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ABSTRAKT 

Abstrakt cesky 

Tato práce je rozdelena do dvou hlavních cástí. V první cásti jsou vymezena teoretická 

východiska pro zpracování problematiky nezamestnanosti.  Cílovou skupinou jsou ženy  

po rodicovské dovolené, které jsou klientkami Úradu práce ve Zlíne. Praktická cást  

je zamerena na poradenské aktivity pro výše uvedenou rizikovou skupinu. Zároven  

je sledováno a porovnáno uplatnení žen s malými detmi na trhu práce, které absolvovaly 

poradenské aktivity, se stejnou skupinou žen, které temito aktivitami neprošly. 

 

Klícová slova: nezamestnanost, riziková skupina žen po rodicovské dovolené, poradenství, 

rekvalifikace, trh práce, sociální opora   

 

 

ABSTRACT 

Abstrakt ve svetovém jazyce  

This thesis is divided into two main parts. The first part defines the theoretical base for the 

treatment of the unemployment problems. The target group are women after their 

maternity leave being clients of the Labour Office in Zlín. The practical part is targeted  

on the counselling activities for the above-mentioned at-risk group. Simultaneously, the 

way women with small children are able to gain grounds at the labour market is being 

observed and compared. Above all it concerns the comparison of such women who had 

already undertaken the counselling activities to the same group of those who had not gone 

through such activities. 
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ÚVOD 

Nezamestnanost je pruvodním jevem spolecenských zmen, ovlivnuje hospodárský  

a sociální vývoj spolecnosti. Ztráta sociální jistoty postihuje ve svých dusledcích celou 

psychiku cloveka, jeho intelektuální a citovou oblast. Vždy záleží na obranných reakcích 

jedince, na jeho vnitrní odolnosti a na sociálním zázemí. Jak dalece je clovek schopen 

prizpusobit se zmeneným podmínkám a jak tyto zmeny prožívá, závisí na rade podmínek. 

Prebudování života a vypracování nových životních schémat znamená jednu z nejvetších 

zkoušek v živote cloveka. Nedobrovolný odchod ze zamestnání je nyní podrobne sledován 

i v Ceské republice, kde s prechodem na tržní ekonomiku poprvé po šedesáti letech vznikla 

nezamestnanost. 

V roce 2004 došlo v ceské aktivní politice zamestnanosti k významným událostem, 

které ovlivnily vývoj na pracovním trhu.  K 1. 5. 2004 se Ceská republika stala 

právoplatným clenem Evropské unie, což se projevilo otevrením nových možností v oblasti 

politiky zamestnanosti. Mezi významné zmeny patrí prijetí nového zákona o zamestnanosti 

a zavedení nových nástroju APZ. Mezi opatrení APZ byly nove zarazeny cílené programy 

k rešení nezamestnanosti, které mohou být realizovány prostrednictvím úradu práce, dále 

spoluprací úradu práce s dalšími institucemi vcetne mezinárodní spolupráce. Po vstupu CR 

do EU se naší republice otevrel prístup k cerpání financních prostredku ze strukturálních 

fondu EU a z fondu soudržnosti, které nahradily predchozí realizace predvstupních fondu. 

Bakalárská práce je rozdelena do dvou hlavních cástí. V první cásti jsou vymezena  

teoretická východiska pro zpracování problematiky nezamestnanosti. Nezamestnanost jako 

problém sociální, psychologický, spolecenský.  

Praktická cást je zamerena na poradenské aktivity v podmínkách Úradu práce  

ve Zlíne. Cílovou skupinou výzkumu jsou ženy po rodicovské dovolené a ženy s malými 

detmi, které mají problémy s uplatnením na trhu práce. Využila jsem poznatku z vlastní 

praxe na ÚP ve Zlíne a zamerila jsem se na obsahovou  nápln skupinového poradenství  

a vliv poradenských aktivit na uplatnení této skupiny na trhu práce. 

Predpokládám, že propracovaný systém poradenské cinnosti na úradech práce jako 

jedna z forem sociální opory, má vliv  na zmenu  postoju a chování žen s malými detmi. 

Návaznost motivacního klubu a rekvalifikace s odbornou praxí ve firmách umožní ženám 

této kategorie uplatnit se na trhu práce dríve a snadneji než ženám, které temito aktivitami 

ÚP ve Zlíne neprošly. Poradenské programy se zamerují na prevenci vzniku dlouhodobé 
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nezamestnanosti. Efektivita poradenství je pak založena  na analýze shromáždených 

informací a poznatku a nalezení optimálního rešení.  

Pracovníci ÚP ve Zlíne venují velkou pozornost rizikovým skupinám uchazecu  

o zamestnání. Spektrum nabídky je tak široké, že každý uchazec o zamestnání má možnost 

využít takových aktivit, které mu z jeho hlediska vyhovují a pomohou mu co nejdríve  

se zorientovat a uplatnit se na trhu práce. 

Problematika poradenství je velice složitá a nelze v ní uplatnovat jednoduché 

modely. Jedná se o celou radu nejruznejších aspektu a o základní prístup 

k nezamestnanému, který je založen na úcte a empatii. Každé setkání s nezamestnaným 

clovekem je jedinecné a nabízí nekonecné možnosti, jak postupovat v rešení a doporucení 

jeho situace. Všechna doporucení mají zejména informacní a motivacní charakter. 

      



UTB ve Zlíne, Univerzitní institut  11 

 

I.  TEORETICKÁ CÁST 
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1 NEZAMESTNANOST A SOCIÁLNÍ PRÁCE  

Nezamestnanost jako sociální problém se aktualizoval ve vývoji sociálních státu 

v nekolika etapách a to vždy znamenalo urcitý posun v prístupu k ní. Cílovou skupinou 

sociální práce jsou nejen osoby práce schopné (vekem, zdravotním stavem, osobní situací), 

které zamestnání chtejí a pres primerenou snahu je v daný okamžik nemají, ale i ti, u nichž 

je potreba získat práci soucástí jejich zaclenení do spolecnosti ci smysluplného vyplnení 

jinak volného casu.  

Buchtová (2002, s. 57) uvádí: ,,Nezamestnanost patrí k jevum, kterým je v moderní 

ekonomii venována zvýšená pozornost. O jejím významu svedcí i to, že od tricátých let 

dvacátého století je nezamestnanost jedním z prioritních témat, na které se orientuje 

hospodárská politika. Soucasne je nutno upozornit na skutecnost, že tomuto jevu  

je priznávána ruzná váha v závislosti na tom, o který smer ekonomické teorie se jedná.” 

1.1 Druhy a príciny nezamestnanosti  

Mareš (2003, s. 299) vymezuje nekolik typu nezamestnaných. ,,Krome zjevne 

nezamestnaných, registrovaných na úradech práce, existují i skryte nezamestnaní neboli 

skrytá pracovní síla. Z hlediska praktického dopadu na jednotlivce má velký význam 

rozdelení na krátkodobou a dlouhodobou nezamestnanost. Za dlouhodobou 

nezamestnanost je vetšinou považována nezamestnanost, která trvá déle nez 6 mesícu.  

Dle nekterých autoru trvá dlouhodobá nezamestnanost minimálne jeden rok.”     

Nezamestnanost je strukturovaný sociální jev, a proto je treba rozlišovat ruzné príciny 

nezamestnanosti.  

Rada autoru uvádí stejne jako Buchtová  (2002, s. 66 – 67) typy nezamestnanosti: 

- frikcní nezamestnanost vzniká v dusledku neustálého pohybu lidí mezi místy ci 

pracovními príležitostmi. Nezamestnaní mení zamestnání a po krátké dobe hledání 

nalézají relativne rychle nové místo 

- sezónní nezamestnanost je zpusobena výkyvy ve výrobe v dusledku rocního období, 

kolísavosti poptávky 

- strukturální nezamestnanost  postihuje nekterá odvetví ci výroby a je vyvolána 

nedostatecnou (klesající poptávkou) po urcité produkci statku. Poptávka po urcitých 

profesích se nekryje s nabídkou práce urcitého druhu. Uvolnovaná pracovní síla nalézá 

na trhu práce možnost uplatnení na pracovních místech vyžadujících jinou kvalifikaci. 
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- konjukturní (cyklická) nezamestnanost souvisí s cyklickým poklesem výkonu 

ekonomiky, hospodárskými krizemi. 

1.2 Nezamestnanost a její dusledky  

Již riziko ztráty zamestnání predstavuje chronický stresor negativne pusobící  

na psychiku jedince. Vlastní nezamestnanost má radu nepríznivých vlivu na duševní  

a ovšem i na telesné zdraví, které mohou zpetne  snižovat predpoklady cloveka  

pro úspešné pracovní zapojení.  

1.2.1 Psychické dusledky nezamestnanosti 

„Ztráta zamestnání je nepochybne pro každého, kdo je jí zasažen, zdrojem stresu. 

Reakce na ztrátu zamestnání se nekdy prirovnává k reakcím na ztrátu blízkého cloveka.  

Je prý možné rozlišit fázi odmítání, hnevu, poprení, hledání viníka, deprese a postupného 

posunu ke smírení a zotavení ze ztráty.  Pocátecní pocity strachu a tísne i impulzy 

k odplate precházejí ve strnulost a apatii, po níž následuje uklidnení, zvýšená odolnost, 

prinášející relativní duševní rovnováhu. Obnovení aktivity a adaptace  spolu s nadejí  

na zlepšení se v prubehu reakce na ztrátu zamestnání objeví u mnoha lidí. Pokud k nemu 

nedojde nebo jde o prechodný stav, období tísne pak pokracuje. Nepríjemne je prožíván 

nedostatek penez a další obtíže z nej plynoucí, což muže být stále doprovázeno strachem  

a stavy beznadeje. Periody aktivity a pasivity, nadeje a beznadeje se u nezamestnaného 

mohou strídat,“  uvádí Buchtová (2001, s. 83) 
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CITOVÝ
STAV

ŠOK OPTIMISMUS PESIMISMUS FATALISMUS

Cas

Harrisonuv cyklus

Obr. 1. Harrisonuv cyklus 

 
Reakce lidí, kterí prišli o zamestnání v jednotlivých fázích, uvádí v literature rada autoru 

stejne jako napr. Matoušek (2003, s. 300 - 301): 

1. fáze šok – pocátecní reakce  prij etí faktu. Dochází ke stretu s realitou. Toto období trvá 

nejdéle 1 – 2 mesíce. Clovek muže být zaskocen ze zjištení, že najít zamestnání nebude 

jednoduché 

2. fáze optimismus – intenzívní hledání nového zamestnání, rušná aktivita, energie 

venovaná úprave vlastního životního prostredí, víra v budoucnost 

3. fáze pesimismus – období po 6. mesíci nezamestnanosti, nadeje se vytrácí, aktivita 

ustává, financní situace se zhoršuje, objevují se pocity nejistoty, váhání, pochybnosti  

o sobe 

4. fáze rezignace, apatie – prijmutí spolecenského postavení nezamestnaného, ustává snaha 

najít si nové zamestnání. Období není casove ohraniceno, muže trvat nekolik mesícu  

i let. 

1.2.2 Sociální dusledky nezamestnanosti 

Ztráta zamestnání je vždy spojena se zmenou sociálního statusu, životní úrovne  

i sociální role nezamestnaného. Rovnež hrozí nebezpecí jeho sociální izolace ci sociálního 

selhání, pricemž všechny tyto sociální dusledky nezamestnanosti postihují i sociální okolí 

nezamestnaného, tedy jeho rodinu.  
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1.2.3 Sociální vyloucení  

„Problém vyloucení na pracovním trhu se prolíná s vyloucením sociálním  

a je obvykle obtížné urcit, zda prvotním problémem je nezamestnanost, nebo zda  

je dlouhodobá nezamestnanost spíše dusledkem dríve existujících individuálních  

a sociálních problému. Je proto nezbytné, aby se rešení problému opíralo o individuální, 

skupinovou i komunitní práci s nezamestnanými. Z jedné strany v rámci pracovne-

profesního poradenství a vedení kariéry institucemi verejných služeb zamestnanosti, 

z druhé strany v šíre pojaté sociální práci zamerené k zvládání životních situací 

nezamestnaných. Oba prístupy by se mely prolínat a doplnovat,“  jak uvádí Matoušek 

(2005, s. 310) 

1.3 Principy sociální práce s nezamestnanými  

Matoušek (2005, s. 309 – 310) uvádí: „Cílem sociální práce s nezamestnanými je, 

obecne receno, snížení rizika jejich sociálního vyloucení, k nemuž dochází v rovine 

ekonomické, sociální i psychologické. Pomoc vždy musí prihlížet ke specifické situaci 

nezamestnaného. Nezbytná je spolupráce s dalšími odborníky a znalost využitelných zdroju 

podpory, které jsou pro klienta vhodné a dostupné. Jsou to zdroje nabízené státními 

organizacemi v rámci APZ – rekvalifikace, dotace na zrízení nových  pracovních míst. 

Služby sociální práce plní u této cílové skupiny (nezamestnaných) dve základní funkce: 

1. jsou nezbytné pro zvládání  bezprostredních dusledku nezamestnanosti – materiální, 

psychické a sociální deprivace dlouhodobe nezamestnaných a jejich rodin. 

Nezamestnanost narušuje psychiku, sebeduveru, vztahy k partnerovi, detem, prátelum  

i k sociálnímu okolí,  sociální roli a schopnost zvládat další životní situace. Dopadá 

výrazne na psychickou pohodu,  fyzické zdraví a na vztahy v rodine. 

2. pomoc pri návratu nezamestnaných na pracovní trh. Dlouhodobá nezamestnanost má 

mnoho prícin objektivních i subjektivních. Jde casto o nízkou kvalifikaci i malou 

kompetenci nezamestnaných, nekdy o malou sebeduveru, jindy o malou motivaci, mnohdy  

o postupnou ztrátu zájmu o práci a preferenci dávek apod. K tomu pristupuje rada 

„objektivních“ hendikepu, napr. diskriminace ze strany zamestnavatelu.“ 
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2 SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ  

2.1 Poradenství 

Poradenství  predstavuje proces, který má svá vymezená pravidla, disponuje širokou 

paletou metod a prostredku duležitých pro pomoc klientovi vyrovnat se s problémy. Nabízí 

mu pomoc pri jeho rozhodování a hledání jeho možností  uplatnení v živote.  

Jak uvádí Pavel Hartl (2003, s. 83): „Poradenstvím se dnes zabývají všechny 

pomáhající profese, je považováno za všestrannou cinnost, na níž se podílí mnoho osob  

a organizací. Poradce lze nalézt bežne v institucích, jako jsou strední a vysoké školy  

a vzdelávací instituce vubec, armáda, veznice, psychiatrická zarízení a kliniky, podnikový 

sektor, organizace, instituce a sdružení v obcanských komunitách. Nejen školní poradci 

dnes dobre vedí, že k nezbytným schopnostem cloveka patrí umení ucit se, pracovat  

s informacemi, komunikovat, spolupracovat, rozhodovat se, rídit a rozumet menícímu  

se svetu a že k rozvoji cloveka, a dospelého predevším, dochází seberozvíjením osobnosti 

cestou objevování.” 

„Snad každá práce, pri níž dochází ke kontaktu s jinými lidmi, obsahuje potenciálne 

urcité prvky poradenství. Posiluje se trend, aby urcité komunikacní dovednosti znali  

a užívali lidé všeobecne, a zejména všichni ti, kdo mají v popisu práce péci o druhé lidi. 

Odborní poradci hrají duležitou úlohu, nemají však nahrazovat cennou práci všech tech, 

kdo si na takové oznacení nedelají nárok. Naproti tomu ti, kdo kárají, presvedcují a nutí 

druhé, aby se prizpusobili nebo podrídili systému, v domení, že poskytují poradenství, 

delají ve skutecnosti veci, které jsou poradenství na hony vzdálené,” uvádí (Matoušek, 

2003, str. 83 - 84) 

2.2  Sociální poradenství 

Sociální poradenství se delí na dva typy - základní a odborné poradenství. 

2.2.1 Základní sociální poradenství 

„Základní sociální poradenství poskytuje informace o nárocích, službách  

a možnostech, které mohou vyrešit nebo zmírnit obtížnou situaci cloveka. Poskytované 

informace vyplývají ze systému sociální ochrany obcana, k nemuž patrí pojištení, podpora, 

pomoc, nebo ze systému, který zajištuje zamestnanost. Cílem rozvinutého sociálního 

poradenství je poskytovat informace co nejblíže bydlišti nebo pracovišti, prípadne zarízení, 
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v nemž se clovek nachází. Soucástí základního poradenství je i zprostredkování další 

potrebné odborné pomoci.  

Pro základní sociální poradenství je duležité, aby bylo dostupné i lidem žijícím 

v menších obcích, prostrednictvím pracovníka povereného touto agendou. Poradenství  

na základní úrovni muže poskytovat nejlépe sociální pracovník nebo pracovník obecního 

úradu, který musí projít speciálním školením,“  jak uvádí  Matoušek (2003, s. 84) 

2.2.2 Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství poskytuje prímou pomoc lidem pri rešení jejich 

sociálních problému. Jde zejména o problémy v manželském nebo mezigeneracním soužití, 

v péci  

o deti, starší a zdravotne postižené osoby, o osoby propuštené z výkonu trestu. Odborná 

pomoc je zamerena na konkrétní pomoc a praktické rešení obtížné sociální situace cloveka. 

Nejcasteji jde o situaci hmotné nebo sociální nouze, prípadne o soubeh obou.  

„Soucástí odborného poradenství jsou i terapeutické cinnosti. V tomto smyslu jde 

predevším o oblast rodiny a manželských ci partnerských vztahu, dusledku zdravotního 

postižení, problematiky pachatelu trestné cinnosti a delikventních jedincu, drogových  

a jiných závislostí, tzv. následné péce, týkající se osob, které odcházejí z ústavní  

nebo ochranné výchovy a pestounské péce. Patrí sem i oblast životních krizí, rozvodové  

a porozvodové situace apod. Na deti je zamereno odborné poradenství predevším  

ve vztahu k  jejich týrání a zneužívání, pri hrubém zanedbávání péce. 

Sít odborných, prevážne nestátních institucí, které zajištují odborné sociální 

poradenství, zahrnuje pracovníky mnoha profesí, jako jsou sociální pracovníci, 

psychologové, psychiatri, speciální pedagogové, sociologové a v mnoha prípadech lékari 

nejruznejších odborností, právníci apod. 

„Za významnou skutecnost lze považovat to, že odborné sociální poradenství není 

nutne svázáno s konkrétní poradenskou institucí ani s jedinou odborností. Pro odborné 

poradenství je charakteristické používání speciálních odborných postupu, jejichž cílem  

je ovlivnit uvažování a jednání cloveka, který se nachází v obtížné situaci, již se mu 

nepodarilo rešit vlastními silami nebo s pomocí rodiny a prátel,“  uvádí Matoušek (2003, 

s. 84-85) 
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2.3 Skupinové poradenství 

Psychologické poradenství uskutecnované s více lidmi je v odborném vývoji tohoto 

pojmu mladší než individuální poradenství. Clovek žije v prubehu života mezi lidmi 

v ruzných sociálních skupinách, pocínaje rodinou, do které se narodí, setkává se s ruznými 

detskými skupinami v materské škole a škole, až po skupiny zájmové a pracovní. V každé 

z techto skupin clovek uspokojuje svoje potreby, ucí se žít mezi lidmi a formuje si vztah 

k sobe samému. Prostrednictvím techto skupin se ucí plnit všechny základní úlohy, zkouší 

si sociální role a reší ruzné životní situace. V ruzných sociálních skupinách  clovek získává 

množství zážitku a kognitivních informací. Clovek vyrustá v bohate strukturovanou 

osobnost, svou podstatou stejný jako ostatní clenové skupiny, ale svou individualitou  

je odlišný a neopakovatelný. 

Skupinové psychologické poradenství systematicky využívá zákonitosti psychologie 

skupiny (v odborné terminologii skupinovou dynamiku) ke zprostredkování všech 

kategorií informací. Specifické poradenské informace umožnují cloveku hledat a overovat 

optimální, casto tvorivé rešení, jak zvládnout nejaký úkol nebo složitou životní situaci. 

Skupinové psychologické poradenství  poskytuje významné možnosti pozitivne ovlivnovat 

osobnost. Cílem poradenské skupiny, která je modelem prirozených malých sociálních 

skupin, je zkvalitnit pochopení vlastní osobnosti v ruzných souvislostech, pochopení 

druhých lidí a vztahu k nim, získat intenzívní sociální zkušenost, prípadne nácvik 

optimálního chování. Košco (1987 s. 93 - 94) 

Ve všech oblastech využívání skupinového psychologického poradenství vznikají  

u nás i v zahranicí stále nové postupy, techniky a metody. Vznikají ruznými zpusoby. 

Aplikuje se urcitá psychologická teorie, využívají se analýzy výzkumných a empirických 

údaju, prebírají  a upravují se  urcité poznatky z jiných oblastí aplikované psychologie. 

Duležitým bodem skupinového psychologického poradenství je program skupinového 

poradenství. Jedná se o poradí, postup neboli plán cinnosti.  

Košco (1987, s. 97) uvádí: „Lze hovorit o skupinových poradenských programech,  

o programech individuálního a skupinového poradenství a taktéž o kombinovaných 

skupinových programech. Nekteré skupinové programy mají všeobecné zamerení. Orientují 

se napr. na sebepoznání, stimulaci procesu zrání, tvorivosti, sociální zkušenost apod. Pri 

sestavování programu by poradenský psycholog mel vycházet z analýzy vývojových úkolu a 

životních situací lidí, kterým je skupinový program urcen. Koncepce skupinového 

programu úzce souvisí se sestavením konkrétní skupiny. Cinnost skupiny a aplikace 



UTB ve Zlíne, Univerzitní institut  19 

 

skupinového poradenského programu je nutno zaclenit do kontextu širších a všeobecných 

sociálních, výchovných, terapeutických a vzdelávacích cílu.   

Psycholog sestavuje program pro skupinu. Ten je prizpusoben délce trvání, cílum 

skupiny. Výhodou psychologa je vlastní úcast v psychologickém výcviku. Skupinu 

psycholog sestavuje ze zájemcu (na základe dobrovolnosti) tak, aby se co nejvíce podobala 

prirozeným sociálním skupinám klientu ve vztahu k  jejich problémum.“ 

Jednotkou poradenského programu je skupinové sezení, jak je uvedeno v kapitole 

deset. Skupina má stanovenou základní orientaci, která je dodržena po dobu trvání celého 

programu nebo muže být kombinována pri jednotlivých sezeních.  

Rozlišujeme tri základní orientace: 

- biografickou, zamerenou na život, problémy a jejich historii u jednotlivých clenu 

skupiny 

- interakcní, zamerenou na vztahy ve skupine 

- tématickou, zacílenou na spolecné  významné problémy clenu skupiny 

Role psychologa jako vudce skupiny: 

- aktivní vudce, iniciativne usmernuje dení ve skupine, ucí, ochranuje; typický  

pro sociálne-psychologický výcvik 

- autentická osobnost, usmernuje dení ve skupine, ale projevuje i svoje pocity a postoje, 

úcastní se skupinových technik a vystupuje v nich sám za sebe, bez zábran hovorí  

o svém živote 

- moderátor aplikuje ve skupine vhodné techniky, komentuje skupinové dení,  

ale základní skupinový vývoj ponechává na skupine 

- vedení skupiny dvema poradci; výhodou je odlišné pohlaví a rozdelení rolí 

- skupiny bez vedoucího – poradce; psycholog naucí skupinu pracovat a potom ji opustí 

anebo skupina pracuje od zacátku bez formálního vudce 

Predpokladem kvalitní práce psychologa je krome odborných znalostí žádoucí: 

- znalost procesu ve skupine 

- schopnost rychle myslet a analyzovat vzniklou situaci 

- komunikativní dovednosti na vysoké úrovni  

- znalost problematiky  

- sebeovládání, empatie, respekt k druhým lidem 

- trpelivost a schopnost vysvetlovat (srozumitelný výklad témat) 

- schopnost formulovat názory skupiny 
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Skupinové sezení je strukturované (probíhá podle presne stanového plánu; zacíná 

úvodní technikou zamerenou na uvolnení napetí a stimulování spontánního chování clenu 

skupiny). Nestrukturované muže mít daný presný plán, ale žádný konkrétní obsahový 

program, skupinové sezení zacíná mlcením. Košco (1987, s. 97) 

Težištem skupinového sezení je diskuse, která je dána zamerením programu. 

Ukoncení skupinového psychologického sezení lze praktikovat více zpusoby - shrnujícím 

komentárem, záverecnou skupinovou technikou nebo náhlým jednoduchým ukoncením. 

Skupinové sezení má mít pozitivní ladení a pusobit príznive na všechny cleny 

skupiny. Jednotlivá skupinová sezení mohou v lidech zanechávat pocit doznívání. 

Nejcastejšími komunikativními projevy psychologa jsou instrukce ke skupinovým 

technikám, zduraznování a opakování závažných výroku a problému klientu, shrnutí  

a rekapitulace dialogu a událostí, vyjadrování vlastních pocitu a interpretaci ne zcela 

zretelných souvislostí. 

Dudek (2002, s. 9 - 10) specifikuje výhody práce se skupinami.  

„Výhody práce se skupinami jsou predevším: 

- úspornost (mnoho lidí žádá tytéž informace ve stejnou dobu) 

- možnost oslovit více lidí (programy pro nezamestnané) 

- podnecovat a provokovat skupinovou diskusi mezi rovnocennými partnery 

- vzájemná výmena informací (ucí se na zkušenostech druhých lidí) 

- týmová práce (ucí se týmové práci prostrednictvím her, cvicení) 

- klient je lépe pripraven na možnou individuální spolupráci, pokud ješte nenastala.“ 

 

2.4 Nejúcinnejší faktory poradenské skupiny 

Nejúcinnejší faktory poradenské skupiny podle Kratochvíla (2005, s. 231) jsou: 

- clenství ve skupine, podobné problémy, sounáležitost 

- emocní podpora, empatie, akceptace, porozumení, koheze 

- pomoc druhým lidem 

- sebereflexe  

- odreagování 

- zpetná vazba, konfrontace 

- vhled 

- korigovaná emocionální zkušenost 

- zkoušení a nácvik nového chování 
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- získání nových informací a sociálních dovedností, pochopení zákonitosti fungování 

skupiny a mezilidských kontaktu 

Pro skupinové psychologické poradenství je charakteristické predevším to,  

že umožnuje získávat nové informace a sociální zkušenosti, nácvik optimálního sociálního 

chování a sebereflexi, i svuj projev se zpetnou vazbou.  

2.5 Typologie skupin 

Skupinové psychologické poradenství se uskutecnuje v praxi s ruzne sestavenými  

a vedenými skupinami. O zpusobu sestavení, vedení a obsahové náplni poradenské 

skupiny rozhoduje poradenský psycholog na základe cílu, které chce se skupinou 

dosáhnout. Košco (1987, s. 94 - 95) stejne jako další autori uvádí delení skupin  

podle ruzných kritérií. 

Podle základních cílu, intenzity skupinové psychologické práce lze rozlišit: 

- skupinovou poradenskou práci zamerenou na osobnostní rust, proces zrání osobnosti, 

rozvoj kreativity, empatie v mezilidských vztazích, osvojování si znalostí, které jsou 

k tomu všemu potrebné 

- profesne-orientacní poradenská skupinová práce v oblasti prípravy na budoucí povolání 

- všeobecné psychohygienické skupinové poradenství 

- skupinové poradenství pro lidi, nacházející se v akutní problémové situaci, tzv. krizové 

poradenství 

- intenzivní a dlouhodobé skupinové poradenství, které prechází do skupinové terapie pro 

lidi s narušeným psychickým vývojem 

Podle okruhu problému klientu – clenu skupiny lze rozlišit: 

- skupiny klientu s ruznými psychologickými problémy (skupiny podobné 

psychoterapeutickým skupinám) 

- skupiny klientu s podobnými problémy jako jsou napr. absolventi škol, manželské páry 

atd. 

- skupiny klientu v oblasti vzdelávání jsou to napr. skup iny talentovaných žáku, skupiny 

neprospívajících žáku atd. 

Dle veku, pohlaví, vzdelání, typu problému lze skupiny rozdelit na: 

- homogenní 

- heterogenní 

Podle velikosti ci poctu clenu delíme skupiny na: 
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- malé, tj. 8 – 12 clenu 

- strední, tj. 14 – 20 clenu 

- velké, tj. 20 – 30 clenu 

Z hlediska doby trvání rozdelujeme skupiny na: 

- jednorázové 

- krátkodobé, které mají program casove ohranicený nebo je dán poctem sezení 

- dlouhodobé trvají pul roku i déle 

Podle migrace úcastníku delíme skupiny na: 

- uzavrené, které zacínají a koncí se stejnými cleny skupiny, noví clenové se v prubehu 

skupiny neprijímají 

- otevrené, které po dobu svého trvání nové cleny prijímají, prípadne umožní odchod  

tzv. starých clenu skupiny 

Dále uvádí Košco (1987, s. 95): „Skupinová dynamika predstavuje souhrn všech událostí, 

které se ve skupine odehrají. Mezi nejduležitejší cinitele skupinové dynamiky patrí cíle  

a struktura skupiny, pravidla a normy, kterými se skupina rídí, skupinové role. Dále 

hovoríme o  skupinové kohezi a skupinové tenzi, projektivních a prenosových 

mechanismech, tvorení podskupin, jejich vztahu a zákonitostech vzniku podskupin. 

Významným cinitelem skupinové dynamiky jsou role jednotlivých clenu skupiny,  

tzv. struktura rolí ve skupine (vudce, hvezda, expert, cerná ovce, šašek, chronický názorový 

odpurce).“ 

2.6 Osobnost poradce 

Výše specifikovaná role psychologa jako vedoucího skupinového psychologického 

poradenství a vyjmenované predpoklady pro práci poradce bych chtela doplnit dalším 

popisem  osobnosti poradce. 

C. R. Rogers (Matoušek, 2003, s. 91 – 92) ríká, „že poradce musí být clovek otevrený 

a musí umet prokázat, že má pozitivní vztah ke svým klientum, a to bez jakýchkoliv 

podmínek. Prijímá klienty jako cenné osoby bez ohledu na to, kým jsou, co ríkají nebo co 

delají. Kongruence (shoda) znamená, že poradce nemá skrývat své pocity; jeho verbální  

i neverbální chování si nesmí navzájem odporovat a pro klienty musí být zcela citelné. 

Uprímnost poradce by mela být základem jeho pocitovosti, srdecnosti a neprítomnosti 

jakékoliv pretvárky. Empatie poradce spocívá v jeho schopnosti vcítit se do vztahu klientu 
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a videt svet jejich ocima, i když sám zustává mimo. Všechny tyto kvality by poradce mel 

nejen mít, ale mít je též prožity.“ 

Osobnost poradce hraje v poradenském procesu velmi duležitou roli. Drapela (1997, 

s. 64) profiluje žádoucí vlastnosti jeho osobnosti a odborné znalosti, jež jsou nezbytné pro 

jeho poradenskou zpusobilost. „Když hovoríme o poradci, máme na mysli odborne 

kvalifikovanou osobu, at mužského nebo ženského pohlaví. Lidé obou pohlaví dosahují 

v poradenské práci stejne uspokojivých výsledku. Ve skutecnosti každý kompetentní 

poradce musí slucovat nekteré povahové rysy tradicne pripisované ruzným pohlavím: 

z ženské povahy emotivní zamerení, pochopení pro druhé, citlivost a takt; z mužské povahy 

prevážne racionální orientaci, rozhodnost a objektivitu.“ 

Jak dále uvádí Drapela (1997, s. 75): „Již pred nastoupením odborného studia má 

mít každý kandidát poradenského povolání aspon náznaky vlastností budoucí terapeutické 

osobnosti. Nekteré z techto vlastností jsou dány geneticky (dostatecná inteligence, životní 

energie, prirozený optimismus, otevrenost a flexibilita. Jiné si kandidát osvojil vlastními 

rozhodnutími pri utvárení své stupnice hodnot. K temto eticko-psychologickým vlastnostem 

patrí primerená životní zralost, vnitrní poctivost, respekt pro lidská práva a snaha 

pomáhat druhým, i když jsou etnicky nebo názorove odlišní.“ 

A. W. Combs a D. Snygg (1959) popisuje, že budoucí poradce musí také dobre znát 

sám sebe a bezvýhradne prijímat svou osobnost s jejími prednostmi i chybami. Vedomí 

vlastních slabostí nemusí vést k depresivním pocitum; muže ho naopak privést 

k dokonalejšímu chápání lidské prirozenosti a k vetší ochote odpouštet mylná rozhodnutí 

sobe i klientum, s nimiž bude v poradenském vztahu. Podle V. E. Frankla (1978) bude mít 

poradce pri pozdejším dozrávání v odborné cinnosti mnoho príležitostí hloubeji poznat 

sám sebe i lidskou prirozenost a objevovat smysl své práce a svého životního poslání.  

Matoušek (2003, s. 93) 

„Osobní rozvoj poradce zahrnuje rostoucí sebeuvedomení, pocet a rozsah 

dovedností, sledování vlastní úspešnosti a rozvoje, využívání dovedností, které pomáhají 

rozvíjet druhé, poskytování a prijímání podpory prostrednictvím komunikace, ucení  

se od druhých. Zvlášt u poradce se uplatnuje zásada - Mením jiné a soucasne mením sebe 

pod vlivem ostatních a systému,“ uvádí Matoušek (2003, s. 94) 

„Odbornost poradce je podložena solidním teoretickým vzdeláním a vedomím, jak 

tyto teoretické poznatky uplatnovat v  praxi. Odbornost v pomáhající profesi souvisí s vírou 

klienta, že poradce zná odpovedi na radu otázek, které klienta trápí, a má také informace, 



UTB ve Zlíne, Univerzitní institut  24 

 

jak dané problémy zvládat, zkrátka, že klientovi pomuže dosáhnout toho, aby žil méne 

strastiplne a efektivneji,“  uvádí Matoušek (2003, s. 95) 
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3 SOCIÁLNÍ OPORA 

„Sociální opora je téma, které integruje mnoho oblastí psychologie: psychologii 

osobnosti, sociální psychologii, pedagogickou psychologii, psychologii zdraví  

i zminovanou pozitivní psychologii,“  uvádí Mareš (2001, s. 4) 

„Vztah mezi zvládáním záteže a sociální oporou: 

- sociální opora ovlivnuje zvládání záteže; clovek v tísni zažívá oporu, a tím snadneji 

zvládá zátež; sociální opora má podobu „pomoci pri zvládání“ (doping assistance) 

- zvládání ovlivnuje sociální oporu; zpusob, jakým clovek zvládá ci nezvládá zátež, 

signalizuje jeho sociálnímu okolí, zda vubec potrebuje pomoc, prípadne, který typ 

pomoci potrebuje 

- sociální opora a zvládání záteže neovlivnují jeden druhého nejakým konzistentním 

zpusobem 

- sociální opora i zvládání záteže se ovlivnují navzájem a navíc jsou obe ovlivnovány 

dalším faktorem stojícím v  pozadí. Jde o pripoutání, pevnou mezilidskou vazbu. 

Sociální opora je vnejší pomocí pri zvládání zátežových situací. Chrání cloveka  

pred následky životních událostí.  

V rámci ceské sociální práce prevládá definice založená na sociálním fungování, 

kterou zpopularizoval Navrátil. Cílem sociální práce je sladit kapacitu a potreby klienta  

s požadavky spolecnosti, címž se docílí sociálního fungování. Teorie by pak mela tvorit 

mozaiku poznatku, které umožní naplnení tohoto cíle. 

Tuto mozaiku lze rozclenit na tri základní cásti (Payne, 1997):  

- svet sociálních pracovníku zahrnující teorii o osobnosti pracovníka, jeho 

profesionálních znalostech a dovednostech 

- svet klientu 

- kontext, ve kterém je sociální práce praktikována.“  Noviny MPSV (2005) 

„Pojem sociální opora je relativne nový, v  odborné literature figuruje teprve 25 let. O jeho 

zavedení se postarali badatelé Caplan, Cassel, Cobb. Termín existoval již dríve,  

ale s pestrejšími názvy jako napr. vstrícný prístup personálu, soudržnost rodiny, 

bezvýhradné pozitivní akceptování, pomoc v nouzi, sdílení radostí i strastí, altruistické 

chování apod.,“ uvádí Mareš (2001, s. 8) 

Existuje celá rada definic termínu sociální opora, autory jsou zahranicní i naši 

odborníci v oboru sociální práce. Podle Bašteckého et al. (1993, s. 8) „Sociální opora  
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je vnejší pomocí pri zvládání zátežových situací. Chrání cloveka pred následky životních 

událostí. Rozeznávají se ctyri typy podporujícího chování: 

- emocní podpora (péce, duvera, empatie) 

- instrumentální pomoc (pomoc pri práci, pujcení penez, spolupráce v težkých úkolech) 

- informacní podpora (dodání informací nebo naucení potrebných zrucností) 

- hodnotící podpora (informace, které mohou zhodnotit osobní úspešnost)“ 

V soucasné dobe se obsah a rozsah sociální podpory, jako pojem sociální opore blízký, 

ustálil na významu, který má ve sfére sociálního zabezpecení. Tedy ve významu sociální 

výpomoci, sociálních dávek. Obsahove se tedy zúžil predevším na poskytování financních 

cástek, a to zpravidla cástek, jejichž oprávnenost se posuzuje podle úredních, legislativne 

stanovených kritérií.  

Dalším blízkým pojmem je psychická pomoc, která zahrnuje podle Hartla  

a Hartlové (2001, s. 125): „Príznivé pusobení príbuzných a prátel, dále pusobení informací 

a prožitku z cetby, z poradu zprostredkovaných médii i prožitku pri provozování zájmové 

cinnosti. Jde do jisté míry o pomoc náhodnou, neplánovanou. Psychická pomoc tedy muže 

být dílcí soucástí, jedním z prvku širšího pojmu sociální opora.“ 
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4 RIZIKOVÉ SKUPINY NEZAMESTNANÝCH  

Mnoho nezamestnaných cítí, že jejich život ztratil strukturu a úcel. Získat zamestnání 

je pro ne synonymem zacít opet žít. 

Nezamestnanost neohrožuje všechny skupiny lidí ve stejné míre a rovnež nevyvolává 

zcela totožné reakce. Riziko nezamestnanosti ovlivnují zejména vzdelání, vek, pohlaví  

a príslušnost k urcité sociální kategorii. 

4.1 Klady a zápory nezamestnanosti  

                  
 
 
 
                                                           sebevzdelávání 

                       cas pro rodinu     volný cas na záliby 
                          odpocinek                nový start 
 
 

KLADY 
N E Z A M E S T N A N O S T 

ZÁPORY 
 

                    omezení osobních kontaktu     sociální izolace 
                                                        zhoršení financní situace 
 

 

 

Obr. 2. Klady a zápory nezamestnanosti 

4.2 Charakteristika rizikových skupin uchazecu o zamestnání  

Úrad práce se snaží pomocí nástroju APZ realizovat projekty zamerené na rizikové 

skupiny uchazecu, které mají omezující specifika pri uplatnení na trhu práce:  

- absolventi všech typu škol (nemají praxi) 

- uchazeci se zmenenou pracovní schopností nebo se zdravotními problémy 

- ženy po rodicovské dovolené (ztráta kvalifikace, požadavek na zkrácenou pracovní 

dobu,   casté absence z duvodu péce o nemocné deti, dojíždení do zamestnání, snížená 

adaptabilita a nízké sebevedomí ) 
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- ženy v produktivním veku (nekladou si nároky na pracovní dobu – deti jsou odrostlé, 

mají požadované vzdelání a praxi, životní zkušenosti a schopnost empatie, váží  

si zamestnání a mají chut ucit se nové veci, chtejí se realizovat, kladem je peclivost, 

vytrvalost, zodpovednost, prizpusobivost) 

- mladiství (nedostatecná kvalifikace, kázenské problémy, sociálne patologické jevy, 

nízká pracovní motivace, jiný hodnotový systém) 

- uchazeci nad 50 let a dlouhodobe nezamestnaní 

Rada techto lidí je v evidenci úradu práce  déle než šest mesícu a radí se tak   

mezi dlouhodobe nezamestnané uchazece. Motivacní klubové aktivity jsou urceny práve 

jim. V posledních letech byl zaznamenán jejich nárust. Rada z nich se nachází 

v dlouhodobé evidenci mnohdy z duvodu nízké pracovní motivace, která je nekdy 

podporována nejasnou diagnózou ošetrujícího lékare, eventuálne útekem do dlouhodobé 

pracovní neschopnosti. Známý je rovnež demotivující rozdíl mezi minimální mzdou  

a životním minimem. 

Specifická je kategorie neumístitelných uchazecu, u nichž osobní a jiné problémy 

jsou takového charakteru, že i pri využití speciálních postupu nelze pro ne nalézt vhodné 

uplatnení. Jejich situace se následne reší ve spolupráci se sociálními kurátory, 

psychiatrickou ambulancí, predstaviteli obcí apod. 

4.3 Charakteristika nezamestnaných žen  

4.3.1 Nezamestnaná žena  

Ženy jsou na trhu práce ohroženy ztrátou zamestnání více než muži. Jedná se o ženy, 

které vetšinou pecují o deti. Zhoršující se pozice žen na trhu práce je zpusobena tím, 

že zamestnavatelé vetšinou dávají prednost mužum pro jejich vetší uvolnenost z rodinných 

povinností  a pro jejich vetší pružnost. Existují sktryté formy diskriminace žen s malými 

detmi, prestože  legislativne je v Zákoníku práce tento jev ošetren. Podle statistik ÚP tvorí 

ženy více než  polovinu klientely. 

Pri zvládání stresu spojeného se ztrátou zamestnání je duležitá sociální podpora 

(zlepšuje celkové ladení a pocit pohody, zvyšuje sebeúctu), udržování kontaktu s práteli  

a príbuznými. 
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4.3.2 Ženy po rodicovské dovolené  

Jedná se o skupinu, kterou tvorí ženy ruzného veku, vzdelání, praktických zkušeností 

a znalostí, rozdílných rodinných, financních pomeru a poctu detí. Mezi hlavní omezující 

faktory pri hledání vhodného zamestnání patrí požadavek na zkrácenou pracovní dobu, 

omezená možnost dojíždení do zamestnání, ztráta kvalifikace, nemocnost detí, osobní  

a rodinné problémy, snížená adaptabilita a ztráta sebeduvery. Na rozdíl od ostatních 

uchazecu o zamestnání se zde projevuje vyšší závislost na ÚP, slabá orientace na trhu 

práce, nepripravenost na prijímací rízení, zvýšený zájem o poradenské služby  

a rekvalifikace. 

Soucasná nabídka pracovních príležitostí je orientována prevážne na terciální sféru 

(služby, obchod), a tato místa vyžadují dobré komunikativní dovednosti, flexibilitu, 

adaptabilitu, znalost práce na PC, mnohdy jazykové znalosti. Uvedená riziková skupina 

žen vetšinou tato požadovaná kritéria nesplnuje, mnohé z nich jsou odrazeny 

z neúspešných výberových rízení. Toto nepríznivé postavení žen po rodicovské dovolené 

je zpusobeno tím, že zamestnavatelé nevytvárejí pracovní místa na zkrácenou pracovní 

dobu, dávají prednost vícesmenným provozum jako jsou napr. obchodní retezce. 

4.3.3 Ženy ve stredním veku  

Tato skupina je stále pocetnejší, má vysokou pracovní motivaci, potrebu pracovní 

seberealizace, kterou chápe jako základní životní a financní potrebu. Ztráta zamestnání  

u této vekové skupiny má silný psychický dopad, který provázejí pocity nepotrebnosti, 

ztráty životních perspektiv. To je spojeno se snížením životní úrovne a financními 

problémy. Zamestnání je pro tuto skupinu žen rovnež zdrojem sociálních kontaktu a jejich 

ztráta vede k prerušení rady dalších vztahu. Tím vzniká sociální izolace, která ovlivnuje 

fyzické a psychické zdraví, navozuje pocity nespokojenosti, ztrátu sebeduvery. 

Mezi základní omezující faktory pri hledání zamestnání patrí krome veku zejména 

nedostatecná kvalifikace, zdravotní a psychické problémy, snížené sebevedomí, nižší 

adaptabilita na nové pracovní podmínky a zmenu profese. Významná je situace zejména  

u žen samoživitelek, které se cítí existencne a financne velmi ohrožené, mnohdy  

se pohybují na hranici životního minima. 
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4.3.4 Ženy v predduchodovém veku  

Uvedená skupina žen je rovnež silne pocetne zastoupena. Vykazuje silnou pracovní 

motivaci, má vžitý pracovní rytmus a pocit pracovní odpovednosti. Nejtíživeji prožívají 

ztrátu zamestnání ženy po 45. roku života a v predduchodovém veku. Cím je clovek starší, 

tím pevneji jsou fixovány jeho návykové stereotypy a tím i obtížneji a pomaleji  

se prizpusobuje novým komplikovaným životním situacím. Ztráta zamestnání v tomto 

veku má silný psychický dopad, provázený pocity nepotrebnosti, apatie. Tento stav provází 

pokles príjmu a životní úrovne, menící se rodinná situace, úbytek kontaktu, pokles 

sebeduvery a casto i zhoršení zdravotního stavu, sociální izolace a uzavrení se do sebe. 

Mezi základní omezující faktory patrí krome veku i nízká kvalifikacní struktura, zdravotní 

problémy, snížená adaptabilita na nové pracovní podmínky a profesi, nízká sebeduvera. 

Mnohé z nich se casto realizují v domácích a rodinných aktivitách, pomoci rodine a detem, 

pracují v ruzných zájmových a charitativních organizacích. Nekteré koncí evidenci  

na úradu práce pri vzniku nároku na predcasný ci starobní duchod. Podobne nejzávažnejší 

je situace u žen samoživitelek. Popis rizikových skupin jsem cerpala ze zápisu a hlášení 

psychologa ÚP ve Zlíne (1998 – 2005). 
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5 REŠENÍ PROBLEMATIKY NEZAMESTNANÝCH  

5.1 Poradenská cinnost úradu práce  

Úrady práce mají nabízet všem uchazecum o práci – zejména pak uchazecum 

z rizikových skupin poradenské služby. V prípade zájmu, potreby a vlastní motivace se tak 

mohou zájemci zúcastnit individuálního nebo skupinového poradenství. Cílem všech 

techto aktivit je posílení a zvýšení sebevedomí, zvýšení samostatnosti, nácvik 

komunikativních dovedností. Uchazeci mohou získat informace o možnosti zmeny profese, 

doplnení kvalifikace formou studia ci rekvalifikace, plnení povinností, které plynou  

pro zamestnavatele. 

Úrady práce poskytují dále v rámci svých územních obvodu další bezplatné služby 

jako napr. pomoc obcanum pri volbe povolání, prostrednictvím svých informacních  

a poradenských stredisek, nabízejí žákum základních škol, studentum a uchazecum  

o zamestnání aktuální informace, a to formou osobních konzultací nebo samoobslužných 

pocítacových programu pro testování profesního zájmu zájemcu.  

5.2 Poradenství poskytované úrady práce   

Podle zamerení je bežne poskytováno: 

- individuální psychologické poradenství 

- skupinové poradenství, klubové aktivity 

- profesní poradenství ke zmene povolání, kariérové poradenství 

- konzultace vhodné formy rekvalifikace 

- poradenství pro zdravotne postižené obcany 

- poradenství pro rizikové skupiny uchazecu o zamestnání, dlouhodobe nezamestnané. 

Obecne mužeme poradenství definovat jako odbornou službu, pri jejímž poskytování 

je kladen duraz nejen na odbornost, ale i na osobnostní vlastnosti poradce. Efektivita 

poradenství je pak založena na analýze shromáždených informací a poznatku, na nalezení 

optimálních rešení.  

5.3 Nástroje poradenství v podmínkách úradu práce 

5.3.1 Základní prostredky poradenské práce  

- individuální pohovor 

- skupinové poradenství 
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- psychodiagnostika 

5.3.2 Programy  

- skupinové poradenské programy 

- programy individuálního poradenství 

- programy skupinového poradenství 

- kombinované poradenské programy 
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6 PORADENSKÉ SLUŽBY PRO ŽENY PO RD 

6.1 Individuální psychologické poradenství  

Jedná se o individuální rešení psychických, adaptacních, sociálních a jiných 

aktuálních problému žen. Mezi casté problémové okruhy patrí vyrovnání se se ztrátou 

zamestnání, zmenou životního stylu a úrovne, partnerské soužití, zdravotní stav. Psycholog 

provádí odborný pohovor, dle potreby i doplnující psychologické vyšetrení. Na základe 

toho nekdy následuje doporucení k návšteve odborné instituce (manželská poradna, 

psychiatrická ambulance apod.), nebot psycholog na úradu práce nemá prostor pro 

provádení hlubší psychoterapie. Cílem je vyrešení krizové situace, nalezení východiska a 

celkové zklidnení uchazecky. 

 

6.2 Skupinové poradenství – motivacní kluby pro ženy po RD 

Skupinové psychologické poradenství poskytuje výrazné možnosti pozitivne 

ovlivnovat osobnost. Cílem skupinového poradenství, kdy skupina je modelem 

prirozených malých sociálních skupin, je zkvalitnit pochopení vlastní osobnosti v ruzných 

souvislostech, pochopení jiných lidí i vztahu k nim, získat intenzívní sociální zkušenost, 

prípadne i nácvik optimálního chování. 

V rámci skupinového poradenství se v této práci zameruji na rizikovou skupinu ženy 

po rodicovské dovolené. Práve jim jsou urceny Motivacní kluby. 

 

6.3 Rekvalifikace  

„Rekvalifikace je významnou soucástí služeb ÚP a spolu se zprostredkováním práce 

se stává jedním z nejduležitejších nástroju APZ, vytvárí uchazecum o zamestnání lepší 

podmínky pri jejich dalším pracovním uplatnení. V CR patrí rekvalifikacní a výcvikové 

programy k nejvíce využívaným nástrojum APZ. Od roku 2002 v rekvalifikacních 

programech participuje více než polovina všech úcastníku APZ a témer desetina všech 

nezamestnaných,”  uvádí VÚPSV Praha, výzkumné centrum Brno (2006) 

 

6.4 Bilancní diagnostika  

V dnešní dobe je bežné, že clovek zmení nekolikrát behem svého života profesi. Tato 

zmena vyžaduje potrebné informace – kvalifikovanou orientaci na trhu práce, znát své 

schopnosti, zájmy a ambice. Tuto službu nabízí bilancní diagnostika, která se zabývá 



UTB ve Zlíne, Univerzitní institut  34 

 

profesním poradenstvím, tzn. komplexním posouzením schopností a predpokladu 

vzhledem k optimálnímu pracovnímu uplatnení. Odborník tak vytypuje profese, eventuelne 

doporucí vhodnou formu studia ci rekvalifikace. Tato nabídka je velmi casto využívána, 

nebot mnohé ženy po materské dovolené ztratily svou puvodní kvalifikaci a nemají vubec 

predstavu, jak by se mela jejich profesionální dráha dále vyvíjet. Záverem je pro každou 

ženu sestaven akcní plán profesní kariéry. 
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II. PRAKTICKÁ CÁST 
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7 SOCIÁLNÍ PRÁCE V RÁMCI VEREJNÝCH SLUŽEB 

ZAMESTNANOSTI  

Všechny služby poskytované nezamestnaným musí být provázané. Mezi temito 

službami mají služby sociální práce své nezastupitelné místo.  

Komplex služeb by mel splnovat minimálne následující prvky: 

- sociální práce v lokalitách 

- základní i navazující poradenství v rámci verejných služeb zamestnanosti individuální  

a skupinové 

- príprava pro zamestnání, orientace na pracovním trhu, výcvik v sociálních  

  a komunikativních dovednostech, zprostredkovaná pracovní zkušenost. 

7.1 Úrady práce 

Zprostredkovateli služeb státní politiky zamestnanosti a pomoci obcanum 

nezamestnaným nebo ohroženým nezamestnaností jsou od roku 1990 územní orgány státní 

správy – úrady práce. Jejich úkolem je zabezpecování práva obcanu na zamestnání  

a naplnování státní politiky zamestnanosti, která smeruje k dosažení rovnováhy mezi 

nabídkou a poptávkou na trhu práce. Právem na zamestnání se rozumí právo obcanu, kterí 

chtejí a mohou pracovat a o práci se skutecne ucházejí, na zprostredkování  pracovního 

uplatnení ve vhodném zamestnání (tj. odpovídajícím zdravotnímu stavu klienta  

s prihlédnutím k jeho veku, kvalifikaci a schopnostem). Lze poskytnout rekvalifikaci 

nezbytnou k pracovnímu uplatnení a hmotné zabezpecení pred nástupem do zamestnání 

v prípade ztráty zamestnání.  

V prípade, že ÚP uchazece o zamestnání nezamestná do 7 dnu od zacátku evidence, 

vzniká uchazeci o zamestnání nárok na hmotné zabezpecení. První tri mesíce evidence 

pobírá uchazec 50% mesícní prumer cisté mzdy z posledního zamestnání a po dobu dalších 

trí mesícu je to 45%. Po celou dobu rekvalifikace se hmotné zabezpecení zvyšuje na 60%. 

Všechny služby poskytované ÚP jsou bezplatné. 

7.1.1 Cinnost úradu práce 

Cinnost úradu práce se zameruje  na: 

- soustavné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce 

- informacní, poradenskou a zprostredkovatelskou cinnost 
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- zrizování spolecensky úcelných pracovních míst, vcetne pracovních míst pro získání 

odborné praxe absolventu škol a získání kvalifikace mladistvých 

- rekvalifikaci obcanu, poradenství pro volbu povolání a odbornou výchovu 

- opatrení pro zamestnávání obcanu se zmenenou pracovní schopností 

- hmotné zabezpecení obcanu ucházejících se o zamestnání a pri rekvalifikaci 

- systém evidence volných pracovních míst a obcanu ucházejících se o zamestnání 

Rozsah využití programu APZ se velice liší podle regionu, v souvislosti s charakterem 

lokálních trhu práce. Nejvíce se tyto programy realizují v nezamestnaností postižených 

regionech, nejméne tam, kde je nezamestnanost dlouhodobe nejnižší. Je duležité posuzovat 

APZ na regionální úrovni, protože jednotlivé úrady práce jednotlivým programum pripisují 

jiné cíle. Obecným trendem je, že se programu APZ nepatrne více úcastní ženy. Jedine 

v prípade tvorby míst se ukazuje, že jsou více tvoreny pro muže. Ženy jsou ochotné dále  

se vzdelávat. 

7.2 Poradenská cinnost úradu práce 

Jednotlivými úrady práce jsou v CR zrizována informacní a poradenská strediska  

pro volbu ci zmenu povolání. Jejich posláním je pomoci tem, kterí delší dobu hledají 

zamestnání, hure se orientují na trhu práce nebo potrebují oporu a pomoc v tíživé životní 

situaci zpusobené ztrátou zamestnání. Spolecným znakem techto osob je nezamestnanost  

a snaha a chut tento problém aktivne rešit.  

Soucástí jejich práce jsou motivacní kluby pro nezamestnané, zamerené na: 

- znalost technik hledání zamestnání, vyhledávání a využívání dalších zdroju informací  

o volných místech 

- schopnost sestavit strukturovaný životopis ci motivacní dopis, naucit se presvedcive 

vystupovat pri prijímacích pohovorech a srozumitelne formulovat, co mohu 

zamestnavateli nabídnout 

- reálný pohled na vlastní postavení trhu práce, vcetne motivace k prípadné rekvalifikaci 

- udržování sociálních vazeb. 

Skupinové poradenství pro ženy funguje na stejných principech, ale je zamereno na ženy 

s malými detmi s minimální nebo žádnou praxí. 
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8 VÝZKUM  

Výzkum je zameren na poradenské aktivity, které jsou realizovány v podmínkách 

Úradu práce ve Zlíne. V této casti bych chtela uplatnit vlastní zkušenosti, nebot jsem deset 

let pracovala na  Úradu práce ve Zlíne. V praxi jsem se seznámila s problematikou 

rekvalifikací, individuálního a skupinového poradenství.   

8.1 Predmet výzkumu 

Aktivní politika zamestnanosti je zamerena na snižování nezamestnanosti a pomoc 

rizikovým skupinám klientu úradu práce. Od APZ se ocekává, že ulehcí vhodné 

prirazování ci párování nezamestnaných lidí a volných pracovních míst. Motivacní  

a rekvalifikacní programy mají poskytnout dovednosti požadované firmami, kde úrady 

práce disponují lepšími informacemi o volných místech nebo zvyšují hledacské aktivity. 

Predmetem mého výzkumu je potvrzení pozitivního vlivu poradenských aktivit na chování 

a zmenu postoju, prístupu k uplatnení na trhu práce rizikové skupiny žen po rodicovské 

dovolené.  

8.2 Téma 

Ženy po rodicovské dovolené a ženy s malými detmi vracející se na trh práce jsou 

hendikepovány radou faktoru. Snížená adaptabilita, péce o deti, casté absence v dusledku 

nemoci detí, ztráta kvalifikace, požadavek na zkrácenou pracovní dobu, dojíždení a další 

již zminované faktory jim ztežují návrat do pracovního procesu. Navíc zastoupení této 

skupiny na trhu práce je vysoké, což dokladují statistiky MPSV a Úradu práce ve Zlíne. 

Nabídka poradenských aktivit, jejich obsahová nápln a navazující rekvalifikacní kurz 

s praxí je možností získání potrebných dovedností a znalostí, které jim pomohou prosadit 

se na trhu práce. 

8.3 Cíl a výzkumné otázky 

Cílem je zjistit:  

- posouzení komplexnosti, kvality a úcinnosti poradenských aktivit realizovaných  

v podmínkách Úradu práce ve Zlíne 

-  získání zpetné vazby 

- zhodnocení obsahové náplne motivacního klubu pro ženy po rodicovské dovolené  

- zjištení, zda motivacní klub pomáhá k získání zamestnání 
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- zda je obsahove zameren na témata, která jsou stežejní pro uplatnení se na trhu práce.  

- jak tento motivacní klub vnímají ženy, kterým je urcen? 

- vystihuje motivacní klub potreby, které ženám pri uplatnení na trhu práce scházejí? 

- jak jsou poradenské aktivity efektivní? 

- jaké je uplatnení žen, které absolvovaly poradenské aktivity ve srovnání s klientkami 

ÚP, které temito aktivitami neprošly 

Diskuse nad významem poradenských služeb je duležitá nejenom pro hodnocení,  

ale zároven jako soucást politického rozhodování o tom, co se skutecne za verejné 

prostredky realizuje. Realizace poradenství v podmínkách ÚP sleduje predevším sociální 

cíle. 

8.4 Hypotéza  

Ženy po rodicovské dovolené a ženy s malými detmi, které jsou klientkami Úradu 

práce ve Zlíne, jsou po absolvování poradenských aktivit a rekvalifikace snadneji 

uplatnitelné na trhu práce než stejná skupina žen, která temito aktivitami neprošla. 

Obsahove tyto aktivity významne ovlivnují prístup k hledání uplatnení na trhu práce, 

pozitivne ovlivnují životní postoje žen po rodicovské dovolené.  

8.5 Výzkumné metody 

Dotazníkovou metodou lze zjistit zmenu postoju k problematice upla tnení rizikové 

skupiny žen s malými detmi na trhu práce. Zhodnocením obsahové stránky poradenských 

aktivit a empirickým výzkumem jednotlivých bloku motivacního klubu, potažmo 

rekvalifikacního kurzu s praxí lze posoudit efektivitu celého poradenského procesu. 

8.6 Výzkumný vzorek 

Klientela úradu práce je zastoupena mimo jiné skupinou žen po rodicovské dovolené 

a ženami s malými detmi. Tuto sledovanou skupinu tvorí 23 žen, což je dokumentováno 

v tabulce, která obsahuje základní údaje, které byly podchyceny dotazníkem.  
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Tab. 1. Struktura sledované skupiny 

pocet zastoupení v %
23 100

26 - 30 10 43
vek 31 - 35 4 17

36 - 40 9 39
2 9

Zlín 16 70
bydlište prilehlé okolí 4 17

Otrokovice 3 13
zpusob vlastní iniciativa 8 35
zapojení odbor zprostredkování 6 26

do programu odbor rekvalifikace 9 39
strední škola 14 61

vzdelání gymnázium 5 22
VOŠ / vysoká škola 4 17

kritéria
celkem do kurzu nastoupilo

ženy se zmenenou pracovní schopností

 

Dle údaju v tabulce lze konstatovat, že  výzkumný vzorek tvorí ženy ve veku 26 až 40 

let. Vzhledem k uplatnitelnosti na trhu práce jsou do motivacního klubu zarazovány ženy 

se stredoškolským, vyšším odborným a vysokoškolským vzdeláním. Vetšina žen má deti 

ve vekové kategorii 4 až 9 let, ale vyskytují se i vetší rozdíly ve veku detí. Ženy pecují  

o dve a více detí, z nichž nekteré jsou ve vekové kategorii do 15 let. Bez výjimky se jedná 

o první evidenci na úradu práce. 75%  žen má praktické profesní zkušenosti v zamestnání. 

Mezi omezující faktory, které znesnadnují nástup do zamestnání uvádejí požadavek  

na zkrácenou pracovní dobu z duvodu péce o deti, nedostatecné znalosti práce na PC, 

nedostatecné jazykové znalosti, dojíždení za prací. Dotazníkové šetrení bylo realizováno 

v rámci motivacního klubu žen po rodicovské dovolené po ukoncení rekvalifikacního 

kurzu s odbornou praxí. 
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9 ZAMERENÍ SKUPINOVÉHO PORADENSTVÍ PRO ŽENY 

Snahou poradenských aktivit je pomoci nezamestnaným ženám a mužum v obdobné 

situaci, pecujícím o deti do 15 let veku k jejich opetovnému zarazení do pracovního 

procesu. 

Jedná se o klienty, až na výjimky to jsou ženy, kterí prerušili své pusobení na trhu 

práce z duvodu péce o deti, o rodinu. Nyní mají problém se do pracovního procesu vrátit. 

Aktivity poradenského odboru ÚP by jim v tom mely pomoci.  

Úrad práce ve Zlíne zameril svou pozornost na rizikovou skupinu nezamestnaných 

žen, speciálne na ženy po rodicovské dovolené. V roce 1998 byl zpracován a zahájen 

projekt skupinového poradenství, a to na základe zkušeností a predstav psychologa Úradu 

práce ve Zlíne, nebot neexistovala žádná metodika a praktické zkušenosti, kterých by  

se dalo využít. Program je postaven na individuálním poradenství, Motivacním klubu  

a rekvalifikaci s odbornou praxí ve firmách. Doplnující nabídkou je bilancní diagnostika  

a profesní poradenství. Obsah motivacního klubu je uveden v kapitole jedenáct. 

9.1 Nabídka poradenských služeb 

Nabídku poradenských služeb pro ženy po RD tvorí: 

- individuální poradenství 

- bilancní diagnostika 

- profesne-pracovní poradenství 

- rekvalifikace 

- skupinové poradenství 

- psychologické poradenství 

9.2 Zamerení a cíle poradenských aktivit 

Cílem uvedené poradenské nabídky je posílit a zvýšit sebevedomí žen, predat jim 

praktické informace formou tréninkových situací, naznacit další profesní orientaci, zmenu 

životního stylu, zvýšit jejich samostatnost a rozhodnost v nárocných situacích. 

Dalším cílem je dosáhnout, aby si ženy uvedomovaly nezamestnanost jako šanci, 

která jim otevírá nové možnosti seberealizace. Podporujeme je v tom, že clovek se dokáže 

ucit neco nového v každém veku. Je dobré delat to, co clovek umí a ze zájmové cinnosti  

se casem muže stát zamestnání. 
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Vzhledem k situaci na trhu práce, nabídce a strukture volných míst, není 

v možnostech ÚP v rámci poradenských aktivit tuto rizikovou skupinu plne zamestnat. 

Snahou však je, aby si klientky uvedomily, že nejsou v uvedené životní situaci samy, staly 

se  sebevedomými, chovaly se asertivne, umely se lépe orientovat na trhu práce, poprípade 

si zvýšily kvalifikaci úcastí v rekvalifikacním kurzu. 

V první fázi jsou vždy vytypovány motivované klientky ÚP (ženy po rodicovské 

dovolené a ženy s malými detmi) nebo pricházející za psychologem a poradcem samy 

z vlastní iniciativy. Mnohé se s nabídkou seznámí na výveskách úradu práce nebo dostanou 

doporucení od kamarádky, která Motivacní klub absolvovala. S každou klientkou  

je proveden individuální pohovor s nabídkou všech  poradenských služeb. Behem 

individuálního pohovoru jsou konzultovány príciny neúspešného hledání zamestnání, 

jejich další predstavy o své profesní kariére. Výber kterékoliv poradenské aktivity  

je založen na vlastní iniciative a motivaci, na dobrovolném zájmu každé ženy. Poradenské 

metody a techniky se snaží motivovat a posilovat vlastní aktivitu žen. 
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10 MOTIVACNÍ KLUBY URCENÉ ŽENÁM PO RD 

V klubu jsou ženy motivovány k zájmu o získání zamestnání, pripravují  

se informacne a psychicky na výberová rízení. 

Jedná se o práci se skupinou motivovaných žen, kde je nutná jejich aktivní úcast  

pri modelových a tréninkových situacích. Výcvikový program probíhá pod vedením 

psychologa ÚP a poradce pro dlouhodobe nezamestnané. Motivacní klub obsahuje celkem 

6 schuzek v rozsahu 4 hodin a maximální pocet clenu skupiny je 16. Do klubu jsou 

zarazovány motivované ženy po RD.      

10.1 Program a praktická organizace skupinového poradenství 

Konkrétní obsahovou nápln, délku a prípadnou otevrenost ci uzavrenost skupiny 

stanoví vedoucí motivacního klubu, který absolvoval príslušné vzdelávací kurzy v rámci 

dalšího modulového vzdelávání pracovníku služeb zamestnanosti. V tomto prípade je to 

psycholog ÚP ve Zlíne. Program a rozsah je prizpusoben každé rizikové skupine uchazecu 

o zamestnání. 

Porádající organizace: Úrad práce ve Zlíne.  Kluby práce jsou financne a materiálne 

zabezpecovány z provozních prostredku úradu práce. 

Cíl: motivovat úcastnice k zájmu o získání zamestnání, prípadne o absolvování 

rekvalifikacního kurzu a v této souvislosti je pripravit v príslušné vedomostní rovine 

natolik, aby se zvýšila jejich šance uplatnení na trhu práce. 

Cílová skupina: riziková skupina  - ženy po rodicovské  dovolené 

Omezující faktory: péce o díte, dojíždení, ztráta kvalifikace, požadavek zkrácené pracovní 

doby, nižší sebevedomí a snížená adaptabilita 

Pocet úcastnic ve skupine: max.  10 – 16 

Pocet vytvorených skupin: 2 

Pocet schuzek:  6 (1x týdne po dobu 3 – 4 hodin) 

10.2 Program tréninkových bloku  

1. Specifika rizikové skupiny ženy po rodicovské dovolené 

2. Souhrn psychosociálních dusledku nezamestnanosti 

- možnosti rešení nezamestnanosti 

- sociální, psychické a spolecenské dopady nezamestnanosti 

- specifické zvláštnosti nezamestnanosti u žen po rodicovské dovolené 
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- konstruktivní rešení volného casu 

3. Sebepoznání, hodnotové orientace, trénink na posílení sebeduvery, získání vyššího 

sebevedomí, transankcní analýza, vysvetlení základních životních rolí a postoju 

4. Trénink komunikativních dovedností – verbální a neverbální komunikace, umení 

naslouchat, základy asertivního chování 

5. Prijímací pohovor 

- príprava, vyhotovení dokumentace pro prijímací rízení, zpracování žádosti  

o zamestnání, strukturovaný životopis, sestavení  vlastního inzerátu 

- první dojem 

- príprava a prubeh pohovoru 

- nácvik otázek a odpovedí, stresové otázky 

- demonstrace konkrétních situací 

- ukázka videokazety „Prijímací pohovor” 

6. Stres – vznik, prubeh a dusledky na organismus, zátežové a konfliktní situace.  

    Nácvik obrany proti stresu, zpusoby rešení konfliktu. 

7. Význam duševní hygieny, zásady a pravidla, relaxacní techniky a metody, aktivní 

nácvik, relaxace. 

8. Pracovne právní problematika, rekvalifikace, možnosti poskytnutí dotace na zrízení 

pracovního místa pro uchazecku – ženu po RD. 

Záverecná diskuse, vyhodnocení a záver 
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11 POPIS JEDNOTLIVÝCH TRÉNINKOVÝCH BLOKU 

11.1 Specifika rizikové skupiny ženy po rodicovské dovolené 

V uvedeném bloku jsou podány informace o situaci na trhu práce, vývoji profesní  

a kvalifikacní poptávky v rámci regionu Zlín. Podrobne jsou objasnovány zdroje 

vyhledávání volných míst, charakteristika atypických pracovních míst jako prechod  

mezi docasným a trvalým pracovním pomerem. Pri hledání pracovního místa   

je zduraznena príprava dokumentace k prijímacímu rízení, predevším strukturovaný 

životopis. Neopomenutelné je rozesílání spekulativních dopisu firmám dle vlastního 

výberu, návšteva soukromých zprostredkovatelen práce a hledání zamestnání na job 

serverech na internetu.  

Dlouhodobá nezamestnanost má negativní vliv zejména na : 

- duševní zdraví (zvýšená úzkost, ztráta sebeduvery, neurotické stavy, pocit neužitecnosti,  

beznadej, rezignace, pasivita, bezmocnost, narušené sebevedomí) 

- psychosomatické poruchy (zvýšený krevní tlak, výskyt civilizacních chorob, ztráta  

imunity) 

- problémy v mezilidských vztazích (zhoršení vztahu k partnerovi, detem, príbuzným,  

omezení sociální komunikace, sociálních kontaktu, vytvorení sociální izolace) 

- všeobecná nespokojenost (nezájem a krize duvery vuci státu a spolecnosti) 

Cíl: Uchazecky jsou motivovány k využití doby nezamestnanosti ke zvýšení kvalifikace, 

získání ruzných dovedností a znalostí.  

Komentár: V záveru sezení je uplatnena technika Strom, jejímž prostrednictvím ženy 

interpretují své pocity z prvního setkání a konfrontují své predstavy a ocekávání. 

11.2 Sebepoznání, hodnotová orientace, trénink na posílení sebeduvery 

Uvedený blok je základním tématem, nebot vetšina žen se nachází v nárocných 

životních situacích - sociálních, rodinných, partnerských, financních, nebo mají výrazné 

osobní problémy.  Z tohoto duvodu se dá konstatovat, že znacná cást má velmi snížené 

sebevedomí. Sebepoznání je významné pro zlepšení adaptace, upevnení duševního zdraví, 

osobní vyrovnanosti. V praktických cviceních jsou dávány podnety pro vlastní seberozvoj, 

zvýšení sebeúcty, sebevedomí. Ženy si mohou uvedomit, jaké sociální role v živote 

zastávají, stanoví si poradí vlastních životních hodnot v rámci hodnotové orientace.  
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Cílem uvedeného bloku je navození pozitivního myšlení a pozitivního prístupu ke svému 

životu. Záverem si uchazecky formulují nejduležitejší pravidla sebepoznání. 

Komentár: Ženy si formou koláže, dotazníku a škálových testu ujasnily reálnou situaci,  

ve které se v soucasné dobe nacházejí. Významnou složkou je stanovení životních hodnot  

a priorit v jejich živote. 

11.3 Komunikativní dovednosti, nácvik asertivního chování 

Cílem tohoto bloku je seznámit ženy se základy verbální a neverbální komunikace 

s následným sociálním výcvikem uvedených dovedností. Jedná se o nácvik uvedených 

forem chování:  

- umení naslouchat 

- demonstrace úniku informací 

- umení vcítit se do druhého cloveka (empatie) 

- neverbální komunikace (gestikulace, mimika, podání ruky, ocní kontakt, prostorová  

vzdálenost, pohyby tela, úsmev apod.) 

- využití intonace hlasu jako výrazového prostredku (výška, tón hlasu, rychlost reci) 

- prekonávání komunikacních bariér 

- jak správne poznat nervozitu a klam 

- základy asertivního chování 

Predpokladem i dusledkem mezilidských vztahu je vzájemná komunikace, sdelování 

informací. Uvedené dovednosti si uchazecky trénují v modelových situacích, kde jejim 

podávána zpetná vazba k jejich zpusobu projevu, vystupování, gestikulaci, mimice apod. 

V rámci nácviku asertivního chování probíhá nácvik orientovaný zejména na prijímání 

oprávnené a neoprávnené kritiky, odmítnutí žádosti bez pocitu viny, požádání o laskavost. 

Cílem tohoto bloku je seznámit ženy se základy verbální a neverbální komunikace 

s následným sociálním výcvikem uvedených dovedností. 

Komentár: Pozitivní hodnocení má na ženy motivacní úcinky. Ženy bývají v tréninkových 

cviceních iniciativní a ocenují možnost natrénování si ruzných situací. 

11.4 Prijímací pohovor 

První cást tvorí nácvik sociálních dovedností potrebný k predstavení  

se zamestnavateli. Základem je vytvárení príznivého dojmu – osobní image, který tvorí 

vzhled, rec tela, povest, vystupování, styl komunikace, sebevedomí. Soucástí je upozornení 
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na rušivé faktory, které mohou znicit osobní image. Další cást je zamerena na formy 

poznávání druhých lidí, kdy se dopouštíme rady nepresností. Mezi hlavní chyby mužeme 

zaradit: 

- haló efekt (tendence posuzovat osobu podle celkového dojmu, který si vytvoríme hned  

na pocátku), jedná se o intuitivní hodnocení 

- tendence posuzovat lidi podle sebe 

- stereotypizace 

Zduraznení významu prvního dojmu, který není možné podcenovat. Zapusobit pri prvním 

setkání co nejlépe je duležité i proto, že zmenit nepríznivý dojem vyžaduje obvykle znacné 

úsilí. 

V další cásti je pozornost venována strategii rozhovoru se zamerením na zahájení, 

prubeh a ukoncení rozhovoru, druhy otázek, umení presvedcit partnera. Tréninková cvicení 

jsou orientována na modelovou situaci formou hraní rolí zamestnavatel – zájemce o práci. 

Uchazecky jsou pripravovány na zvládnutí tzv. stresových otázek, které se nejcasteji 

objevují pri pohovoru a doporucení vhodných odpovedí. Zvládnutí této techniky probíhá 

formou demonstrace ve dvojicích. Duraz je kladen na správnou formulaci otázek  

a odpovedí. 

V prípade uvedené rizikové skupiny žen po materské dovolené byl kladen duraz  

na správné sebevedomí, pozitivní prístup. Uvedené tréninkové techniky umožnují 

odstranení komunikacních bariér, které se mnohdy objevují u uchazecek, které dlouhou 

dobu pecovaly doma o deti. Tyto techniky cástecne minimalizují úzkostné stavy a jsou 

doplneny o pozitivní zpetnou vazbu jejich chování. Uvedený blok je doplnen videoklipem 

Prijímací pohovor. 

Cíl: Nácvik sociálních dovedností potrebných k predstavení se zamestnavateli. Základem 

je vytvárení príznivého dojmu – osobní image, který tvorí vzhled, rec tela, povest, 

vystupování, styl komunikace, sebevedomí. 

Komentár: Ženy si na základe dobrovolnosti  vyzkoušely modelové situace jako je 

prijímací pohovor. Psycholog v roli zamestnavatele zaujal modely vstrícného a 

zaneprázdneného zamestnavatele. 

11.5 Stres, zátežové situace, rešení konfliktní situace 

Uvedený tématický blok je cílene vybrán pro uvedenou rizikovou skupinu, nebot 

vetšina z nich se nachází v obtížné životní situaci, zátežových podmínkách rodinných, 
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partnerských, financních, psychických. U mnohých se vyskytují neurotické tendence. 

Uchazecky byly seznámeny s temito tématy: 

- kdy a jak se lidé dostávají do stresu 

- vliv stresu na zdravotní stav 

- prístupy ke zvládání stresu 

- jak odstranit depresivní stavy 

- ztráta životních perspektiv 

- konfliktní a frustracní situace 

- ohrožení zdraví a sociální pozice 

Hlavním podnetem ke stresu je emocne negativné tenze – strach, úzkost, nepohoda, 

únava, zlost. Stres se následne projevuje ruznými odchylkami od standardního chování – 

zvýšená vzrušivost nebo útlum, nesoustredenost, zkratkovité jednání, narušená soudnost 

apod. Podrobne byl rozebrán fyziologický vznik a dusledek stresu, hlavní životní stresory. 

Uchazecky si mohou individuálne zjistit pomocí dotazníku úroven své stresové  odolnosti, 

depresívní ladení. V rámci diskuse uvádejí hlavní stresory, které zpusobují jejich zátežové 

situace a zpusob, strategii pro prekonání stresu. 

V rámci modelových situací a praktických cvicení si mohou natrénovat nové zpusoby 

reagování, odmítání požadavku bez pocitu viny. Z jejich odpovedí je patrné, že reagují  

na stres spíše pasivne a depresivne, casto rezignují. Jde zejména o projevy zvýšené 

vzrušivosti, nesoustredenosti, neschopnosti uvolnit se psychicky i fyzicky, zkratkovité 

jednání. Pri zvládání stresu jsou videt osobní rozdíly, zvlášte silne ovlivnují pracovní 

výkonnost a mají negativní dopad na zdraví. 

V rámci tohoto bloku byly uchazecky seznámeny s prístupy a metodami ke zvládání 

stresu, obdržely písemný materiál První pomoc pri zvládání stresu, aktivne provádely 

nácvik na odblokování stresu. 

Cíl: Seznámit ženy s vlivem stresu na lidský organismus a umet pracovat se stresem. 

Komentár: Príznive bylo prijato rozebírání stresových a zátežových situací, praktické rady  

a  diskuse k zvládání zátežových situací. Pozitivne byl prijat nácvik odblokování stresu. 

11.6 Duševní hygiena, aktivní relaxace 

Duševní hygiena tvorí soubor pravidel a rad k udržení a prohloubení duševního 

zdraví.  
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Patrí zde zejména informace o: 

- výžive 

- optimálním spánku 

- pohybu, dýchání 

- odstranení rizikových návykových vlivu 

- tvorbe životního stylu 

- relaxaci 

Nerespektování zásad duševní hygieny dává podnet ke vzniku civilizacních chorob. Duraz 

je kladen na pozitivní vnímání své osoby, odblokování stresových barieér. Soucástí je 

seznámení s ruznými technikami relaxací, které mají za cíl psychofyzické uvolnení. Jejich 

základ spocívá v sebeovládání a výsledná reakce je protistresovou obranou (zklidnení 

dechu, uvolnení svalového napetí, psychická pohoda). Pri každé schuzce byla v záveru 

provedena relaxacní technika. Po seznámení s metodou byl proveden prakticky aktivní 

nácvik relaxace - autogenního tréninku s použitím relaxacní kazety dr. Patricie Tervinové, 

Hlubiny duše. 

Cíl: Prijetí nových vzorcu chování a umení prijmout názor, že pecovat o sebe neznamená 

být sobecká vuci rodine. Umet si vymezit cas pro sebe. 

Komentár: Uvedené príklady a možnosti trávení volného casu byly prijaty jako podnet  

k zamyšlení. Výmena zkušeností, praktický zážitek s použitím relaxacní kazety byly 

príjemné pro vetšinu žen v klubu. 
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12 STRUKTURA JEDNOTLIVÉHO TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU  

Struktura jednotlivého tréninkového programu klubu 

1. Relaxacní úvod – odreagování se a koncentrace pozornosti na klubovou práci 

2. „Kolecko„ – aktuální informace od všech clenu ve skupine v rámci vyhledávání 

pracovních príležitostí v prubehu každého týdne 

3. Cást instruktážního charakteru 

4. Prestávka cca 15 minut 

5. Výcviková, aktivní cást programu 

6. Záver 

7. Relaxace 

12.1 Didaktické pomucky 

Pri hromadné poradenské akci jsou používány krome slovních instrukcí i didaktické 

pomucky: 

flip chart 

korková tabule  

videokamera 

video, DVD prehrávac 

CD prehrávac 

televize 

internet 

12.2 Techniky 

Používané techniky: 

shlédnutí videoprogramu 

poslech magnetofonového záznamu 

instruktáž 

brainstorming 

praktická cvicení 

metoda otázek a odpovedí 

Soucástí metodických postupu je konkrétní trénink modelových situací s použitím 

videokamery, který umožní nacvicení používání vhodných postupu a vyvarování  

se možných chyb pri skutecném jednání.  



UTB ve Zlíne, Univerzitní institut  51 

 

12.3 Personální obsazení 

Klubové aktivity jsou vedeny a rízeny psychologem ÚP a poradcem pro dlouhodobe 

nezamestnané uchazece o zamestnání. Plní role poradcu, pedagogu, psychologu apod. 

Predpokládá se jejich vysoká odbornost, praktické zkušenosti a kvalitní pedagogicko-

psychologická práce. Výhodou poradcu je extrovertní zamerení, které podporí aktivní 

zapojení úcastnic do dení v klubu a umožní navázání blízkého kontaktu. 
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13 NESPECIFICKÁ REKVALIFIKACE S PRAXÍ 

13.1 Nespecifická rekvalifikace  

Cílenost rekvalifikacních programu v CR je srovnatelná s ostatními zememi EU. 

Obecne ve strukture specifických skupin úcastníku rekvalifikací, kterí ukoncují program 

rekvalifikací a následne se jim darí získat zamestnání, jednoznacne dominují ženy, což je 

dáno jejich velkým zastoupením v techto programech.  

Od roku 1999 do dubna 2006 bylo v podmínkách ÚP ve Zlíne realizováno celkem 

patnáct nespecifických rekvalifikacních programu pro 345 žen. Podle statistických zdroju 

ÚP ve Zlíne je efektivnost techto kurzu od 35% do 60%. 

Rekvalifikacní kurz Žena a trh práce je poskytován vzdelávacím zarízením  

Marlin B&V s pobockou ve Zlíne od roku 2001.  

13.2 Nespecifická rekvalifikace pro ženy po rodicovské dovolené  

V rámci  poradenských aktivit byl pripraven pro rizikovou skupinu žen adaptacní 

kurz nespecifické rekvalifikace pro ženy po rodicovské dovolené s názvem Žena a trh 

práce. Kurz obsahuje 138 hodin. Duležitou a velmi žádanou cástí je výuka práce  

na pocítaci. Další prednášky jsou zamereny na orientaci v ekonomickém chodu firmy,  

na základní úcetní doklady, obchodní korespondenci, pracovneprávní problematiku, 

Živnostenský zákon, Obchodní zákoník a základní informace o Evropské unii.  

Kurz probíhá 4x týdne v dobe od 8 do 13 hodin tak, aby si ženy zabezpecily péci o 

deti. Pocet úcastnic v kurzu je limitován poctem maximálne 24.  Tato rekvalifikace je 

zabezpecována 2x rocne, vždy na jare a na podzim. Vzhledem k velkému zájmu nelze vždy 

uspokojit všechny uchazecky. Kritéria výberu preferují ženy s možností nástupu  

do zamestnání, úcast v motivacním klubu, na který tato rekva lifikace navazuje.  

Od ríjna 2001 je uvedený rekvalifikacní kurz obohacen o následnou trímesícní praxi  

ve firmách. Tuto novinku ženy velmi uvítaly, nebot zde získali konkrétní pracovní 

zkušenosti, vyzkoušely si úroven své adaptace na nové pracovní podmínky, pracovní 

vztahy. Výrazným rysem žen po RD je jejich vysoká pracovní motivace, zájem naucit se 

vše nové, nezklamat a obstát. Jejich pracovní chování je hodnoceno zástupci firmy velmi 

pozitivne. Témer 1/3 žen z celkového poctu je schopna si zajistit praxi ve firmách  vlastní 

iniciativou, což v dnešní dobe není jednoduché.  
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Tab. 2. Obsah rekvalifikacního kurzu „Žena a trh práce“ 

 
Predmet pocet hodin
Zahájení kurzu 1
Pracovní právo 12
Danová evidence 12
Jednání s obchodním partnerem 7
Trh práce a EU 6
Firemní kultura 4
Obchodní korespondence 5
Obchodní korespondence na PC 4
Práce na PC - Excel, Word, internet 75
Danová soustava 4
Sociální politika 4
Úcetní doklady v praxi 4
Celkem hodin 138

 
 

Po ukoncení každého rekvalifikacního kurzu psycholožka Úradu práce ve Zlíne 

organizujeme jednodenní setkání pro ty uchazecky, které zustaly v evidenci a nepodarilo se 

jim zatím najít zamestnání. Zde ženy hodnotí úroven rekvalifikace, praktický prínos a 

reálné možnosti získat zamestnání. K tomu slouží v prvé rade anonymní dotazník a poté 

diskuse. Naší snahou je udržet a podporit jejich získanou motivaci a aktivitu, aby neztratily 

zájem a sebeduveru. 

13.3 Možnosti dalších rekvalifikacních kurzu pro ženy po RD 

Existuje rada dalších kurzu, o které projevují ženy zájem.  

Jsou to rekvalifikacní kurzy:  

− základy obsluhy PC 

− speciální oblasti výpocetní techniky (AutoCad, Corel Draw, tvorba  webových stránek) 

− úcetnictví a obsluha PC 

− sociální pracovnice – pecovatelka, sanitárka 

− masérka, pedikérka, nehtová modeláž, kosmeticka 

− instruktorka fitnes, instruktorka plavání kojencu a batolat 

− vazba sušených kvetin 

− kurz pro zacínající podnikatele  
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U mnoha z techto oboru je již trh práce zasycen nebo zde významnou roli sehrává novela 

živnostenského zákona, která znacne omezuje prímé podnikání.  

Nekteré ženy po absolvování kurzu pro zacínající podnikatele zkusily soukromé 

podnikání napr. v oblasti prodeje zdravé výživy, otevrení second-handu, vazby kvetin 

apod.  

13.4 Hodnocení klubu žen v podmínkách Úradu práce 

Hodnocení jednotlivých obsahových cástí klubu v podmínkách ÚP ve Zlíne bývá 

provádeno dotazníkovou metodou. Je pravidlem, že ženy v rámci v záveru sezení hodnotí 

individuálne spokojenost s obsahem a prubehem. Duležitou roli v hodnocení kvality hrají 

osobní rozhovory a sledování pripomínek ze strany žen prubežne dle jednotlivých bloku. 

Závery z hodnocení slouží vedoucí klubu k podrobným analýzám a prípadným úpravám 

vzdelávacího obsahu klubu. Hodnocení klubu dotazníkovou metodou bylo zamereno  

na obsahovou nápln – cílem bylo zjistit, zda ocekávání žen v klubu byla naplnena a jakým 

smerem by se mela prípadne vyvíjet témata a jejich rozsah. Pri hodnocení vedoucí klubu  

a poradce bylo predmetem zjištování ochota pomoci, srozumitelný výklad témat a celkové 

vedení a organizace klubových aktivit.  

13.5 Vyhodnocení  výzkumu dotazníkovou metodou 

13.5.1 Zadání dotazníku  

DOTAZNÍK 

1. Vek: …………………………………. 

2. Dokoncené vzdelání: 

(Oznacte jednu odpoved a poprípade dopište obor svého studia) 

Ucební obor 

Gymnázium 

SOŠ s maturitou – obor 

SŠ s maturitou – obor 

VOŠ – obor 

3. Po ukoncení studia jsem získala praxi: ANO NE 

4. Pro získání zamestnání jsem ochotna vzít práci: 

Jakoukoliv 
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Jen v míste bydlište 

V jiném meste 

Pouze tu, co odpovídá mému vzdelání 

Neodpovídající mému vzdelání ani mým predstavám 

Jen takovou, která je dobre financne ohodnocena 

5. Pri získání zamestnání je pro me rozhodující: 

Pracovní prostredí – vybavení pracovište, umístení pracovište 

Pracovní kolektiv – vztahy na pracovišti 

Pracovní doba 

Nadrízený 

Výše platu 

Typ práce 

Možnost seberealizace (rust v kariére) 

Vzdálenost od bydlište 

Jiná možnost 

6. Proc si myslíte, že jste doposud nenašla zamestnání? 

Nevyhovuje mi charakter nabízených zamestnání 

Nemám dostatek praxe, zkušeností 

Nedostatek volných míst v mém oboru 

Jiné duvody (uvedte jaké) ………………………….. 

7. Kdo je pro Vás v soucasné dobe nejvetší oporou? 

Partner 

Sestra, bratr 

Rodice 

Prítelkyne 

Musím se spolehnout sama na sebe 

8. Jak kvalitne jste pripravena, když žádáte o práci? 

Cítím se nejiste 

Mám zpracovaný životopis a pripravené doklady, otázky k prijímacímu pohovoru 

Vím jak postupovat pri prijímacím pohovoru 

Znám práci na PC 

Ovládám cizí jazyk (základy, strední znalost, velmi dobrá znalost) 

9. Jaké znalosti a dovednosti si ješte potrebujete osvojit, abyste získala zamestnání? 
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Práci na PC (základy mám, procvicit stávající znalosti) 

Cizí jazyk 

Další znalosti a dovednosti (uvedte jaké) ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Hodnocení motivacního klubu pro ženy 

10. Uvedte, co se Vám v motivacním klubu pro ženy líbilo a s cím jste nebyla 

spokojena. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

11. Co konkrétne považujete pro Vás za prínos, co je pro Vás užitecné? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

12. Uvedte další možná témata ci okruhy, která by se dala príšte použít. 

13. Myslíte, že doba trvání motivacního klubu byla pro Vás príliš dlouhá nebo byste 

uvítala pokracování? 

Hodnocení navazujícího rekvalifikacního kurzu 

14. Byl teoretický blok rekvalifikacního kurzu v dostatecném rozsahu? 

ANO NE 

15. Absolvovaná praxe ve firme pro Vás byla prínosem? 

ANO NE 

16. Je pro Vás reálne získat do 2 mesícu po ukoncení poradenských aktivit 

zamestnání? 

ANO, práci mám zajištenu Mám predbežný príslib NE  
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13.5.2 Vyhodnocení dotazníku  

Tab. 3. Vyhodnocení dotazníku 

Dokoncené vzdelání:
Gymnázium 3 13%
SŠ s maturitou – obor 16 70%
VOŠ/VŠ – obor 4 17%

Po ukoncení studia jsem získala praxi:
ANO 20 87%
NE 3 13%

Pro získání zamestnání jsem ochotna vzít práci:
Jakoukoliv 2 9%
Jen v míste bydlište 22 96%
Pouze odpovídající mému vzdelání 19 83%
Jen  dobre financne ohodnocenou 20 87%

Pri získání zamestnání je pro me rozhodující:
Pracovní prostredí – vybavení pracovište 6 26%
Pracovní kolektiv – vztahy na pracovišti 23 100%
Pracovní doba 21 91%
Nadrízený 23 100%
Výše platu 21 91%
Druh práce a uplatnení mé kvalifikace 20 87%
Možnost seberealizace, kariérový rust 3 13%
Dojíždení 23 100%

Proc si myslíte, že jste doposud nenašla zamestnání?
Nevyhovuje mi charakter nabízených zamestnání 0 0%
Nemám dostatek praxe, zkušeností 19 83%
Nedostatek volných míst v mém oboru 18 78%
Nízká sebeduvera 17 74%
Zabezpecení hlídání detí 21 91%

Kdo je pro Vás v soucasné dobe nejvetší oporou?
Partner 19 83%
Sestra, bratr 17 74%
Rodice 7 30%
Prítelkyne 17 74%
Musím se spolehnout sama na sebe 3 13%
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Jak kvalitne jste pripravena, když žádáte o práci?
Cítím se nejiste 17 74%
Mám zpracovaný životopis a pripravené doklady,
otázky k prijímacímu pohovoru 23 100%
Vím jak postupovat pri prijímacím pohovoru 23 100%
Znám práci na PC 21 91%
Ovládám cizí jazyk 0 0%
(základy, strední znalost, velmi dobrá znalost) 7 30%

Uvedte, jaké znalosti a dovednosti si ješte potrebujete osvojit, abyste 
získala zamestnání?
Práci na PC (rozšírení základní úrovne) 23 100%
Cizí jazyk 20 87%
Další znalosti a dovednosti (uvedte jaké) 5 22%

Byl teoretický blok rekvalifikacního kurzu v dostatecném rozsahu?
ANO 21 91%
NE 2 9%

Absolvovaná praxe ve firme pro Vás byla prínosem?
ANO 22 96%
NE 1 4%

 

Z dotazníku vyplývá, že absolventky Motivacního klubu pro ženy jsou zastoupeny  

ze 70% ženami se stredoškolským vzdeláním a 87% z celkového poctu má pracovní 

zkušenost alespon krátkodobého charakteru. 83 – 96% žen požaduje práci odpovídající 

dosaženému vzdelání, dobre financne ohodnocenou a v míste bydlište z duvodu péce  

o deti. 9% dotazovaných je ochotno prijmout jakoukoliv práci, a to z duvodu nízkých 

financních príjmu rodiny ci z duvodu, že jsou samoživitelky. Zcela jednoznacne ženy 

preferují v zamestnání dobré vztahy na pracovišti a dobu dojíždení do zamestnání. Stejnou 

duležitost má pracovní doba a výše platu. Následuje druh vykonávané práce a uplatnení 

kvalifikace. Duvody ztíženého uplatnení na trhu práce vidí dotazovaná skupina predevším 

v nedostatku pracovních zkušeností, nedostatku volných míst v oboru, nízké sebeduvere, 

ale stežejním problémem je zajištení detí v dobe výkonu zamestnání a v dobe nemoci detí. 

Kvalitní rodinné zázemí je jednou z preferovaných životních hodnot. Po absolvování 

poradenských aktivit respondentky predpokládají, že jsou pripraveny prakticky zvládnout 

prijímací rízení a jsou vybaveny znalostí práce na PC. Rezervy a nedostatky pocitují 

v cizojazycných znalostech. Rekvalifikacní kurz s praxí hodnotí ze 74% pozitivne jako 

teoretický prínos a pro 78% respondentek  hodnotilo odbornou praxi ve firmách velmi 
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pozitivne, nebot cást žen prímo zustává pracovat ve firme, kde absolvuje praxi. Další ženy 

jsou schopny se uplatnit u jiného zamestnavatele v pomerne krátkém casovém horizontu. 

Absolvování praxe navozuje u žen po RD situaci „znovu chodit do práce,” zesílení aktivity 

pri dalším vyhledávání zamestnání.       

Mezi pripomínkami poradenských aktivit jsou zminovány: 

Motivacní klub pro ženy po RD – uvítaly by navýšení poctu setkání, prohloubení témat 

prijímací pohovor, asertivní chování a rešení konfliktních situací, rešení pracovne právních 

vztahu se zamestnavateli.  

Rekvalifikacní kurz Žena a trh práce pokryl poptávku po doplnení dovedností  

a znalostí požadovaných zamestnavateli. Žádáno je navýšení dotace hodin na výuku 

výpocetní techniky. Bohužel, situace pocítacové gramotnosti u této kategorie žen se za 

uplynulých sedm let nezmenila. Požadována je výuka cizích jazyku a rozšírení tématu 

obchodní korespondence. V rámci bloku Pracovní právo ženy rešily problémy, se kterými 

se potýkaly v dobe pred RD. Dle slov lektora šlo o „staré krivdy.“  Kritické hodnocení  

se týkalo výberu firem, které poskytovaly absolventkám odbornou praxi ve firmách. Zcela 

nespokojeny byly 2 ženy, které nebyly vytíženy, nebo byly využívány pouze pro pomocné 

nebo podradné práce. Rekvalifikacní program s navazující praxí je obsazován ženami, 

které prošly Motivacním klubem. Kapacita 23 – 24 míst rekvalifikacního kurzu Žena a trh 

práce neuspokojí vyšší poptávku prihlášených žen. Tento problém je rešen bud umístením 

v následném termínu konání rekvalifikace nebo nabídkou jiného typu rekvalifikacního 

kurzu.  

13.6  Uplatnení žen po absolvování poradenských aktivit 

Tab. 4. Úspešnost uplatnení žen po RD 

2004 2005 2006
celkem evidovaných žen 36 31 27
rekvalifikované ženy 19 12 10
rekvalifikované ženy umístené 11 8 6
úspešnost umístení rekvalifikovaných žen 58% 67% 60%
nerekvalifikované ženy 17 19 17
nerekvalifikované ženy umístené 8 9 6
úspešnost umístení nerekvalifikovaných žen 47% 47% 35%
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Rekvalifikacní programy s praxí ve firme dávají vetší nadeji na odstranení aktuálních 

nedostatku kvalifikace. Úcast na techto programech muže taktéž nahradit neexistující  

nebo velmi omezené pracovní zkušenosti, nebo odstranit predsudky zamestnavatelu  

vuci nezamestnaným ženám s malými detmi. Tabulka jednoznacne dokládá pozitivní 

dopad na umístení žen na trhu práce po absolvování poradenských aktivit ÚP ve Zlíne.  

Jednak je to dáno vstrícným prístupem žen a zmenou jejich postoju k problematice 

nezamestnanosti a neopomenutelná je pozitivní zkušenost zamestnavatelu s ženami, které 

ve firmách absolvují odbornou praxi. 

13.7 Potvrzení, vyvrácení hypotézy 

Sledovaná skupina potvrdila na základe dotazníku, zhodnocení obsahové náplne 

Motivacního klubu a statistického vyhodnocení úspešnosti uplatnení na trhu práce 

predpoklad, že Motivacní klub pro ženy a navazující rekvalifikace s praxí prispívá  

ke zmene postoju žen a potvrzuje teoretická východiska práce se skupinou.  

Statistické vyhodnocení dokládá vyšší uplatnitelnost na trhu práce. 

Skupinové poradenské aktivity Úradu práce ve Zlíne chtejí napomoci zlepšení 

uplatnení na trhu práce, dále zlepšit úroven zamestnanosti a vzdelávání na regionální 

úrovni. Obsahová nápln klubu umožnuje uplatnení inovacních prístupu k rešení problému  

a v metodách práce  s klienty. Prispívá k zvýšení zamestnanosti osob, jimž hrozí 

dlouhodobé vyloucení z trhu práce. Poradenské informacní služby a zvýšení motivacních 

aktivizacních opatrení této cílové skupiny podporují vstup na trh práce. 

Nedostatky – ÚP neuspokojí z financních  duvodu všechny zájemkyne  

o rekvalifikacní kurzy.  

Existují faktory ovlivnující efekty programu APZ. Stejne jako je situace cloveka 

dynamická, je nutno nahlížet na efekty programu z odstupu po uplynutí urcitého casového 

období. V delším casovém úseku se projevuje setrvacnost ekonomické situace – lidé se 

vrací zpet do nezamestnanosti nebo naopak lidé teprve po urcité dobe zacínají cerpat 

výhody poradenských programu a nacházejí zamestnání – vynahrazují tak období prubehu 

trvání programu, v prubehu nehož si zamestnání nehledali (byli uzamceni v programu).  
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13.8 Cíle a výsledky šetrení 

Stanové cíle a výsledky šetrení:  

- posouzení komplexnosti, kvality a úcinnosti poradenských aktivit realizovaných 

v podmínkách Úradu práce ve Zlíne 

Komentár: Smysluplnost poradenských aktivit v podmínkách ÚP ve Zlíne dokládá 

návaznost individuálního poradenství, motivacní klub a následná rekvalifikace s odbornou 

praxí. Komplexní program zvyšuje uplatnení na trhu práce. 

- získání zpetné vazby 

Komentár: Zpetná vazba je získávána formou kolecka v záveru každého sezení, dotazníky 

v záveru Motivacního klubu a prubežnými dotazníky v rámci rekvalifikace a po jejím 

ukoncení. 

- zhodnocení obsahové náplne motivacního klubu pro ženy po rodicovské dovolené  

Komentár: Obsahová nápln jednotlivých sezení je aktualizována dle charakteru každé 

skupiny. Její kvalita je proverena nekolikaletou praxí. Psycholog ÚP ve Zlíne sleduje 

úcinnost jednotlivých bloku s možností zmen. 

- zjištení, zda motivacní klub pomáhá k získání zamestnání 

Komentár: Na základe porovnání skupin žen, které se úcastnily aktivit s ženami, které 

aktivitami neprošly dokládá Tabulka c. 4 na str. 62. 

- zda je obsahove zameren na témata, která jsou stežejní pro uplatnení se na trhu práce 

Komentár: Motivacní klub skutecne obsahuje témata, která doplnují teoretické znalosti žen 

po RD. Pozitivne jsou hodnoceny všechny bloky. Pro praktické uplatnení je obzvlášt 

prínosný blok Prijímací pohovor a príprava k prijímacímu rízení. 

- jak tento motivacní klub vnímají ženy, kterým je urcen? 

Komentár: Motivacní klub je prínosný po stránce informacní, plní funkci sociální a emocní 

podpory.  

- vystihuje Motivacní klub potreby, které ženám pri uplatnení na trhu práce scházejí? 

Komentár: Obsahová nápln Motivacního klubu je strukturována a presne naplánována, tak 

aby výstup po ukoncení rekvalifikacního kurzu s odbornou praxí  smeroval k uplatnení žen 

po RD na trhu práce. Potrebou a cílem žen je uplatnit se znovu na trhu práce. 

- jak jsou poradenské aktivity efektivní? 

Komentár: Efektivita se pohybuje mezi 57 – 67% 

- jaké je uplatnení žen, které absolvovaly poradenské aktivity ve srovnání s klientkami  

úradu práce, které temito aktivitami neprošly? 
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Komentár: Ženy, které uvedenými poradenskými aktivitami neprošly mají uplatnitelnost 

mezi 35 – 47%. 

Sledování efektivity poradenského programu prineslo ocekávaná zjištení. Ženy setrvávají 

v nezamestnanosti po absolvování poradenských aktivit kratší dobu než ty, které  

do programu nevstupují. Absolventky poradenských aktivit jsou schopny více využívat 

potenciálu APZ. Je na samotných ženách, jak se získanými schopnostmi a dovednostmi 

naloží. Jsou lépe vybaveny po stránce úrovne vzdelání, chybí však kontakt s pracovním 

trhem tak, že bud  nikdy nepracovaly, nebo proto, že tento kontakt v prubehu rodicovské 

dovolené ztratily. Tyto uchazecky o zamestnání si neverí, chybí jim urcité pracovní 

dovednosti, potrebují tedy zejména dodat nutné sebevedomí. Motivacním klubem  

a rekvalifikací s následnou praxí ve firmách je naplnena sociální opora ze strany státu. 
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ZÁVER 

Náhlá, neocekávaná ztráta práce je v naší kulture velkým zásahem do života lidí, je 

dokonce traumatizujícím existenciálním zážitkem. Skutecnou hodnotu práce clovek 

obvykle poznává, až když ji ztratí. Nedobrovolné vyrazení práce z osobního života cloveka 

má prukazné negativní sociální, psychologické, ale i zdravotní dusledky. Dlouhodobou 

ztrátou placeného zamestnání mizí odmena jako hlavní zdroj uspokojování životních 

potreb, vzniká osobní i rodinná ekonomická nejistota, nicí se obvyklé casové rozvržení 

pracovního dne, ztrácí se možnost získávání a udržování pracovních návyku a dovedností.  

Duležitým faktorem ve výzkumu krátkodobé i dlouhodobé nezamestnanosti 

v celospolecenském merítku je ochranný vliv emocní a sociální opory. Pro vetšinu 

nezamestnaných je hlavní životní oporou rodinné zázemí, což potvrdil i predložený 

dotazník.  Rodina a osoby nejbližší významne pomáhají prekonávat obtížnou životní 

situaci a poskytují emocní oporu. Sociální opora v tomto prípade zastoupená  institucí ÚP 

ve Zlíne pusobí jako nárazník a dává nadeji na znovuzískání práce. 

Uplatnení cloveka na trhu práce je podmínené radou charakteristik – vekem, 

zdravotním stavem, vzdeláním, pohlavím, príslušností k etnické skupine. Na základe toho 

se vyclenují rizikové skupiny. V této práci sledovaná skupina žen po rodicovské dovolené 

je jednou z techto rizikových skupin. Je zrejmé, že práve na ni musí být zamerena politika 

zamestnanosti. Jednou z možností pro nezamestnané ženy po RD je využití poradenských 

skupinových aktivit, které nabízí Úrad práce ve Zlíne. Pri zpracování tématu uplatnitelnosti 

žen po RD jsem využila poznatku a vlastních zkušeností poradce pro dlouhodobe 

nezamestnané uchazece o zamestnání s touto cílovou skupinou.  

Kladná odezva žen a  procento uplatnení v pomerne krátké dobe na trhu práce 

potvrzují hypotézu o úspešnejším uplatnení žen po RD na trhu práce po absolvování 

poradenských aktivit ve srovnání se skupinou žen po RD, které temito aktivitami neprošly. 

Obsahová nápln motivacních klubu odpovídá požadavkum rizikové skupiny. Tento 

program a rada obdobných projektu je aktualizována dle situace na trhu práce. Již zmínená 

obsahová nápln motivacních klubu umožnuje uplatnení inovacních prístupu k rešení 

problému a v metodách práce  s klienty. Prispívá k zvýšení zamestnanosti osob, jimž hrozí 

dlouhodobé vyloucení z trhu práce. Poradenské informacní služby a zvýšení motivacních 

aktivizacních opatrení této cílové skupiny podporují vstup na trh práce. 
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Obsahová nápln klubu zlepšuje individuální dovednosti, znalosti, motivaci a aktivitu 

k prístupu k práci, s cílem dosažení pretrvávajících výsledku v zamestnanosti, a tím 

podporuje udržitelnost osobního rozvoje. 

Na motivacní kluby musí navazovat další programy, aby se projevil plne jejich 

prínos. Rekvalifikacní kurz Žena a trh práce podporuje dovednosti a znalosti žen, které 

pobytem v domácím prostredí a pécí o malé deti ztrácejí kvalifikaci, praxi a jsou omezeny 

casovými možnostmi v zamestnání. Kladem je prevedení žen z odborné praxe   

do pracovního pomeru. 
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