5.2017.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_individualni_projekty/novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji/manual_k_projektu_novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji_-_18.5.2017.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_individualni_projekty/novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji/manual_k_projektu_novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji_-_18.5.2017.pdf
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doloženy cestovní doklady. V rámci rekvalifikace jsou účastníkům hrazeny také ochranné 

pomůcky, pokud již nejsou započítány v ceně kurzu, popřípadě ubytování, pokud se 

rekvalifikace koná v místě vzdáleném od místa bydliště. Výše příspěvku je max. 1.000,- 

Kč/noc a výběr ubytování cenově běžný v dané lokalitě. (Žádost o podporu, 0o4zyP, s. 

17). 

Zhodnocení poradenského programu „Orientace na trhu práce“ a „Kurz 

finanční gramotnosti“ 

Do poradenského programu „Orientace na trhu práce“ a „Kurz finanční 

gramotnosti“, který probíhá v okrese Ústí nad Orlicí, vstoupilo prozatím 68 osob. 

Úspěšně ukončilo 67, jeden uchazeč předčasně svou účast ukončil z důvodu dlouhodobé 

nemoci. Poradenský program dal účastníkům nejen informace, ale také možnost 

diskutovat o svých problémech nejen s odbornou pracovnicí, ale především mezi sebou, 

porovnávat si své zkušenosti. Účastníci projektu zjistili v době aktivit projektu, při 

vzájemných hovorech, že v této situaci nejsou sami a není nutné tento stav považovat za 

své osobní selhání a je třeba vše aktivně řešit. V rámci individuálních konzultací se 

odborná pracovnice snaží nadále účastníky rozvíjet, posilovat jejich sebevědomí a 

motivovat je. 

Poradenský program „Orientace na trhu práce“ byl zatím realizován 

v termínech: 8. 6., 10. 6., 13. 6., 16. 6., 23. 6., 24. 6., 27. 6., 28. 6. 2016, 26. 7., 28. 7., 2. 

8., 3. 8., 4. 8., 11. 8., 12. 8. a 23. 8. 2016, 16. 9., 20. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10., 12. 10., 13. 

10., 14. 10. 2016, 11.11., 15.11., 18.11., 29.11., 6.12., 7.12., 8.12., 12. 12. 2016, 18. 1., 

20. 1., 23. 1., 24. 1., 26. 1., 27. 1., 3. 2., 7. 2. 2017, 23. 3., 28. 3., 29. 3., 30. 3., 31. 3., 4. 

4., 5. 4., 6. 4. 2017, 16. 5., 22. 5., 23. 5., 24. 5., 25. 5., 29. 5., 30. 5., 1. 6. 2017 

„Kurz finanční gramotnost“ v termínech: 29.6., 30. 6. 2016, 24. 8., 25. 8. 2016, 

18. 10., 21. 10. 2016, 13.12., 15.12. 2016, 10. 2., 16. 2. 2017, 10. 4., 12. 4. 2017, 6. 6., 7. 

6.  2017 

Zhodnocení aktivity rekvalifikace 

Do července 2017 nastoupili v okrese Ústí nad Orlicí do rekvalifikačních kurzů 

zatím 4 účastníci. Rekvalifikaci „Základy obsluhy PC“ absolvovali 2 účastníci, 

rekvalifikaci „Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky“ absolvovala 1 účastnice 

a rekvalifikaci „Pracovník v sociálních službách“ také 1 účastnice.  
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6 Výzkum 

Nedílnou součástí této práce je empirické šetření. Z nabízených možností metod 

kvantitativního výzkumu byl zvolen dotazník. (Příloha č. 17)  

 

6.1 Metodologie výzkumu 

 V kvantitativním výzkumu se podle charakteristiky Hendla metody a techniky 

výzkumu volí podle charakteru zkoumané problematiky, lze využít náhodné výběry, 

experimenty, strukturovaný sběr dat pomocí např. dotazníků. (Hendl, 2008, s. 46) 

„Výzkumná metoda je všeobecný název pro proceduru, se kterou se pracuje při výzkumu. 

Výzkumná metoda má jisté vlastnosti, které je potřeba při jejím používání dodržet – 

validitu a reliabilitu“ (Gavora, 2000, s. 70). Gavora ve své publikaci uvádí, že je možné 

pro každou výzkumnou metodu vytvořit konkrétní výzkumný nástroj. Jsou nástroje, které 

jsou již připraveny k okamžitému použití. Protože se však pro mnohé výzkumy nehodí, 

vytvářejí si výzkumníci vlastní, uzpůsobené svým potřebám a záměrům. (Gavora, 2000, 

s. 70).  

 

Respondenti dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo na KoP Ústí nad Orlicí. Mezi zkoumané osoby 

patřili účastníci projektu „Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji“. Ti 

účastníci projektu, kteří byli ochotni se do dotazníkového šetření zapojit, dostali dotazník 

k vyplnění v rámci individuálních konzultací. Dotazníkové šetření probíhalo v období od 

února 2017 do června 2017 a zapojilo se do něj všech 67 účastníků projektu. 

6.2 Cíl výzkumu 

Důležitou částí výzkumu je stanovení cíle. Mým cílem výzkumu je zjistit 

spokojenost účastníků projektu „Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji“ s jeho 

vzdělávacími a podpůrnými aktivitami.  

 

6.3 Předpoklady dotazníkového šetření 

V dotazníkovém šetření jsem si stanovila 3 cíle a 6 předpokladů. 

 

Cíl 1: Charakteristika účastníků projektu „Nový start pro aktivní život 

v Pardubickém kraji“. 
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Předpoklad 1: Věk účastníků projektu je od 50 do 55 let je nejvíce zapojenou 

kategorií. 

Předpokládaný výsledek: U daného předpokladu vycházím ze statistik ÚP Ústí 

nad Orlicí. 

 

Předpoklad 2: Účastníků projektu se středoškolským vzděláním s maturitou je 

zastoupeno nejvíce. 

Předpokládaný výsledek: Každý člověk chce mít alespoň středoškolské vzdělání 

s maturitou. Po tomto stupni vzdělání je zvýšená poptávka mezi zaměstnavateli. 

 

Cíl 2: Průměrná doba evidence účastníků projektu „Nový start pro aktivní 

život v Pardubickém kraji“. 

Předpoklad: Doba evidence většiny účastníků projektu přesáhne dobu 12 měsíců.  

Předpokládaný výsledek: U předpokladu vycházím z již proběhlých Hromadných 

informačních schůzek projektu, kam byli uchazeči pozváni a jejich doba evidence byla 

ve většině případech delší než 4 měsíce. 

 

Cíl 3: Přínos a srozumitelnost témat vzdělávacích aktivit projektu „Nový 

start pro aktivní život v Pardubickém kraji“ pro účastníky, individuální přístup.  

Předpoklad 1: Pro většinu účastníků byly aktivity přínosem z důvodu získání 

nových informací, osvěžení stávajících, individuálního přístupu ke každému z účastníků. 

Předpokládaný výsledek: Zde vycházím z toho, že většina účastníků je v evidenci 

ÚP delší dobu a nemají tolik možností k získání potřebných informací k lepšímu 

uplatnění na trhu práce. Ze strany oddělení zprostředkování není možné z časových 

důvodů uchazečům věnovat více času, jako je to možné právě při individuálních 

konzultací v rámci projektu, kde má odborný pracovník na účastníka více času. 

 

Předpoklad 2: Vzhledem k nabídce rekvalifikačních kurzů v rámci projektu, bude 

o ně vysoký zájem.  

Předpokládaný výsledek: Zde vycházím z nabídky volných pracovních míst, kde 

je poptávka po různých kvalifikacích, které je možné v rámci rekvalifikací projektu 

„Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji“ účastníkům poskytnout. 
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Předpoklad 3: V návaznosti na povinné vzdělávací aktivity projektu se některým 

účastníkům podařilo získat vhodné zaměstnání, ať už formou dotace (SÚPM – vyhrazené) 

nebo i bez ní.  

Předpokládaný výsledek: Zde vycházím z reakcí účastníků projektu, kdy ještě při 

aktivitách projektu absolvovali výběrová řízení a po ukončení vzdělávacích aktivit, ještě, 

než proběhla další individuální konzultace, oznámili nástup do zaměstnání. Nebo se 

s nimi začalo řešit SÚPM – vyhrazené. 

 

6. 4 Výsledky dotazníkového šetření 

Výzkumná data jsem zpracovala a výsledky jsou uvedeny u každého předpokladu 

zvlášť. Z důvodu lepší orientace jsem výsledky zadala do tabulek a následně graficky 

zpracovala do grafů.  

 

1) Pohlaví účastníků projektu 

 

Tabulka č. 11 

 

Graf č. 1 

 

57%

43%

žena

muž

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pohlaví účastníků projektu

Odpověď počet % 

a) žena 38 57 % 

b) muž 29 43 % 
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2) Věk účastníků projektu 

 

Tabulka č. 12 

 

Graf č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4%

46,3%

43,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

do 25 let

50–55 let

nad 55 let

Věk účastníků projektu

Odpověď počet % 

a) do 25 let 7 10,4 % 

b) 50–55 let 31 46,3 % 

d) nad 55 let 29 43,3 % 
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3) Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Tabulka č. 13 

 

Graf č. 3 

 

 

 

 

 

 

17,9%

23,9%

41,8%

10,4%

1,5%

4,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

základní

středoškolské s výučním listem

středoškolské s maturitou

vyšší odborné

vysokoškolské / bakalářské

vysokoškolské / magisterské, inženýrské

Nejvyšší dosažené vzdělání

Odpověď počet % 

a) základní 12 17,9 % 

b) středoškolské 

s výučním listem 

16 23,9 % 

c) středoškolské             

s maturitou 

28 41,8 % 

d) vyšší odborné 7 10,4 % 

e) vysokoškolské / 

bakalářské 

1 1,5 % 

f) vysokoškolské / 

magisterské, inženýrské 

3 4,5 % 
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4) Jak dlouho jste v evidenci Úřadu práce? 

 

Tabulka č. 14 

 

Graf č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

30 %

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

4 měsíce

5-12 měsíců

12 a více měsíců

Doba evidence účastníků projektu

Odpověď počet % 

a) 4 měsíce 18 27 % 

b) 5–12 měsíců 20 30 % 

c) 12 a více měsíců 29 43 % 
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5) Jak jste se o projektu dozvěděl/a? 

 

Tabulka č. 15 

 

Graf č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%

30%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

na oddělení zprostředkování

na internetových stránkách MPSV

od známých

Informovanost o projektu

Odpověď počet % 

a) na oddělení 

zprostředkování 

36 54 % 

b) na internetových 

stránkách MPSV 

20 30 % 

c) od známých 11 16 % 
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6) Co Vás motivovalo ke vstupu do projektu? 

 

Tabulka č. 16 

 

Graf č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

možnost získání dalších znalostí as tím
spojené nové pracovní místo

možnost získání rekvalifikace

Motivace ke vstupu do projektu

Odpověď počet % 

a) možnost získání 

dalších znalostí a s tím 

spojené nové pracovní 

místo 

42 63 %  

b) možnost získání 

rekvalifikace 

25 37 % 
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7) Byl pro Vás výklad témat projektu a individuální přístup důležitý? 

 

Tabulka č. 17 

 

Graf č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

7,5%

4,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ano

ne

jiné

Srozumitelnost výkladu a individuální 
přístup

Odpověď počet % 

a) ano 59  88 %  

b) ne 5 7,5 % 

c) jiné 3 4,5 % 
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8) Věnoval/a byste se nějakým tématům více? 

 

Tabulka č. 18 

 

Graf č. 8 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

12%

78%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ano

ne

jiné

Rozšíření témat projektu

Odpověď počet % 

a) ano 8  12 %  

b) ne 52 78 % 

c) jiné 7 10 % 
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9) Pokud jste v otázce č. 8 uvedl/a ano, jakým tématům byste se více 

věnoval/a? 

Tato odpověď vychází z počtu 8 respondentů, kteří odpověděli, že by se některým 

tématům věnovali více.  

Tabulka č. 19 

 

 

 

 

 

Odpověď počet % 

a) Komunikační 

schopnosti 

0   0 %  

b) Životopis a motivační 

dopis, Adaptace 

v pracovním procesu 

2 25 % 

c) Služby ÚP, Asertivita 1 13 % 

d) Evropská unie, 

orientace na pracovním 

trhu v zahraničí 

0 0 % 

e) Mezilidské vztahy, 

Úspěch 

0 0 % 

f) Pracovně právní 

legislativa, Vyhledávání 

volných pracovních míst 

2 25 % 

g) Příprava na pracovní 

pohovor, Nácvik 

pracovního pohovoru 

1 13 % 

h) Finanční s funkční 

gramotnost – Rodinný 

rozpočet 

1 13 % 

ch) Finanční a funkční 

gramotnost – Důchodový 

systém ČR 

1 13 % 
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Graf č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

25%

13%

0%

0%

25%

13%

13%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Komunikační schopnosti

Životopis a motivační dopis, Adaptace v…

Služby ÚP, Asertivita

Evropská unie, orientace na pracovním…

Mezilidské vztahy, Úspěch

Pracovně právní legislativa, Vyhledávání…

Příprava na pracovní pohovor, Nácvik…

Finanční s funkční gramotnost – Rodinný …

Finanční a funkční gramotnost –…

Rozšíření témat projektu
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10) Kde nejčastěji vyhledáváte volná pracovní místa? 

 

Tabulka č. 20 

 

Graf č. 10 
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Vyhledávání volných pracovních míst

Odpověď počet % 

a) přes internet 40 60 %  

b) na vývěsce Úřadu 

práce 

11 16 % 

c) čekám, co mi 

nabídne 

zprostředkovatelka 

6 9 % 

d) přes známé 10 15 % 

e) jiné 0 0 % 
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11) Pomohla Vám účast v projektu s nalezením zaměstnání? 

 

Tabulka č. 21 

 

Graf č. 11 
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Odpověď počet % 

a) ano 32 48 %  

b) zatím ne 26 39 % 

c) nevím 9 13 % 
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12) Absolvoval/a jste v rámci projektu rekvalifikaci? 

 

Tabulka č. 22 

 

Graf č. 12 
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Rekvalifikace v rámci projektu

Odpověď počet % 

a) ano 4  6 %  

b) zatím jsem se 

nerozhodl/a 

30 45 % 

c) nemám o 

rekvalifikaci zájem 

33 49 % 
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13) Doporučil/a byste účast v projektu svým známým, pokud by byli 

v evidenci Úřadu práce? 

 

Tabulka č. 23 

 

Graf č. 13 
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Odpověď počet % 

a) ano 47  70 %  

b) ne 8 12 % 

c) nevím 12 18 % 
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6.5 Ověření předpokladů 

Kapitola 6.3 definuje předpoklady. Vyhodnocení, zda jsou mé předpoklady 

potvrzeny či nikoliv, je uvedeno níže. 

 

Cíl 1: Charakteristika účastníků projektu „Nový start pro aktivní život 

v Pardubickém kraji“. 

Předpoklad 1: Věk účastníků projektu od 50 do 55 let je nejvíce zapojenou 

kategorií. 

Předpokládaný výsledek: U daného předpokladu vycházím ze statistik ÚP Ústí 

nad Orlicí. 

 

Výsledek: 31 (46,3 %) dotazovaných účastníků uvedlo věkovou hranici od 50-55 

let věku. Proto se jedná i o nejvíce zastoupenou skupinu účastníků projektu „Nový start 

pro aktivní život v Pardubickém kraji“, okr. Ústí nad Orlicí. Nejméně zastoupenou 

kategorií jsou účastníci do 25 let věku. 

 

Předpokládaný výsledek byl potvrzen. 

 

Předpoklad 2: Účastníků projektu se středoškolským vzděláním s maturitou je 

zastoupeno nejvíce. 

Předpokládaný výsledek: Každý člověk chce mít alespoň středoškolské vzdělání 

s maturitou. Po tomto stupni vzdělání je zvýšená poptávka mezi zaměstnavateli. 

 

Výsledek: 28 (41,8 %) dotazovaných účastníků označilo za nejvyšší dosažené 

vzdělání středoškolské s maturitou. Jedná se tedy o nejvíce zastoupenou skupinu 

účastníků projektu. 3 (4,5 %) dotazovaní uvedli vysokoškolské vzdělání / magisterské, 

inženýrské, všichni byli ve věku nad 50 let. 1 (1,5%) účastník ve věku do 25 let uvedl 

vzdělání vysokoškolské / bakalářské.  

 

Předpokládaný výsledek byl potvrzen. 

 

Cíl 2: Průměrná doba evidence účastníků projektu „Nový start pro aktivní 

život v Pardubickém kraji“. 
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Předpoklad: Doba evidence většiny účastníků projektu přesáhne dobu 12 měsíců.  

Předpokládaný výsledek: U předpokladu vycházím z již proběhlých Hromadných 

informačních schůzek projektu, kam byli uchazeči pozváni a jejich doba evidence byla 

ve většině případech delší než 4 měsíce. 

 

Výsledek: 29 (43 %) dotazovaných účastníků projektu je v evidenci déle než 12 

měsíců. Tento výsledek vychází z analýzy otázky č. 4 dotazníkového šetření. 20 (30 %) 

účastníků uvedlo dobu evidence v rozmezí 5-12 měsíců a 4 dotazovaní jsou v délce 4 

měsíců). 

 

Předpokládaný výsledek byl potvrzen. 

 

Cíl 3: Přínos a srozumitelnost témat vzdělávacích aktivit projektu „Nový 

start pro aktivní život v Pardubickém kraji“ pro účastníky, individuální přístup.  

Předpoklad 1: Pro většinu účastníků byly aktivity přínosem z důvodu získání 

nových informací, osvěžení stávajících, individuálního přístupu ke každému z účastníků. 

Předpokládaný výsledek: Zde vycházím z toho, že většina účastníků je v evidenci 

ÚP delší dobu a nemají tolik možností k získání potřebných informací k lepšímu 

uplatnění na trhu práce. Ze strany oddělení zprostředkování není možné z časových 

důvodů uchazečům věnovat více času, jako je to možné právě při individuálních 

konzultací v rámci projektu, kde má odborný pracovník na účastníka více času. 

 

Výsledek: Vycházím zde z otázky č. 7, kdy 59 (88 %) dotázaných účastníků 

uvedlo, že jim byly vzdělávací aktivity projektu srozumitelné, získali nové informace a 

měli ze strany odborného pracovníka individuální přístup, dle potřeb. 

 

Předpokládaný výsledek byl potvrzen. 

 

Předpoklad 2: Vzhledem k nabídce rekvalifikačních kurzů v rámci projektu, bude 

o ně vysoký zájem.  

Předpokládaný výsledek: Zde vycházím z nabídky volných pracovních míst, kde 

je poptávka po různých kvalifikacích, které je možné v rámci rekvalifikací projektu 

„Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji“ účastníkům poskytnout. 
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Výsledek: 33 (49 %) účastníků projektu uvedlo, že nemají zájem o žádnou 

z nabízených rekvalifikací. 30 (45 %) respondentů uvedlo, že se zatím pro žádnou 

z nabízených nerozhodli a 4 (6%) již rekvalifikaci v rámci projektu absolvovali. 

 

Předpokládaný výsledek nebyl potvrzen. 

 

Předpoklad 3: V návaznosti na povinné vzdělávací aktivity projektu se některým 

účastníkům podařilo získat vhodné zaměstnání, ať už formou dotace (SÚPM – vyhrazené) 

nebo i bez ní.  

Předpokládaný výsledek: Zde vycházím z reakcí účastníků projektu, kdy ještě při 

aktivitách projektu absolvovali výběrová řízení a po ukončení vzdělávacích aktivit, ještě, 

než proběhla další individuální konzultace, oznámili nástup do zaměstnání. Nebo se 

s nimi začalo řešit SÚPM – vyhrazené. 

 

Výsledek: 32 (48 %) respondentů uvedlo, že jim účast v projektu pomohla 

s nalezením vhodného zaměstnání (z toho bylo 14 dotovaných SÚPM – vyhrazené). 26 

(39 %) respondentů uvedlo, že jim účast v projektu zatím nepomohla a 9 (13 %) uvedlo 

odpověď nevím.  

 

Předpokládaný výsledek byl potvrzen. 

 

 

 

Další zjištěné poznatky 

Účastníci projektu volili ze 13 otázek takové odpovědi, které se jim byly nejbližší. 

Nejvíce překvapující výběry odpovědi respondentů v následujících otázkách. 

 

Z otázky č. 10 vyplynulo, že nejčastějším způsobem při hledání zaměstnání je 

internet.  Tuto možnost zvolilo až 40 (60 %) respondentů. Na vývěsce Úřadu práce hledá 

11 (16 %) respondentů a na doporučení známých spoléhá 10 (15 %) respondentů. 

Nejčastějším způsobem hledání zaměstnání je internet, i mezi staršími ročníky, ale co mě 

nejvíce překvapilo je, že žádný z účastníků neuvedl možnost jiné, jako například inzeráty 

v novinách, ve výlohách nebo na informačních tabulích větších hypermarketů.  
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Otázka č. 12 se zabývala rekvalifikací. Co pro mne bylo překvapivým zjištěním, 

že 33 (49 %) účastníků projektu nemělo o rekvalifikaci zájem. 

Výsledek otázky č. 13 Doporučil/a byste účast v projektu svým známým, 

pokud by byli v evidenci Úřadu práce? mě mile překvapil. 47 (70 %) respondentů by 

svým známým, kteří by byli v evidenci Úřadu práce, účast v projektu doporučilo. Zde má 

člověk oprávněný pocit, že to, co dělá pro účastníky projektu má smysl. 

 

6.6. Návrh na zlepšení 

Skupinové vzdělávací aktivity Orientace na trhu práce, Finanční gramotnost, RIP 

„Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji“ byly zadavatelem projektu 

považovány za důležité v rámci dalšího vzdělávání nezaměstnaných. Ke zlepšení těchto 

poradenských aktivit by mohly přispět tyto návrhy.  

 

Poradenský program „Orientace na trhu a práce“, „Kurz finanční 

gramotnost“ 

Zadavatelem regionálního individuálního projektu „Nový start pro aktivní život 

v Pardubickém kraji“ byl kladen důraz na poradenský program. Také v některých 

v minulosti realizovaných regionálních individuálních projektech byl skupinový 

poradenský program zadavatelem vyžadován (Nová cesta pro Vás, Klíč k úspěchu 

v Pardubickém kraji). Můžeme z tohoto vyvodit, že skupinové poradenské programy jsou 

ze strany zadavatele považovány za důležitou součást dalšího vzdělávání 

nezaměstnaných. Ke zlepšení vlivů těchto poradenských programů by mohly přispět tyto 

návrhy na zlepšení. 

✓ Stanovení přesné osnovy skupinových programů. V žádosti o podporu 

stanovuje zadavatel témata, která mají být účastníkům prezentována. 

(Žádost o podporu, s. 13) Jak bylo zmíněno, prezentace jsou tvořeny 

projektovým manažerem a některými odbornými pracovníky, ale je na 

uvážení dalších odborných pracovníků, zda prezentace využije, či nikoliv. 

V současné době je odbornému pracovníkovi projektu, který vede 

poradenský program poskytován velký prostor. Je tedy v jeho kompetenci, 

jaké aktivity zařadí a jaké budou zařazeny aktivizační prvky pro účastníky 

projektu. Zadavatel tak není schopen v současné době zajistit stejnou 

úroveň výstupů u všech účastníků. 
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✓ Pro odborné pracovníky, kteří poradenskou činnost v minulosti 

nevykonávali, by mělo být zajištěno vstupní školení lektorských 

dovedností. Na začátku projektu proběhlo pouze jednodenní interní 

školení, které bylo zaměřeno na prezentace projektu, a ne přímo na 

poradenskou a lektorskou činnost. Tak bylo na „starších“ odborných 

pracovnících, aby ty nové zaškolili, jak s klientem jednat, jak prezentovat, 

čemu se raději vyvarovat, aby bylo vše tak, jak má. Tvorba prezentací byla 

také většinou na odborných pracovnících a projektových manažerech, 

kteří již v minulosti prezentace tvořili.  

Rekvalifikace 

V rámci projektu „Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji byla 

účastníkům nabídnuta možnost rekvalifikací. Rekvalifikace byly nepovinnou aktivitou 

projektu. Možné návrhy na zlepšení. 

✓ Urychlit způsob „soutěžení“ zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů tak, 

aby účastníci, kteří úspěšně absolvovali poradenský program a Kurz 

finanční gramotnosti a mají o nabízenou rekvalifikaci zájem, nemuseli 

čekat delší dobu a mohli na ni nastoupit ihned, především pokud by jim 

mohla pomoci v rychlejším nalezení pracovního uplatnění. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat aktivity individuálního regionálního 

projektu. Dále také informovat o tom, jak dané aktivity projektu ovlivnily 

zaměstnatelnost účastníků z jejich pohledu. Teoretická část poskytuje ucelené informace 

o pojmech souvisejících s tématem práce. V praktické části je uveden detailní obsah 

vzdělávacích aktivit, které byly v rámci regionálního individuálního projektu 

realizovány. K této části se váží přílohy, které popisují detailní ukázky toho, jak 

vzdělávací aktivity probíhaly a jaké dovednosti a znalosti byly s účastníky rozvíjeny a 

podporovány. Nejde tedy jen o pouhý popis vzdělávacích aktivit, ale kombinuje se zde 

popis jednotlivých dní poradenského programu s prezentacemi v přílohách a tím je 

utvořen konkrétní obraz o tom, jak všechny vzdělávací a podpůrné aktivity projektu 

probíhaly.   

Obsahem praktické části práce je výzkumné šetření. Výzkumné šetření bylo 

realizováno s účastníky projektu. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak účastníkům 

projektu vzdělávací a podpůrné aktivity regionálního individuálního projektu pomohly 

k lepšímu uplatnění na trhu práce, ať už se jednalo o pomoc se sepsáním životopisu, 

nácvikem pracovního pohovoru, s vyhledáváním volných pracovních míst, kontaktování 

zaměstnavatelů., tak i psychickou podporou od odborného pracovníka. 

V poslední části práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení, která se týkají 

vzdělávacích aktivit. Především nutnost poskytnout odborným pracovníkům projektu 

školení k vedení poradenských programů, lektorským a prezentačním dovednostem. Dále 

bylo navrženo, aby proces „soutěžení“ zabezpečovaných rekvalifikací bylo možné 

urychlit.  

Být nezaměstnaným patří v životě člověka k nelehké životní situaci. Regionální 

individuální projekty přináší svým účastníkům určité výhody. Nejen, že jim je poskytnuta 

možnost vzdělávání formou zvyšování a rozšiřování kvalifikace nebo formou 

poradenských programů, které pomáhají účastníkům zlepšit např. komunikační a 

prezentační dovednosti, posílit sebevědomí, aj., ale také možnost dotovaný pracovních 

míst. Z výzkumného šetření vyplynulo, že složky zaměstnatelnosti účastníků, byly 

v některých případech skutečně posíleny.  
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Snímek 19 Snímek 20 
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Snímek 25 Snímek 26 
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Příloha č. 12 
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Snímek 7 Snímek 8 
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Příloha č. 13 

 

Snímek 1 Snímek 2 

 

 

Snímek 3 Snímek 4 

 

 

Snímek 5 Snímek 6 

 

 

Snímek 7 Snímek 8 
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Snímek 9 Snímek 10 

 

 

Snímek 11 Snímek 12 

 

 

Snímek 13 Snímek 14 

 

 

Snímek 15 Snímek 16 
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Snímek 17 Snímek 18 

 

 

Snímek 19 Snímek 20 

 

 

Snímek 21 Snímek 22 

 

 

Snímek 23 Snímek 24 
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Příloha č. 14 

 

Snímek 1 Snímek 2 

 

 

Snímek 3 Snímek 4 
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Snímek 7 Snímek 8 

 

 

Snímek 9 Snímek 10 

 

 

Snímek 11 Snímek 12 

 

 

Snímek 13 Snímek 14 
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Příloha č. 15 
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Snímek 3 Snímek 4 

 

Snímek 5 Snímek 6 
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Snímek 7 Snímek 8 

 

 

Snímek 9 Snímek 10 
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Snímek 13 Snímek 14 

 

 

Snímek 15 Snímek 16 

 

 

Snímek 17 Snímek 18 
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Snímek 19 Snímek 20 

 

 

Snímek 21 Snímek 22 

 

 

Snímek 23 Snímek 24 
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Snímek 25 Snímek 26 
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Příloha č. 16 

 

Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji 
reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018 

 

 

PŘEDBĚŽNÝ DOTAZNÍK 

  

(Pozn.: Zaměstnání účastníků projektu na dotovaných místech je možné realizovat u 

zaměstnavatelů v soukromé sféře, ve veřejné správě s výjimkou organizačních složek 

státu a státních příspěvkových organizací.) 

Název firmy / organizace  

IČO  

Obor činnosti  

Adresa sídla  

Kontaktní osoba: 
jméno, telefon, e-mail 

 

Přepokládané místo 
výkonu práce nového 
zaměstnance 

 

Počet zaměstnanců 
firmy/organizace 

 

Počet zaměstnanců 
provozovny (místo výkonu 
práce nového 
zaměstnance) 

 

 

Doplňující údaje k pozici: 

Předběžný počet míst:  

Požadované vzdělání klientů projektu (zakřížkujte):  

Základní škola    

    Střední škola (výuční list)    

    Střední škola (maturita)     

    Vyšší a Vysoká škola (VOŠ, bakalář)   

    Vysoká škola (Ing., Mgr., …)     
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Pracovní pozice (vyjmenujte obecně):  

     

 …………………………………….………………… 

     

 ………………………………………………..……… 

       

 

Požadované schopnosti a dovednosti:   

 

…………………………………………………………………………………………..………… 

 

…………………………………………………………………………………………………..… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………..… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………..… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Kontaktní osoby za ÚP ČR, Krajská pobočka v Pardubicích: 

Ing. Pavlína Jedličková, projektová manažerka, pavlina.jedlickova@pa.mpsv.cz 
Helena Ročková, finanční manažerka, helena.rockova@pa.mpsv.cz 
 
 

 

         

 

mailto:pavlina.jedlickova@pa.mpsv.cz
mailto:helena.rockova@pa.mpsv.cz
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Příloha č. 17 

Vážení účastníci projektu, 

věnujte prosím, několik málo minut k vyplnění anonymního dotazníku ke zjištění 

spokojenosti účasti v projektu „Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji“. 

Získaná data budou použita k vypracování mé bakalářské práce. Označte, prosím 

vždy jen jednu odpověď. 

Prosím Vás o vyplnění. 

Děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

Markéta Kašková 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Pohlaví? 

a) žena 

b) muž 

 

2) Věk? 

a) do 25 let včetně 

b) do 50 let včetně 

c) 50–55 let 

d) více než 55 let 

 

3) Nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) středoškolské vzdělání s výučním listem 

c) středoškolské vzdělání s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské/bakalářské  

f) vysokoškolské/magisterské, inženýrské 
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4) Jak dlouho jste v evidenci Úřadu práce? 

a) 4 měsíce 

b) 5-12 měsíců 

c) 12 a více měsíců 

 

5) Jak jste se o projektu dozvědět/a? 

a) na oddělení zprostředkování 

b) na internetových stránkách MPSV 

c) od známých 

 

6) Co Vás motivovalo ke vstupu do projektu? 

a) možnost získání dalších znalostí a s tím spojené nové pracovní místo 

b) možnost získání rekvalifikace 

 

7) Byl pro Vás výklad témat projektu a individuální přístup důležitý? 

a) ano 

b) ne 

c) jiné 

 

8) Věnoval/a byste se nějakým tématům více? 

a) ano 

b) ne 

c) jiné 

 

9) Pokud jste v otázce č. 8 uvedl/a ano, jakým tématům byste se více věnoval/a? 

a) komunikační schopnosti 

b) životopis a motivační dopis, Adaptace v pracovním procesu 

c) Služby ÚP, Asertivita 

d) Evropská unie, Orientace na pracovním trhu v zahraničí 
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e) Mezilidské vztahy, Úspěch 

f) Finanční a funkční gramotnost – Rodinný rozpočet 

g) Finanční a funkční gramotnost – Důchodový systém v ČR 

 

10) Kde nejčastěji vyhledáváte volná pracovní místa? 

a) přes internet 

b) na vývěsce Úřadu práce 

c) čekám, co mi nabídne zprostředkovatelka 

d) přes známé 

e) jiné 

 

11) Pomohla Vám účast v projektu s nalezením zaměstnání? 

a) ano 

b) zatím ne 

c) nevím 

 

12) Absolvoval/a jste v rámci projektu rekvalifikaci? 

a) ano 

b) zatím jsem se nerozhodl/a 

c) nemám o rekvalifikaci zájem 

 

13) Doporučil/a byste účast v projektu svým známým, pokud by byli v evidenci 

Úřadu práce? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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Obrázek č. 1 

 

 

 

Obrázek č. 2 
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Evidence výpůjček  

 

Prohlášení:  

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.                                                               

Jméno a příjmení: Markéta Kašková                                                                                         

V Praze dne: 23. 08. 2017                             Podpis:   

                                                                                 

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


