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Anotace 

V předložené práci je zpracován přehled poradenských aktivit na úřadech práce. 

V první části je vysvětleno, co je to poradenství, jaké jsou jeho typy: individuální, 

skupinové, týmové a speciální. V další části je vysvětleno, co je to Job club – kde a kdy 

Job cluby vznikly, k jakému účelu slouží, jaké jsou typy Job clubů a jací klienti jsou  

do nich zařazováni. V poslední části je zpracováno dotazníkové šetření mezi klienty Job 

clubů. Toto šetření se týkalo jejich spokojenosti s poskytnutým programem a informacemi 

a možnostmi využití těchto informací a získaných dovedností při hledání vhodného 

zaměstnání. Na základě výsledků dotazníkového šetření budou navrženy možné změny 

v náplni Job clubů. 

Klí čová slova: Job club, poradenství, úřad práce, nezaměstnanost 

 
 
 
 
 

Summary 

The thesis deals with consultancy services provided at the labour offices. In the first 

part it is explained what the consultancy term means and what their types are, namely: 

individual, group, team and special consultancy. In the following part it is explained what 

job clubs are: where and when job clubs were established, what their objectives are, what 

types of job clubs exist and the types of clients that are included in these clubs. In the last 

part client-questionnaire-based survey results are processed. This survey concerned the 

client-satisfaction with the programme provided and with the information supplied as well 

as the possibilities to use this information and acquired skills during the process of looking 

for appropriate employment. On the basis of the outcomes of the questionnaire-based-

survey prospective changes will be proposed concerning the content of activities within the 

job clubs. 

Keywords: Job Club, Consultancy, Labour Office, unemployment 
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1 ÚVOD 

V současné době, kdy ze všech stran slyšíme, že naši ekonomiku zasáhla 

hospodářská krize a rostou počty nezaměstnaných, je vyvíjen větší tlak na různé instituce, 

aby se tímto problémem zabývaly a nějakým způsobem ho řešily. 

Účelem bakalářské práce není zabývat se hospodářskou krizí ani současnou 

hospodářskou situací. Cílem této práce je především zmapovat poradenské činnosti úřadu 

práce a zaměřit se na skupinové poradenství JOB CLUB. Součástí bude vysvětlení pojmu 

„nezaměstnanost“ ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a uvedení způsobů, 

jakými se snaží úřad práce nezaměstnanost regulovat a řešit. 

Nezaměstnanost jako fenomén se v naší zemi objevila až po listopadu 1989, kdy se 

změnila politická situace a začala privatizace velkých podniků. Na vznikající trh práce  

se dostávali první nezaměstnaní. V téže době byly zřizovány první úřady práce. Předtím 

problematiku umísťování do pracovního poměru řešily příslušné odbory okresních 

národních výborů. De facto v naší zemi do roku 1989 nezaměstnanost neexistovala. 

Vývoj nezam ěstnanosti v okrese Most
r. 2007-2009
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Obrázek 1: Vývoj nezaměstnanosti v okrese Most v letech 2007 až 2009 

Zdroj: [Statistiky ÚP v Mostě] 
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V současné době je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice 9,2 %, což 

představuje 539 136 lidí bez práce (údaj je k 31.12.2009). Toto jsou čísla evidované 

nezaměstnanosti. Ve skutečnosti lze předpokládat, že je nezaměstnaných mnohem více.  

Na úřadu práce často nejsou evidováni lidé bez domova. V evidenci úřadu práce rovněž 

nejsou lidé, kteří byli z nějakého důvodu vyřazeni z evidence úřadu práce. Těmi se ovšem 

v této práci zabývat nebudu. 

Vývoj míry nezam ěstnanosti v okrese Most
1991-2009 (údaje vždy k 31.12.)
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Obrázek 2: Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Most v letech 1991 až 2009 (údaje vždy k 31.12.) 

Zdroj: [Statistiky ÚP v Mostě] 

Jak je definován nezaměstnaný? Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném 

znění, v § 24 uvádí: „uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá  

o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, 

a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence 

uchazečů o zaměstnání“. Dále je v § 25 výše citovaného zákona uvedeno, že uchazečem  

o zaměstnání může být pouze fyzická osoba, která není v pracovněprávním vztahu nebo ve 

služebním poměru a není ani samostatně výdělečně činná. Zákon dále specifikuje další 

podmínky, které musí být splněny, aby člověk, který přijde požádat úřad práce  

o zaevidování do evidence nezaměstnaných, mohl být zaevidován jako uchazeč  

o zaměstnání. 
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1.1 Poradenství 

Poradenství (dle § 15 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) pro 

fyzické osoby se zaměřuje na posouzení osobnostních předpokladů, schopností  

a dovedností a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby povolání  

a rekvalifikace. Poradenství pro zaměstnavatele se zaměřuje na výběr zaměstnanců podle 

kvalifikačních a osobnostních předpokladů. Informační činnost spočívá zejména 

v informování o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech a volných 

pracovních silách. [6] 

Proč se v této souvislosti zmiňuji i o poradenství pro zaměstnavatele? Vše spolu 

velmi úzce souvisí. Na úřadu práce se pak setkává poptávka po pracovní síle ze strany 

zaměstnavatelů s nabídkou pracovních sil (jejich znalostí a dovedností) uchazečů  

o zaměstnání.  

V rámci poradenství se poradci úřadů práce snaží najít vhodné kandidáty na pracovní 

pozice nabízené zaměstnavateli. Pokud takové kandidáty ve své evidenci nemají, snaží se 

najít jiné vhodné kandidáty, kteří by po absolvování vhodné rekvalifikace mohli býti 

nabízeni zaměstnavateli. 

Poradenství lze definovat i jinak. Nejlépe ho zřejmě vystihuje definice D. E. Supera, 

který chápe poradenství jako „pomoc ke svépomoci“. V tomto duchu jsou i poradci úřadů 

práce školeni k tomu, aby klienta (uchazeče o zaměstnání) přivedli k řešení problému 

takovým způsobem, aby klient měl pocit, že je to jeho nápad. Další práce s takto 

motivovaným klientem je mnohem snazší a klient se zpravidla rychleji zapojí do 

pracovního procesu nebo jiných aktivit úřadu práce. 

Úřady práce ve své činnosti využívají celou řadu poradenských aktivit. Některé 

z nich v krátkosti představím. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku JOB CLUBů. 

S Job cluby souvisí i kapitola věnovaná průzkumu spokojenosti účastníků Job clubů  

a zjišťování dalších výstupů z Job clubů. 



Šárka Minarčíková: JOB CLUB – skup. porad. zaměřené na získání vhodného prac. místa 

2010   4 

2 ZMAPOVÁNÍ PORADENSKÝCH AKTIVIT Ú ŘADU PRÁCE 

Jak jsem předeslala již v úvodu, činností úřadu práce ve  vztahu k jeho klientům 

(uchazečům o zaměstnání) je především zprostředkování zaměstnání a poradenství. 

Tyto činnosti spolu zpravidla velmi úzce souvisí. Pro zprostředkování vhodného 

zaměstnání je nutno klienta poznat – a to nejen z dotazníku, který vyplní při evidenci, ale 

poznat a posoudit i jeho znalosti, dovednosti, zkušenosti, praxi a v neposlední řadě  

i zdravotní stav, zázemí a sociální situaci. 

2.1 Zprostředkování zaměstnání 

Běžnou praxí je, že zprostředkovatel zaměstnání je zároveň poradcem. Právě u něj se 

setkává nabídka pracovních sil s poptávkou po pracovní síle a on zprostředkovává prvotní 

kontakt mezi klienty a zaměstnavateli. Volná místa jsou nabízena klientům úřadů práce 

různou formou. Nejčastěji se tak děje při osobních schůzkách klientů se svými poradci  

– zprostředkovateli. Tyto schůzky probíhají zpravidla jednou měsíčně nebo dle potřeby 

poradce nebo klienta. Při schůzce je klientovi předán kontakt na zaměstnavatele, popř. je 

domluvena schůzka zaměstnavatele a klienta. Při další návštěvě pak klient sdělí, jak 

schůzka proběhla a s jakým výsledkem. 

Další možností, jak zprostředkovat zaměstnání, je písemná nabídka zaměstnání. 

V pozvánce je uvedeno, o jakou pracovní pozici se jedná a kdy se má klient dostavit 

k zaměstnavateli a po té i na úřad práce, kde sdělí výsledek schůzky. 

Často využívanou službou, kterou rovněž poskytuje úřad práce, je zorganizování 

výběrového řízení. Toto je však služba, která je nabízena klientům úřadu práce z řad 

zaměstnavatelů. Úřad práce v tomto případě vytipuje a pozve vhodné kandidáty na 

výběrové řízení buď přímo do firmy nebo do prostor úřadu práce. Spolu se zástupci firmy 

se po té zástupce úřadu práce zúčastní výběrového řízení. 

Toto vše je zprostředkování zaměstnání přímé. 

K nepřímému zprostředkování zaměstnání dochází na úřadu práce rovněž. Nabídky 

pracovních míst jsou zpravidla volně k dispozici na nástěnkách a vývěskách a na 

internetových stránkách úřadů práce. Klienti k nim mají přístup kdykoliv a sami mohou 
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kontaktovat vhodného zaměstnavatele. Svému poradci pak jen nahlásí zaměstnavatele,  

u něhož se ucházeli o zaměstnání, a jaký byl výsledek tohoto jednání. 

Poradci velmi vítají i tuto aktivitu svých klientů. Důležité je, aby sami klienti byli 

aktivní a nenechávali všechnu odpovědnost jen a jen na úřadu práce. 

 

 
  

 
   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Obrázek 3: Znázornění poradenského procesu od zaevidování se na úřadu práce po ukončení evidence 
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2.2.1 Individuální poradenské aktivity 

Individuální poradenské aktivity jsou ty aktivity, při nichž spolupracují a komunikují 

vždy jeden poradce a jeden klient. Poradci se mohou dle své odbornosti měnit, všichni se 

však vždy věnují jednomu konkrétnímu klientovi, jeho potřebám a problémům. 

Poradenství pro zprostředkování zaměstnání 

Jak jsem uvedla již výše, poradenství pro zprostředkování zaměstnání je nedílnou 

součástí samotného zprostředkování zaměstnání. Během pohovoru s klientem poradce 

zjišťuje, jakou má klient praxi, jaké má zkušenosti, dovednosti, vzdělání, jaká je jeho 

současná sociální a rodinná situace – zda může např. dojíždět za zaměstnáním a jak daleko, 

jakou potřebuje pracovní dobu, zda má nějaká jiná omezení pro výkon zaměstnání (čistý 

trestní rejstřík, zdravotní stav apod.). 

Poradenství pro zvýšení kvalifikace a rekvalifikaci 

V rámci pohovoru klienta s poradcem je třeba zjistit, jakou má klient kvalifikaci  

a proč s touto kvalifikací už nemůže najít novou práci. Pokud je příčinou „zastaralost“ 

kvalifikace (vyučil se před dlouhou dobou, pak vykonával jiné povolání, které už nyní na 

trhu práce není žádáno nebo ho z nějakých důvodů nemůže vykonávat), lze doporučit kurs 

pro obnovu kvalifikace nebo kurs pro zvýšení kvalifikace (např. zedník si doplní znalosti  

a dovednosti o práci se sádrokartonem). Někdy stačí doplnit či obnovit chybějící zkoušky  

– např. zkoušku dle vyhlášky č. 50/1978 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, nutnou pro výkon zaměstnání 

elektrikáře - nebo svářečské zkoušky, jeřábnické zkoušky apod. [1] 

Pokud klient nemůže již dále vykonávat své dosavadní povolání, pak je nutno 

uvažovat o rekvalifikaci. Ta spočívá ve změně kvalifikace klienta. 

Při hledání vhodné rekvalifikace se spolupracuje s oddělením „Informační  

a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání“ (IPS) nebo psychologem. Často se 

vychází i ze zájmů klienta a v neposlední řadě se přihlíží k situaci na trhu práce a poptávce 

po některých pracovních silách. 
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Poradenství pro volbu povolání 

Poradenství pro volbu povolání je v našich podmínkách více zaměřeno na školní 

mládež od osmé třídy základní školy po studenty středních a vyšších a odborných škol. 

Poradenstvím pro volbu povolání se zpravidla zabývá Informační a poradenské 

středisko pro volbu a změnu povolání, které je součástí úřadu práce. Toto středisko 

spolupracuje se školami ve svém okrese. Pracovníci střediska docházejí do škol na besedy 

se žáky osmých ročníků. Pracovníci úřadu práce zvou děti i jejich rodiče do svého 

střediska, kde jim poskytují informace o jednotlivých povoláních, školách, učilištích  

a jiných různých vzdělávacích institucích. Pro tuto činnost mají Informační a poradenská 

střediska k dispozici videa s rozličnými povoláními, kontakty na školy a učiliště v celé 

republice, kontakty na nejrůznější vzdělávací instituce a poradny. Pracovníci Informačního 

a poradenského střediska na Mostecku organizují každoročně i veletrh vzdělávání 

Sokrates. Na tomto veletrhu se prezentují školy ze spádové oblasti a snaží se tak získat 

žáky, kteří se rozhodují, kam půjdou po skončení základní, a v některých případech  

i střední, školy. 

Poradenství pro změnu povolání 

Poradenstvím pro změnu povolání se rovněž zabývá ve větší míře specializované 

oddělení – a to opět Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání. 

Pracovníci tohoto oddělení jsou vyškoleni v poskytování pracovní diagnostiky COMDI. 

Jejím výsledkem jsou doporučení, jakým směrem by se měl klient vydat. Ve spolupráci 

s poradcem klienta a oddělením rekvalifikací je po té nalezena vhodná rekvalifikace pro 

klienta. Toto poradenství se využívá u klientů, kteří již v dané oblasti nenalézají 

zaměstnání, protože jejich obor byl v místě zrušen – např. horníci z hlubinných dolů na 

Mostecku, textiláci, ale i vojáci z povolání po skončení jejich aktivní služby. 

Poradenství pro zdravotně postižené klienty 

Specifickým druhem poradenství je poradenství pro zdravotně postižené klienty.  

Při hledání vhodného zaměstnání jsou omezeni svým zdravotním stavem. Často zde 

poradci spolupracují i s jinými organizacemi, které se těmto klientům věnují a pomáhají 

jim nalézt vhodné zaměstnání.  

V rámci pracovní rehabilitace lze ke spolupráci přizvat i odborného lékaře. 
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Poradenství pro mladistvé klienty 

Jak je z názvu patrné, toto poradenství se zaměřuje na mladistvé klienty. Jsou to 

mladí lidé, kteří z nějakého důvodu ukončili základní školu dříve než na konci devátého 

ročníku (musí však být splněna podmínka dokončené povinné školní docházky) nebo 

předčasně ukončili studium střední školy či učiliště a jsou ve věku mezi 15 a 18 lety. 

Poradce se snaží najít problém, proč klient nedokončil studium. Následně se snaží 

motivovat klienta k tomu, aby začal znovu studovat na jiné škole nebo začal navštěvovat 

jiné odborné učiliště. Poradci zde zpravidla nemohou spoléhat na pomoc rodiny a nemohou 

vyhledávat spolupráci s rodinou (jako např. škola) – pro účely zákona o zaměstnanosti jsou 

tyto „děti“ považovány za plnoleté, a proto je s nimi zacházeno jako s ostatními klienty. 

Poradci i v tomto případě často spolupracují s Informačním a poradenským 

střediskem, které má k dispozici mnoho různých materiálů a informací (viz výše). 

Poradenství pro zájemce o podnikatelskou činnost 

Řada klientů během své evidence na úřadu práce zvažuje i možnost začít podnikat  

a „postavit se tak na vlastní nohy“. Úřady práce tuto jejich iniciativu vítají a nabízejí jim 

pomoc spočívající právě v poradenství k zahájení samostatné výdělečné činnosti. Během 

konzultací se specializovanými poradci se klienti dozvědí podmínky, za nichž si mohou 

otevřít živnost, seznámí se s právními aspekty podnikatelské činnosti a dozví se  

i o možnostech finanční podpory jejich podnikání ze strany úřadu práce. 

Pracovněprávní poradenství 

Pracovněprávní poradenství je v současné době na úřadech práce poskytováno jen 

okrajově. Je k dispozici právník úřadu práce, který může poskytnout bezplatnou konzultaci 

problému. Více však pracovněprávní problémy řeší oblastní inspektoráty práce. V naší 

oblasti je to Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad 

Labem. Jeho pracovníci pravidelně jednou týdně poskytují konzultace klientům Úřadu 

práce v Mostě právě v jeho prostorách. 



Šárka Minarčíková: JOB CLUB – skup. porad. zaměřené na získání vhodného prac. místa 

2010   9 

Sociální poradenství 

Pracovníci poradenství na úřadech práce poskytují i základní poradenství týkající se 

sociálních služeb a sociálních záležitostí. Poradí tak klientovi, kde a jak si požádat  

o příspěvky na bydlení, o příspěvky v hmotné nouzi apod. 

 
 může využít   výsledek  
   hledání zaměstnání v oboru    

        
   zvýšení kvalifikace    
        

uchazeč   hledání zaměstnání mimo obor   nástup 
o zaměstnání       do zaměstnání 
   zájem o podnikání    
       zahájení SVČ 
   IPS - změna povolání    

        
   bilanční diagnostika   studium 

        
   rekvalifikace    
        
   IPS - volba povolání    
        
   pracovněprávní poradenství    
        
   sociální poradenství    
        
 

Obrázek 4: Poradenské aktivity, které může uchazeč o zaměstnání využít, a jejich výstupy 

2.2.2 Skupinové poradenské aktivity 

Při skupinových poradenských aktivitách se jeden (popř. dva) poradce věnuje 

skupině klientů, kteří byli dle nějakého hlediska zařazeni do skupiny. Poradce či poradci 

pak pracují s celou touto skupinou a využívají všech výhod práce se skupinami. 

Samozřejmě má tato práce i své nevýhody. Klady ovšem převyšují zápory, a tak je 

skupinová práce na úřadech práce často využívána. 

Infoclub 

Infoclub je první skupinovou aktivitou, s níž přijdou klienti do kontaktu při 

zaevidování se na úřadu práce. Je to asi šedesátiminutová schůzka klientů úřadu práce, 

kteří jsou v evidenci poprvé, nebo opakovaně, ale po velmi dlouhé době, a nebo klienti, 

kteří byli v minulosti vyřazeni z úřadu práce pro neplnění si povinností nebo nespolupráci. 
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Účelem této schůzky je informovat klienty o jejich právech a povinnostech, o tom, 

jak to na úřadu práce chodí, co jim může úřad práce v současné době nabídnout, a jak oni 

mohou služeb úřadu práce využívat k tomu, aby se co nejdříve zaměstnali. 

Tuto schůzku klienti absolvují pouze jedenkrát během své evidence na úřadu práce. 

JOB CLUB 

Job club patří rovněž mezi skupinové aktivity úřadu práce. Jde zpravidla o 4–6 

setkání s frekvencí zpravidla 1–2x týdně. V tomto případě jeden či dva poradci 

spolupracují s danou skupinou po celou dobu trvání Job clubu. Více se o této aktivitě 

rozepíši v další kapitole. 

Informační schůzky 

V případech, kdy je nutno sdělit potřebné informace většímu množství klientů 

zároveň, jsou tito zváni na informační schůzky. Zpravidla se tak stává před připravovaným 

rekvalifikačním kursem – zájemci z řad klientů se tak dozví přímo od zástupců 

vzdělávacího zařízení např. podmínky pro vstup do kursu, délku kursu, místo kursu, další 

podmínky k účasti na kursu. 

Podobně jsou klienti zváni na informační schůzky k projektům financovaným 

z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. 

Během schůzek mají klienti možnost získat informace od zástupců vzdělávacích 

zařízení o kursech či projektech a zároveň se ptát i pracovníků úřadu práce na problémy, 

které souvisejí s jejich evidencí na úřadu práce – např. jak je to s podporou při rekvalifikaci 

a jaké jsou jejich další povinnosti ve vztahu k úřadu práce během rekvalifikace apod. 

2.2.3 Speciální poradenství 

Během pohovorů poradců s klienty někdy dochází k situaci, že ani poradce ani klient 

neví, jak postupovat dál. V tomto případě je možno využít už velmi specializovaných 

odborných konzultací. 

Bilanční diagnostika 

Bilanční diagnostiku provádí erudovaný psycholog. Toto vyšetření trvá 2–4 dny. 

Během této doby psycholog testuje klienta na základě psychologických testů a pohovorů. 
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Výsledkem je obsáhlá zpráva od psychologa s doporučeními pro klienta a zkrácená zpráva 

týkající se vhodného zaměstnání pro poradce. Na tuto diagnostiku pak navazuje hledání 

vhodného zaměstnání dle doporučení psychologa nebo nalezení vhodného rekvalifikačního 

kursu a následně i zaměstnání. [2] 

Služby psychologa 

Někteří klienti narážejí na problém, že např. splňují vše, co zaměstnavatelé požadují, 

ale mají nějaký psychický problém, proč si je zaměstnavatelé nevybírají. Mohou mít  

i problémy v rodině, nebo své osobní problémy. V takovýchto případech může úřad práce 

požádat o pomoc s řešením této situace psychologa. 

Služba lékaře 

Jak bylo již dříve řečeno, někdy je třeba využít služeb lékaře k posouzení vhodnosti 

daného zaměstnání pro daného klienta. Případně lze klienta v rámci pracovní rehabilitace 

odeslat k odbornému lékaři, který zhodnotí jeho zbytkový pracovní potenciál a navrhne 

vhodné typy zaměstnání pro daného klienta. 

2.2.4 Týmové poradenství 

Týmové poradenství se používá ve specifických případech, kdy je třeba situaci 

klienta řešit komplexně. Spolupracují tak odborníci z různých oddělení úřadu práce, 

sociálního odboru městského úřadu, pedagog, psycholog, lékař a případně další odborníci  

i z oblasti mimo úřad práce. Výběr odborníků vždy závisí na problému klienta, který je 

nutno vyřešit. 

Poradenství na úřadech práce je velmi širokou kapitolou, kterou bych se mohla 

zabývat i nadále. Nyní se však již budu soustředit pouze na jednu z poradenských aktivit,  

a to na JOB CLUB. 
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3 SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ JOB CLUB 

Specifickým druhem poradenských aktivit využívaných při činnostech úřadu práce je 

skupinové poradenství nazvané JOB CLUB (z angl. - Klub práce). Myšlenka Job clubů, 

jako interní aktivity úřadů práce, vznikla v roce 1991, kdy první poradenství touto formou 

realizovaly Úřady práce v Mělníku a v Olomouci. Užitečný model se brzy rozšířil do celé 

České republiky. Činnost poradenských útvarů úřadů práce zahrnuje všechny oblasti práce 

s klienty, které zvyšují jejich šanci pro uplatnění se na trhu práce. [4], [5] 

Hlavním cílem poradenského programu Job club je motivovat a aktivizovat jeho 

účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáváním orientace na trhu práce a nácvikem 

dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Poradenskou činnost provádí úřad práce 

svými nebo externími zaměstnanci anebo tuto činnost zabezpečuje prostřednictvím 

odborných zařízení. Tento program je určen zejména uchazečům o zaměstnání, kterým 

úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání (§ 33 z. č. 435/2004 Sb.), 

zájemcům o zaměstnání a účastníkům pracovní rehabilitace. [2], [5], [6] 

Program Job club se uskutečňuje formou skupinového poradenství. Ve skupině je 

zpravidla 8–10 účastníků programu. Maximální možný počet účastníků jednoho programu 

je 12. Zpravidla by se tato skupina měla scházet 1–2x týdně. Celkový počet schůzek je 5–6 

a trvají 3–4 hodiny. Úřad práce v Mostě si z provozních a organizačních důvodů program 

Job clubu upravil – počet schůzek snížil na 4, doba trvání je cca 4 hodiny, skupina se 

schází 1x týdně. Výběr do programu provádějí poradci úřadu práce sami dle svého uvážení 

a znalostí potřeb klientů. [7] 

3.1 Typy Job clubů 

Poradenských programů je dle Normativní instrukce č. 14/2009 připraveno celkem 

šest. Každý z nich má svá specifika a je „šitý na míru“ dané skupině klientů. [5] 

Job club START 

Je určen pro mladé lidi do dvaceti let věku. Jsou to často lidé s nedostatečnou praxí, 

bez pracovních návyků a s nedostatečnou orientací na trhu práce. Někdy těmto lidem hrozí 

i sociální vyloučení. 
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Job club KLASIK 

Tento program je určen pro klienty, kteří jsou v evidenci úřadu práce již více než 

5 měsíců. Mohou sem být zařazeni lidé, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných 

poměrech a nebo v nich žijí, osoby společensky nepřizpůsobené, osoby po ukončení 

výkonu trestu odnětí svobody a osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

V těchto případech jde o klienty s velmi nízkou nebo žádnou kvalifikací, popř. s kvalifikací 

těžko umístitelnou na trhu práce. Často jsou těmito klienty i lidé sociálně vyloučení  

a závislí na poskytování sociálních dávek – lidé bez pracovních návyků. Ve většině 

případů se u těchto klientů projevuje pasivní přístup k vyhledávání vhodného pracovního 

uplatnění. 

Job club HELP 

Činnost těchto programů se zaměřuje na osoby se zdravotním postižením nebo 

zdravotním omezením pro výkon povolání. Jde o osoby, které mají přiznán částečný 

invalidní důchod nebo mají přiznáno zdravotní omezení pro výkon práce. V ojedinělých 

případech mohou býti účastníky programu i lidé, kteří mají přiznán plný invalidní důchod, 

ale za určitých specifických podmínek mohou pracovat. Nabídka vhodných volných 

pracovních míst pro tyto klienty je velmi omezená a klienti jsou zpravidla nedostatečně 

informováni o situaci na trhu práce a o možnostech svého uplatnění se na trhu práce. Díky 

programu Job clubu tak mohou získat nové informace a kontakty. 

Job club NÁVRAT 

Tento program je připraven pro rodiče, kteří se po mateřské nebo rodičovské 

dovolené vracejí na trh práce, a pro rodiče, kteří pečují o děti do 15 let věku. Tito klienti po 

delší dobu byli mimo zaměstnání a při výběru nového vhodného zaměstnání jsou omezeni 

péčí o dítě. Během programu by se tito klienti měli mobilizovat a připravit na pracovní 

pohovory a nástup do zaměstnání. 

Job club PLUS 

Program Job club Plus se věnuje velké skupině klientů, pro které je velmi těžké  

se umístit na trhu práce. Jedná se o skupinu klientů úřadu práce ve věku nad 50 let. Tito 

klienti často mají pouze nedostatečné znalosti z oblasti práce s počítači, nemají znalosti 
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cizích jazyků apod. Sami se cítí odstrčení a nepotřební. Program Job clubu by jim měl 

pomoci zvýšit si sebevědomí, uvědomit si vlastní hodnotu, získat reálný pohled na trh 

práce a motivovat je k dalšímu sebevzdělávání – např. v rámci rekvalifikačních kursů. 

Job club MIX 

Jak již název vypovídá, je tato skupina složena z různých klientů úřadu práce, kteří 

by mohli patřit i do ostatních skupin. 

Job club AVANTI 

Tento program si vytvořil pro své potřeby Úřad práce v Mostě. Je specifický 

intenzitou práce s klienty. Se skupinou v tomto případě pracuje jen jeden poradce. Skupinu 

tvoří pouze 4 klienti. Ti se schází 3-4x týdně po dobu dvou týdnů.  

Během těchto schůzek absolvují upravený program Job club a navíc jsou nuceni si 

aktivně vyhledávat zaměstnání. Během schůzek jsou jim nabízena vhodná volná místa  

a předávány doporučenky, které na dalších schůzkách - již potvrzené od zaměstnavatelů - 

zase vrací poradci. 

K zavedení tohoto programu Úřad práce v Mostě přistoupil po zjištěních, že mnoho 

klientů vykonává nekolidující zaměstnání, a proto si aktivně nevyhledávají vhodná volná 

pracovní místa.  

Do těchto programů jsou často zařazováni i klienti, kteří jsou již mnoho let v evidenci 

úřadu práce, ztratili pracovní návyky a jsou pasivní při hledání nového pracovního místa. 

Podíly jednotlivých typ ů Job club ů 
na jejich celkovém po čtu - rok 2009

MIX
7%

PLUS
11%

NÁVRAT
11%

HELP
4%

KLASIK
7%

START
4%

AVANTI
56%

 
Obrázek 5: Podíly jednotlivých typů Job clubů na jejich celkovém počtu - rok 2009 

Zdroj: [Statistiky ÚP v Mostě] 
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3.2 Obsah skupinového poradenství Job club 

Obsah skupinového poradenství Job club je rozčleněn do 4 modulů. Každý z modulů 

je zaměřen na jinou činnost, ale všechny společně směřují k tomu, aby byl klient po 

absolvování těchto čtyř modulů lépe připraven a vybaven pro „boj“ při získávání vhodného 

pracovního místa. Absolvent těchto čtyř modulů by si měl umět sestavit strukturovaný 

životopis, telefonicky si domluvit schůzku se zaměstnavatelem a prezentovat se při 

výběrovém řízení.  

První modul 

Prvním modulem je úvodní schůzka. Během této schůzky se účastníci programu 

seznámí mezi sebou a seznámí se i s jejich poradci, s nimiž budou po dobu trvání 

programu v kontaktu. S účastníky programu se uzavře kontrakt (napíšou se jejich 

očekávání a obavy – plakát pak bude po celou dobu trvání programu vyvěšen na 

viditelném místě v učebně). Účastníci programu si stanoví pravidla pro účast na tomto 

programu, seznámí se s právy a povinnostmi účastníků programu a podepíší dohody  

o členství v Job clubu. 

Mottem tohoto modulu je: „Hledání práce je práce sama o sobě“.  

Během první schůzky se účastníci programu seznámí s novinkami z trhu práce 

v regionu a s možnostmi získávání kontaktů na zaměstnavatele. Sami účastníci programu si 

mohou předávat své zkušenosti s hledáním zaměstnání a o způsobech kontaktování 

zaměstnavatelů. Pro odlehčení je s klienty proveden test temperamentu a kresba stromu 

nebo erbu. Tyto techniky slouží k lepšímu sebepoznání klientů. 

Druhý modul 

Druhý modul (schůzku) lze charakterizovat opět mottem: „Žít smysluplný život 

znamená rozhodnout se převzít odpovědnost za své činy a využít své schopnosti  

a možnosti“. 

Během této schůzky si klienti sami napíší, co vše umí (nejen z hlediska profese). 

Společně pak hodnotí a hledají, jak tyto znalosti, dovednosti a zkušenosti zhodnotit v jiné 

profesi. Jako dobrovolný domácí úkol si mohou připravit seznam svých silných a slabých 

stránek. V další části schůzky se účastníci programu již začínají připravovat na kontakt se 
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zaměstnavatelem. Sepíší si vše, co je nutné si na výběrové řízení nebo pohovor připravit. 

Po té je jim puštěno instruktážní video „Než vytočíte číslo“, v němž účastníci názorně 

uvidí, jak důležitá je příprava.  

Na závěr dostanou účastníci osnovu životopisu a do dalšího setkání si doma 

vypracují svůj životopis. 

Třetí modul 

Třetí schůzka se již více zaměřuje na práci se životopisem a přípravu na samotný 

pohovor. Mottem této schůzky je: „Ctižádost je pozitivní síla, která motivuje.“ 

Účastníci programu si napíší své životopisy na počítačích, lektoři jim ofotí doklady  

o vzdělání a zaměstnání. Společně si pak připraví svá portfolia, která budou předkládat  

u zaměstnavatelů. Společně si zhodnotí silné a slabé stránky. Po té si rozdají nejčastěji 

kladené otázky při pracovních pohovorech. Skupina se rozdělí na dvě poloviny – jedna po 

té vystupuje jako firma a přijímací komise a ostatní jsou uchazeči o volné místo. Když se 

všichni vystřídají, skupiny se vymění. Společně si pak zhodnotí, jaké byly jejich pocity 

během pohovoru – ať už byli uchazeči nebo komisí.  

Na závěr této schůzky je promítnuto video „Zkouška pro všechny“. Je zde zachycena 

příprava několika rozdílných zájemců o zaměstnání na pohovor a průběh jejich pohovoru 

při témže výběrovém řízení ve firmě. 

Čtvrtý modul 

Čtvrtá schůzka se nese v duchu motta: „Pravdivá slova nebývají příjemná, příjemná 

slova nebývají pravdivá“. 

Účastníci se dozvědí o asertivitě – co to je, kde to vzniklo a jak to pro sebe úspěšně 

používat. Dalším tématem je komunikace a umění naslouchat – k tomuto se využívá test 

umění naslouchat. Účastníci se dozvědí i o neverbální komunikaci. Během této schůzky se 

sami účastníci programu stávají herci a hrají před kamerou přijímací pohovor nebo 

předvádí telefonický kontakt se zaměstnavatelem. Po té, co se všichni vystřídají, pustí si 

natočené video. Všímají si svých pocitů, svého jednání, mohou se hodnotit, zjistí, kde 

udělali chyby a jak se jich pro příště vyvarovat. 
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Na závěr schůzky se vyhodnotí kontrakt z prvního setkání a účastníci programu 

napíší svá poselství dalším účastníkům programu Job club. Účastníci kursu vyplňují  

i dotazník, v němž je zjišťováno, co se jim líbilo či nelíbilo, co by doplnili nebo vynechali. 

Výsledky z těchto dotazníků se vyhodnocují a závěry se použijí při přípravě dalšího 

programu Job clubu. Po skončení schůzky lektoři hovoří s každým účastníkem kursu 

individuálně a směřují ho k dalším specializovaným poradcům nebo ke stálému poradci. 

Celým programem se jako nitka táhne snaha motivovat účastníky k dalšímu hledání 

vhodného pracovního místa. Snaha pozvednout jejich sebevědomí, aby si uvědomili, že 

jsou osobnosti a hodně toho umějí, a to, co umějí, mohou využívat i v jiných oborech nebo 

činnostech. Na druhou stranu zde účastníci získávají reálný náhled na trh práce. Mohou 

konfrontovat své zkušenosti se zkušenostmi ostatních. Zjišťují, „že v tom nejsou sami“. 

Účastníci kursu velice kladně hodnotí poradce, kteří se jim během programu věnují. 

Mají možnost je poznat jinak než jen jako úředníky, vytvářejí si k nim lepší a důvěrnější 

vztah. Lektoři v průběhu programu vyhledávají pro účastníky Job clubu vhodná volná 

pracovní místa a motivují je ke komunikaci se zaměstnavateli. 

3.3 Metody práce v Job clubu 

Metody práce s účastníky programu Job club lze rozdělit: 

a) interaktivní – brainstorming, rozhovory, hraní rolí, zpětná vazba, skupinové 

diskuse 

b) neinteraktivní – přednáška, pozorování, dotazníky 

Dále lze používané metody rozdělit: 

a) seznamovací – hraní her, např. reportér, pexeso 

b) sebepoznávací – kreslení stromu či erbu, test temperamentu, test intuice, test 

umění naslouchat 

c) nácvik telefonického rozhovoru 

d) nácvik pohovoru 

e) videotrénink 
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Nyní si představme jednotlivé metody, jejich klady i zápory a možnosti využití. 

Mezi interaktivní metody práce s účastníky programu patří brainstorming (v překladu 

bouře mozků). Tato metoda se používá při hledání různých řešení problému nebo odpovědi 

na otázku. V našich podmínkách tuto metodu používáme při hledání odpovědi na otázku: 

„Jakým způsobem lze hledat zaměstnání?“ Metoda vyžaduje čas, ale přináší zajímavé 

výsledky. Důležité je seznámit předem všechny účastníky s pravidly brainstormingu. 

Další zcela běžně používanou metodou je rozhovor. I tato metoda má svá pravidla. 

Rozhovor by měl být řízený. Otázky by měly směrovat k určitému cíli. Každý by zde měl 

mít prostor se vyjádřit a nikdo by nikomu neměl skákat do řeči. Je zde důležité i umění 

naslouchat. S rozhovorem souvisí metoda diskuse. Často se přirozeně rozvine z rozhovoru. 

Účastníci tak mají možnost vyjádřit své názory a konfrontovat je s názory ostatních.  

Je třeba, aby zde lektor působil jako moderátor a usměrnil téma diskuse, pokud je to nutné. 

Důležitá a v Job clubu jedna z nejdůležitějších metod je zpětná vazba. Účastníkům 

programu je po každém splněném úkolu poskytována zpětná vazba od lektorů a zároveň 

dostávají zpětnou vazbu od ostatních účastníků programu. Mohou tak opět konfrontovat 

vnímání sebe sama s tím, jak jsou vnímáni svým okolím. Toto velmi působí na psychiku 

účastníků kursu. Pomáhá jim to najít ztracené sebevědomí a získat zpět zdravý náhled na 

sebe sama i situaci, v níž se nacházejí. 

Činnosti v rámci Job clubu se plynule střídají. Diskusi či rozhovor tak může vystřídat 

např. přednáška. Ta je monologická, lektor během ní seznamuje účastníky programu 

s novými poznatky. Nevýhodou je to, že lektor může posluchače unavit a nebo zahltit 

poznatky. 

Další používané metody jsou důležité pro sebepoznání. Někdy slouží i pro pobavení  

a odlehčení situace. Takovými metodami jsou různé dotazníky a testy. Námi používané 

testy vycházejí z psychologických testů, ale jsou velmi zjednodušené a spíše orientační 

(psychologické testy smí používat pouze vystudovaný a k tomu vyškolený psycholog). 

Takto se například používá test temperamentu, test intuice, kresba stromu nebo erbu. 

Další metody lze nazvat i hrami. Používají na „rozhýbání“ nebo „rozehřátí“ skupiny. 

Takovými hrami je například seznamovací hra reportér (účastníci si hrají na reportéry, ve 

dvojicích zjišťují informace o svém kolegovi a následně se vzájemně představují ostatním 

kolegům). 
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Nedílnou součástí programu Job club je nácvik telefonického rozhovoru uchazeče  

o zaměstnání se zaměstnavatelem a přijímací pohovor. Účastníci programu si tak sami na 

sobě mohou vyzkoušet nově nabyté informace a zjistit, jak se v těchto situacích cítí  

a s těmito pocity po té pracovat. Dobrou přípravou a nácvikem lze omezit i trému, kterou 

mnozí zažívají. 

Videotrénink je používán až ke konci programu. Účastníci programu se již mezi 

sebou znají, nemají tak velký ostych. Na druhou stranu ale mají před kamerou trému, jako 

by opravdu byli na výběrovém řízení. Po skončení nahrávání pohovorů jsou tyto 

promítnuty všem účastníkům. Každý má možnost vidět sám sebe a posoudit, jak působí na 

ostatní. Ostatní se k tomu mohou rovněž vyjadřovat. Každý z účastníků může říci, jak se 

před kamerou cítil a co mu dělalo potíže. Prvotní reakcí na sdělení, že se bude natáčet 

rozhovor na kameru, bývá zděšení. Nikomu se do této techniky nechce. Nakonec je většina 

účastníků programu ráda, že to tak úspěšně zvládla a že si navíc užili i legraci. 

Metod používaných během Job clubu je mnoho. Často jsou obměňovány a jsou 

zařazovány i nové metody, které si poradci – lektoři přinášejí ze svých školení. Během 

nich si poradci všechny metody zkouší sami na sobě. Jsou schopni pak odhadnout, která 

metoda je pro kterou skupinu vhodná či nevhodná, a program tak aktuálně upravovat. 

3.4 Témata Job clubu 

Mezi nejdůležitější témata Job clubu patří sebepoznání a zvýšení sebevědomí, reálný 

náhled na svoji situaci v životě i na trhu práce, orientace na trhu práce, sestavení 

životopisu, sestavení a napsání motivačního dopisu, příprava na přijímací pohovor, nácvik 

telefonického rozhovoru a přijímací pohovor. 

Zvyšování sebevědomí je důležité zejména pro jedince, kteří se často po dlouhou 

dobu setkávají pouze s odmítavým postojem zaměstnavatelů. Neustálé odmítání snižuje 

jejich sebehodnocení, mají pocit méněcennosti, připadají si zbyteční a nepoužitelní. 

Techniky používané v Job clubu jim mají pomoci získat zpět své sebevědomí a poznat, 

v čem jsou jiní, dobří či lepší než ostatní, a právě to nabídnout zaměstnavateli. Důležité je 

rovněž mít reálný náhled na svoji situaci v životě i na trhu práce a vyrovnat se s touto 

situací. Nelze mít přemrštěné požadavky na zaměstnání. Je třeba najít kompromis mezi 

tím, co nabízejí zaměstnavatelé, a tím, co požadují uchazeči o zaměstnání. [3] 



Šárka Minarčíková: JOB CLUB – skup. porad. zaměřené na získání vhodného prac. místa 

2010   20 

Orientovat se na trhu práce je pro většinu nově příchozích uchazečů o zaměstnání 

obtížné. Zprvu zkoušejí hledat práci sami, pokud však tato cesta po určitou dobu selhává  

a uchazeči ztrácí zdroje informací, je právě čas jim pomoci v rámci aktivit Job clubu. 

Dalším tématem je životopis. Účastníkům programu jsou poskytnuty různé vzory 

současných životopisů, podle nichž si zpracovávají vlastní životopis. Pokud nemají přístup 

k počítači, mají možnost si ho vytvořit v učebně za asistence zkušeného lektora. Podobným 

problémem je sestavení a napsání motivačního dopisu. Tento dopis je ze strany uchazečů 

často podceňován, avšak v praxi vyžadován a je vizitkou uchazeče o zaměstnání. 

Dalšími důležitými tématy je příprava na pohovor, nácvik telefonického rozhovoru  

a samotný přijímací pohovor. Stává se zcela běžně, že uchazeč o zaměstnání jde na 

pohovor do firmy a ani neví, jak se firma jmenuje a čím se zabývá. Proto je nutná příprava, 

kdy si uchazeč zjistí informace i firmě a zároveň si připraví všechny podklady o vzdělání  

a dosažené kvalifikaci, doklady o absolvovaných kursech, doklady z předchozích 

zaměstnání. K těmto dokladům si doloží i aktuální životopis. 

3.5 Vyhodnocování Job clubu 

Poradenský program Job club se vyhodnocuje pololetně – tedy k 30.6. a k 31.12. 

Při vyhodnocování se sledují tyto ukazatele: 

- počet realizovaných programů dle jednotlivých typů, 

- počet účastníků zařazených do programu dle jednotlivých typů – zde se zvlášť 

vyhodnocují zájemci o zaměstnání a účastníci pracovní rehabilitace, 

- počet účastníků programu, kteří absolvovali tyto programy (dle jednotlivých typů), 

zvlášť se vyhodnocují zájemci o zaměstnání a účastníci pracovní rehabilitace, 

- počet účastníků programu, kteří absolvovali program a umístili se na trhu práce 

prostřednictvím úřadu práce nebo vlastní aktivitou do 6 měsíců po ukončení 

programu ve sledovaném období. [5] 
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Počty účastník ů, kteří dokon čili program Job club
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Obrázek 6: Počty účastníků, kteří dokončili program Job club - dle typů programu a let 

Zdroj: [Statistiky ÚP v Mostě] 

Všechny tyto sledované údaje jsou zpracovány v tabulce v příloze č. 1. 

Další hodnocení jednotlivých Job clubů si provádějí sami lektoři po jejich skončení. 

Vyhodnocují dotazníky, které při posledním setkání předkládají účastníkům Job clubu. 

Z těchto dotazníků se dozvídají, co se jejich účastníkům líbilo, které téma by více rozvedli 

nebo raději úplně vynechali. V dotazníku se rovněž zjišťuje, jaké téma nebo činnosti byly 

největším přínosem pro každého jednotlivého účastníka programu. Tyto dotazníky jsou 

následně i statisticky zpracovány a výsledky spolu se slovním hodnocením průběhu  

a výsledku celého programu jsou uloženy na úřadu práce. 
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4 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI A VÝSLEDK Ů ÚČASTNÍK Ů 
PORADENSTVÍ JOB CLUB 

Jak jsem již předeslala v předchozí kapitole, výsledky každého programu Job clubu 

se vyhodnocují. V dotazníku, který se běžně používá, mi chyběly některé údaje. Proto jsem 

se rozhodla připravit si vlastní dotazník. Při jeho přípravě jsem vycházela z toho, že 

skupiny jsou velmi různorodé.  

Předpokladem byla myšlenka, že každá skupina bude asi spokojena jinak a s něčím 

jiným. Jiné to bude např. u rodičů po rodičovské dovolené a jiné u lidí nad 50 let věku. 

Jinak budou spokojeny ženy a jinak muži. Jinak mladší a jinak starší. Proto jsem ve svém 

dotazníku připravila i několik jednoduchých otázek, které se zaměřují na zjištění pohlaví, 

věku, vzdělání a spokojenosti s programem Job club. 

4.1. Konstrukce dotazníku 

Při konstrukci dotazníku jsem se chtěla zaměřit na zjištění, zda se účastníci Job clubu 

domnívají, že jim získané znalosti a praktické zkušenosti budou ku prospěchu v dalším 

životě a při dalším hledání vhodného zaměstnání. 

Při vytváření dotazníku jsem vycházela z hypotéz: 

1) Lidé s nižším vzděláním budou více kvitovat možnost se takto "dovzdělat"  

a něco nového se přiučit. 

2) Lidé vyššího věku uvítají možnost získat nové zkušenosti - např. napsat si 

životopis dle současných pravidel, vyzkoušet si pohovor u zaměstnavatele. 

3) Lidé vyššího věku budou častěji doporučovat tento program svým známým. 

4) Nadpoloviční většina účastníků kursu si myslí, že jim získané znalosti  

a dovednosti z programu v budoucnu pomohou nalézt vhodné zaměstnání. 

5) Zajímal mne názor klientů na práci a přístup lektorů. 

6) Zajímal mne názor na to, co je dle klientů v programu nejdůležitější a co je 

nepotřebné. 

Dotazník obsahuje celkem 11 otázek.  



Šárka Minarčíková: JOB CLUB – skup. porad. zaměřené na získání vhodného prac. místa 

2010   23 

Dotazník jsem se snažila vytvořit tak, aby byl jednoduchý a nepřesáhl jednu stranu 

formátu A4. Z předchozích anket a dotazníkových šetření k projektům z prostředků 

Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky  mám zkušenost, 

že je to hraniční velikost. Delší dotazníky uchazeči o zaměstnání zpravidla vraceli 

nevyplněné nebo jen částečně vyplněné. Často také měli problém dotazník vyplnit, protože 

nerozuměli otázkám.  

4.2. Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření v Job clubech proběhlo v roce 2009. V tomto roce se začala 

uplatňovat nová koncepce Job clubů dle normativní instrukce č. 14/2009. V tomto roce se 

začal uplatňovat i nový druh Job clubu - Avanti. Job cluby nyní běží pravidelně každý 

měsíc. 

V tabulce v příloze č. 1 jsou uvedeny počty jednotlivých typů Job clubů, které 

proběhly v roce 2009. Je zde uvedeno, kolik uchazečů bylo do těchto jednotlivých typů Job 

clubů zařazeno a kolik z nich program absolvovalo. Dalším údajem je zjištění, kolik  

z uchazečů během 6 měsíců po skončení programu nastoupilo do zaměstnání. V tabulce je 

rozděleno, zda se jedná o zájemce o zaměstnání, uchazeče o zaměstnání nebo účastníky 

pracovní rehabilitace (tato tabulka se využívá jako příloha k pravidelným zprávám pro 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Správu služeb zaměstnanosti). 

Zmínila jsem se o účastnících pracovní rehabilitace a o zájemcích o zaměstnání. Oba 

pojmy vysvětlím. Pracovní rehabilitace se týká pouze osob se zdravotním postižením  

a pouze tehdy, pokud o ni úřad práce požádají. Zájemce o zaměstnání je člověk ohrožený 

ztrátou zaměstnání a je dosud zaměstnán, nebo člověk, který si chce najít jiné zaměstnání, 

ale dosud je zaměstnán a nebo např. rodiče na rodičovské dovolené, kteří mají zájem se 

vzdělávat a hledat si zaměstnání už během rodičovské dovolené. Takový člověk může dle 

zákona o zaměstnanosti být v evidenci úřadu práce jako zájemce o zaměstnání a může 

využívat všechny možnosti poradenství a pomoci, které úřad práce nabízí. V roce 2009 

byli do Job clubů zájemci nebo uchazeči vybíráni proporcionálně (dle složení 

nezaměstnaných na daném úřadu práce) - na rozdíl od let minulých, kdy to byl víceméně 

náhodný výběr. 
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Dotazníky byly vyplňovány vždy po skončení jednotlivých běhů. Dotazníky bylo 

nutno vyplnit hned po skončení poslední schůzky, dokud byla skupina pohromadě.  

Po skončení Job clubu jsou uchazeči opět převedení k poradkyním a ty s nimi nadále 

pracují. Někteří uchazeči odcházejí do zaměstnání nebo jinak ukončují svoji evidenci na 

úřadu práce a není již možné s nimi komunikovat a zjišťovat od nich jakékoliv údaje. 

Účastníci tohoto dotazníkového šetření jsou z jednoho úřadu práce – konkrétně 

z Úřadu práce v Mostě, pobočka Litvínov. Na pobočku Litvínov spadají uchazeči  

o zaměstnání ze spádové oblasti Litvínovska, což představuje města Litvínov, Lom, 

Meziboří a Horní Jiřetín. Dále sem patří obce Louka u Litvínova a Mariánské Radčice. 

Spádovou oblastí litvínovské pobočky je i oblast hor, kam patří: Nová Ves v Horách, 

Mikulovice, Mníšek, Klíny, Český Jiřetín, Fláje, Hora Svaté Kateřiny a Brandov. 

4.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník jsem během roku rozdala celkem 178 osobám. Stejný počet osob mi 

dotazník vrátilo. Šetření se během roku 2009 zúčastnilo celkem 103 žen a 75 mužů.  

Rozdělení účastník ů Job clubu dle pohlaví
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58%

Muži 
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Obrázek 7: Rozdělení účastníků Job clubů dle pohlaví 

Zdroj: [vlastní dotazníkové šetření, autor] 
 

Z celkového počtu 178 osob byly 2 osoby mladistvé (15–18 let) a 3 osoby ve věku 

mezi 18 a 20 lety – toto jsou dvě kategorie, kterým je dle zákona o zaměstnanosti 

věnována větší péče při zprostředkování zaměstnání. V produktivním věku se průzkumu 

zúčastnilo 41 osob ve věku do 30 let, 38 osob do 40 let a 30 osob ve věku do 50 let.  

Dále se průzkumu zúčastnilo 62 osob ve věku mezi 50 a 60 lety. Mezi šetřenými osobami 
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byly i dvě ve věku nad 60 let věku. Klientům nad 50 let věku a nad 55 let věku je rovněž 

věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. 

Rozdělení účastník ů Job clubu dle v ěku
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Obrázek 8: Rozdělení účastníků Job clubů dle věku 

Zdroj: [vlastní dotazníkové šetření, autor] 

Dle dosaženého vzdělání se šetření zúčastnilo 60 osob se základním vzděláním,  

30 osob vyučených, 26 osob s vyučením s maturitou, 29 osob s úplným středoškolským 

vzděláním s maturitou, 3 osoby s úplným středoškolským vzděláním bez maturity, 19 osob 

s všeobecným středoškolským vzděláním, 4 osoby s vyšším odborným vzděláním,  

2 s bakalářským a 2 s vysokoškolským vzděláním. Do sledovaného vzorku se dostaly  

i 3 osoby bez vzdělání. 

Počet účastník ů Job club ů dle dosaženého vzd ělání
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Obrázek 9: Počet účastníků Job clubů dle dosaženého vzdělání 
Zdroj: [vlastní dotazníkové šetření, autor] 

 

Dalším sledovaným ukazatelem byla spokojenost účastníků Job clubu s programem  

a jeho náplní. V drtivé většině byli účastníci Job clubů s programem spokojeni nebo spíše 

spokojeni. Nespokojeni byli pouze 3 účastníci. Vyhodnocením spokojenosti účastníků 
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z pohledu jejich dosaženého vzdělání bylo zjištěno, že vzdělání tento ukazatel neovlivnilo 

(viz příloha č. 11). Příčinou nespokojenosti může být i to, že byli nějakým způsobem 

donuceni tento kurs absolvovat. I přesto, že někteří uchazeči nevstupují do Job clubu zcela 

dobrovolně, jsou na konci Job clubu vděční za to, že se jim někdo věnoval i více než jen 

jako poradce – úředník. Absolvování Job clubu má vliv na zlepšování vztahů mezi 

uchazeči a poradci a zvyšuje to motivaci uchazečů a účastníků těchto programů k tomu, 

aby si znovu aktivně vyhledávali vhodná pracovní místa. 

Spokojenost s absolvovaným programem Job 
club

39%

59%

2% 0%

spokojen(a)

spíše spokojen(a)

spíše nespokojen(a)

nespokojen(a)

 
Obrázek 10: Spokojenost s absolvovaným programem Job club 

Zdroj: [vlastní dotazníkové šetření, autor] 

Podobné výsledky jsem dostala i při vyhodnocení odpovědí na otázku, zda jsou 

účastníci Job clubů spokojeni s lektorkami. V drtivé většině byly opět odpovědi kladné. 

Spíše nespokojeno bylo pouze 5 účastníků a nespokojen nebyl nikdo. U těch spíše 

nespokojených se dá jen spekulovat o důvodu nespokojenosti – zřejmě osobní antipatie. 

Spokojenost s lektorkami Job club ů
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Obrázek 11: Spokojenost s přístupem lektorek Job clubů 

Zdroj: [vlastní dotazníkové šetření, autor] 



Šárka Minarčíková: JOB CLUB – skup. porad. zaměřené na získání vhodného prac. místa 

2010   27 

V další otázce jsem zjišťovala, zda si účastníci myslí, že po absolvování programu 

Job club budou mít větší šanci najít si nové pracovní uplatnění. Výsledky byly převážně 

kladné. To, že nově získané znalosti a dovednosti určitě využijí, uvedlo 31 účastníků Job 

clubů. To, že pravděpodobně využijí nové znalosti a dovednosti z Job clubu, uvedlo 

celkem 127 účastníků.  

18 účastníků si myslí, že tyto nově nabyté znalosti a zkušenosti v dalším životě a při 

hledání vhodného zaměstnání spíše nevyužije. 2 účastníci se dokonce domnívají, že je 

určitě v životě potřebovat nebudou. Podrobnějším vyhodnocením dotazníků bylo zjištěno, 

že se jedná o skupinu osob, kteří mají pouze základní vzdělání a zároveň jsou v evidenci 

úřadu práce dlouhodobě, někteří i několik let. Tito lidé již ztratili motivaci k jakémukoli 

uplatnění na trhu práce a mnohým z nich vyhovuje i současný systém poskytování 

sociálních dávek. Rovněž tak nemají zájem zvýšit si kvalifikaci, a to jak studiem, tak  

i nabídkou programů, které úřad práce nabízí v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

Využití znalostí a dovedností získaných v Job 
clubu v dalším život ě
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Obrázek 12: Mínění účastníků Job clubů dle toho, zda v dalším svém životě využijí znalosti a dovednosti 

získané právě v Job clubu 

Zdroj: [vlastní dotazníkové šetření, autor] 

Další tři otázky byly věnovány tomu, co je pro budoucnost nejdůležitější a čemu tedy 

dát víc prostoru, a čemu naopak věnovat méně času a prostoru, protože to pro další život  

a hledání vhodného pracovního místa není důležité. Účastníci průzkumu v těchto otázkách 

dostali prostor k vyjádření. Odpovědi však byly pouze jednoslovné. 

Nejčastější odpovědí na otázku: „Která část programu Job club je podle Vás pro Vaši 

budoucnost a hledání zaměstnání nejdůležitější?“ bylo „všechno“ (69 účastníků). Další 

odpovědí v pořadí byl „životopis“ – celkem tak odpovědělo 24 účastníků. Shodný počet  

17 odpovědí jsem napočítala u odpovědi: „nevím“ a „dopis“. 14 účastníkům se 
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nejdůležitějším zdál být pohovor a 13 videotrénink. „Nic“ jako odpověď na otázku, co je 

nejdůležitější, napsalo 5 účastníků. 19 účastníků na tuto otázku neodpovědělo. 

Dle výsledků se ukazuje, že nastavení Job clubu je optimální a postihuje to, co 

uchazeči o zaměstnání nejvíce potřebují – pomoc při sepsání životopisu a motivačního 

dopisu a praktický nácvik komunikačních dovedností při pohovoru či telefonickém 

rozhovoru. 

Četnost odpov ědí na otázku: co je nejd ůležitější? 
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Obrázek 13: Rozložení dle četnosti odpovědí účastníků Job clubů na otázku: Která část Job clubu je dle 

vašeho mínění nejdůležitější? 

Zdroj: [vlastní dotazníkové šetření, autor] 

 

Odpovědi na otázku týkající se toho, kterou část programu by jeho účastníci 

vynechali, byly ve své podstatě velmi podobné. Nejčastější odpovědí bylo „nic“  

(85 dotázaných) a „nevím“ u 41 dotázaných. Jen 8 dotázaných by uvítalo vynechání 

videotréninku. Velká část dotazníků se vrátila bez odpovědi na tuto otázku – celkem 52. 

Z výsledků vyplývá, že dle mínění účastníků Job clubů, by se z daného programu 

nemělo nic vypouštět. 

V odpovědi na třetí z této skupiny otázek jsem chtěla znát mínění účastníků Job 

clubu na to, které části programu by měla být věnována větší pozornost a více času. 

Převážnou většinu odpovědí tvořily odpovědi typu „nevím“ a „nic“ (celkem  

84 a 3 odpovědi). V dalších 61 případech zůstala otázka bez odpovědi. Z hlediska dalšího 

vývoje Job clubů byly zajímavé pouze odpovědi nácvik pohovoru a psaní motivačního 

dopisu. Nácvik pohovoru se v odpovědích vyskytl celkem 10x a psaní motivačního dopisu 

v 17 případech. Zajímavou a možná i úsměvnou odpovědí byla ve třech případech 
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odpověď: přestávky. Právě během přestávek se poradkyně individuálně věnují účastníkům 

Job clubu. V době přestávek mají účastníci možnost vyhledávat si vhodná místa na 

internetu. Někteří tak poprvé přicházejí do kontaktu s počítačem i internetem. Naučí se 

základní věci – jak a kde si informace najít a jak odeslat životopis a dopis.  

Psaní motivačního dopisu se ukazuje jako velmi důležitý prvek v programu Job 

clubu. Je to právě dopis, který „otevírá dveře“ k novému zaměstnavateli. 

Podobně i nácvik pohovoru se jeví jako důležitá součást programu Job clubu. 

Poradkyně při Job clubech zjišťují, že někteří uchazeči vůbec neví, jak se na pohovor 

připravit, netuší, jak takový pohovor vypadá a probíhá. Poprvé tak mají možnost si 

vyzkoušet sami na sobě, jak vypadají pohovory a výběrová řízení. 

Četnost odpov ědí na otázku: čemu v ěnovat více 
času?
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Obrázek 14: Četnost výskytu odpovědí  na otázku: Čemu v Job clubu věnovat více času? 

Zdroj: [vlastní dotazníkové šetření, autor] 

Poslední otázkou v dotazníku jsem zjišťovala, zda by účastníci Job clubu doporučili 

absolvování tohoto programu i svým blízkým nebo známým. Drtivá většina účastníků by 

toto doporučila. Potvrdila se tak i jedna z mých hypotéz – lidé vyššího věku (a nejen oni) 

budou častěji doporučovat tento program svým známým. 
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Doporu číte program Job club i svým známým? 
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Obrázek 15: Rozdělení dle odpovědí na otázku, zda by účastníci Job clubu doporučili absolvování tohoto 

programu i svým známým. 

Zdroj: [vlastní dotazníkové šetření, autor] 

Dle rozboru výsledků průzkumu můžu říci, že se potvrdila hypotéza číslo jedna: lidé 

s nižším vzděláním byli rádi za to, že se jim někdo věnoval a oni si mohli vytvořit 

životopis nebo si zkusit pohovor. Podobně i uchazeči o zaměstnání vyššího věku brali 

s povděkem možnost se něco nového dozvědět.  

Potvrdila se i hypotéza číslo čtyři – nadpoloviční většina si myslí, že jim zkušenosti  

a dovednosti získané v Job clubu budou v budoucnu něco platné při hledání zaměstnání. 

S lektorkami byla všeobecná spokojenost - až na malé výjimky, po jejichž příčinách 

jsem nepátrala. 

Otázky týkající se toho, co v Job clubu doplnit, čemu věnovat více pozornosti nebo 

co vynechat, mne poněkud zklamaly. Očekávala jsem více kreativity. Opět se však 

potvrdilo, že se lidé nechtějí o své názory dělit a nemají chuť vypisovat dotazníky  

a přemýšlet o odpovědích.  

Celkově lze konstatovat, že průzkum dopadl dobře. Vrátily se všechny rozdané 

dotazníky, byť některé bez vyplnění všech odpovědí. Výsledky, které jsem z průzkumu 

dostala, potvrdily mé hypotézy. A co se týká programu Job clubu – po několik let 

vypracovávaná a aktualizovaná témata jsou potřebná stále. 
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5 ZÁVĚR 

V souvislosti se současným vývojem na trhu práce se v evidenci úřadů práce stále 

častěji objevují lidé, kteří mají kvalifikaci, mají praxi, dlouhá léta pracovali a pracovat 

chtějí. Takoví lidé potřebují rychlé poskytnutí odborné pomoci. Proto úřady práce začínají 

kromě standardních služeb (např. seminářů na téma tvorba životopisu, příprava na 

výběrová řízení, orientace na trhu práce, komunikační dovednosti, práce se stresem aj.) 

nabízet nové programy a nové metody práce. Nově se tak Job cluby - vzhledem k jiné 

skladbě nezaměstnaných - zaměřují na metody sloužící ke zvládání stresových situací        

a k sebepoznání. Nezaměstnané, kteří mohou mít ze ztráty práce pocit nespravedlnosti, 

sociálního vyloučení či nepotřebnosti, poradenské útvary úřadů práce učí, jak zvládat         

a ventilovat problémy. Zkušenosti z poradenství si jednotlivé úřady práce předávají mezi 

sebou tak, aby se dobrá praxe co nejvíce rozšířila a pomohla uchazečům o zaměstnání       

v celé České republice. [2], [5] 

V době, kdy se společnost potýká s důsledky hospodářské krize, se někteří lidé ocitli 

také v ekonomických problémech, kdy nemohou dostát svým závazkům. Proto se činnost 

Job clubů rozšiřuje o finanční poradenství. Klienti se od úřadů práce mohou dozvědět 

například informace o oddlužování, splátkovém kalendáři, včasném předávání podkladů 

bankám apod. Nechybí ani informace o pomoci od jiných institucí, jako je například Česká 

správa sociálního zabezpečení. [5] 

Témata a náplň Job clubů se mění. Cílem mé práce bylo zjistit, zda Job cluby 

v tradiční podobě mají stále smysl. Zároveň jsem chtěla zjistit, jaká témata účastníky Job 

clubů zajímají, o čem by se chtěli dozvědět víc, co se naučit či v čem se zdokonalit. Můj 

průzkum spokojenosti s Job cluby v tradiční podobě ukázal, že jsou stále potřebné a mají 

co nabídnout. Výsledky průzkumu mohou ve své práci využívat pracovníci úřadů práce, 

kteří jsou zodpovědní za plánování dalších programů, jejich organizaci a náplň. 

V souvislosti s výsledky průzkumu si myslím, že by se do Job clubů neměli zařazovat jen 

uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než pět měsíců. Mohli by 

tam býti zařazováni uchazeči i krátce po té, co přijdou do evidence úřadu práce a nabyté 

znalosti a dovednosti by jim tak mohly mnohem dříve pomoci k umístění se na trhu práce. 

Rovněž bych ráda navrhla jakési pokračování Job clubu. V tomto pokračovacím programu 

by se účastníci mohli dozvědět informace z oblasti finanční gramotnosti, naučit se některé 
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relaxační techniky, případně i některé dovednosti z oblasti rétoriky či si doplnit znalosti 

mateřského jazyka a osvojit si i základní dovednosti v práci s osobním počítačem (více se 

pak mohou naučit ve specializovaných kursech).  

Toto vše ovšem klade zvýšené požadavky na poradce v rolích lektorů. Připravují se 

pro ně i nová školení, která je budou připravovat na nové úkoly, které - v souvislosti se 

změnami ve složení nezaměstnaných a náplni Job clubů - budou muset plnit. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží do budoucna více podporovat práci 

poradců i poradců v rolích lektorů. Právě poradenství je jedním z nejefektivnějších nástrojů 

rychlé a účinné pomoci a prevence dlouhodobé nezaměstnanosti. Job club je vyšším 

stupněm kontinuální práce s klientem a i v budoucnu bude jeho místo v sytému pomoci 

úřadů práce nezastupitelné. 
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Úřad práce v Mostě - pobočka Litvínov Job cluby - interní/externí/celkem

Vyhodnocení programu Job club za období:                                                    od 1.1.2009 do 
Podle Normativní instrukce č. 6/2007
Č. Programy
ř. START KLASIK HELP NÁVRAT PLUS MIX AVANTI celkem
a 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Počet realizovaných (a za sledované období ukončených) 1 2 1 3 3 2 15 27

programů Job club
2 Počet účastníků zařazených do programu Job club - CELKEM 12 20 8 29 32 23 60 184
3 z toho počet uchazečů o zaměstnání 12 20 8 29 32 23 60 184
4 počet zájemců o zaměstnání 0 0 0 0 0 0 0 0
5 počet účastníků pracovní rehabilitace 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Počet účastníků, kteří absolovali program Job clubu 11 20 6 29 31 23 58 178
7 z toho počet uchazečů o zaměstnání 11 20 6 29 31 23 58 178
8 počet zájemců o zaměstnání 0 0 0 0 0 0 0 0
9 počet účastníků pracovní rehabilitace 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Počet účastníků, kteří absolovali program Job club, 5 1 1 0 4 3 6 20

umístěných na TP prostřednictvím ÚP i vlastní aktivitou 
do 6 měsíců po ukončení programu ve sledovaném období

11 z toho počet uchazečů o zaměstnání 5 1 1 0 4 3 6 20
12 počet zájemců o zaměstnání 0 0 0 0 0 0 0 0
13 počet účastníků pracovní rehabilitace 0 0 0 0 0 0 0 0

Dne: 
Zpracoval (jméno, funkce, telefon):

31.12.2009

b

P
říloha č. 1

Ukazatel Typ poradenského programu Job club

 



 

   

 

Úřad práce v Mostě - pobočka Litvínov Job cluby - interní/externí/celkem

Vyhodnocení programu Job club za období: do 31.12.2008
Podle Normativní instrukce č. 6/2007
Č. Programy
ř. START KLASIK HELP NÁVRAT PLUS MIX AVANTI celkem
a 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Počet realizovaných (a za sledované období ukončených) 1 2 1 2 2 2 0 10

programů Job club
2 Počet účastníků zařazených do programu Job club - CELKEM 10 21 11 23 19 19 0 103
3 z toho počet uchazečů o zaměstnání 10 21 11 23 19 19 0 103
4 počet zájemců o zaměstnání 0 0 0 0 0 0 0 0
5 počet účastníků pracovní rehabilitace 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Počet účastníků, kteří absolovali program Job clubu 7 20 10 23 18 15 0 93
7 z toho počet uchazečů o zaměstnání 7 20 10 23 18 15 0 93
8 počet zájemců o zaměstnání 0 0 0 0 0 0 0 0
9 počet účastníků pracovní rehabilitace 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Počet účastníků, kteří absolovali program Job club, 1 1 0 3 0 2 0 7

umístěných na TP prostřednictvím ÚP i vlastní aktivitou 
do 6 měsíců po ukončení programu ve sledovaném období

11 z toho počet uchazečů o zaměstnání 0
12 počet zájemců o zaměstnání 0 0 0 0 0 0 0 0
13 počet účastníků pracovní rehabilitace 0 0 0 0 0 0 0 0

Dne: 
Zpracoval (jméno, funkce, telefon):

b

P
říloha č. 2

od 1.1.2008 

Ukazatel Typ poradenského programu Job club



 

   

Úřad práce v Mostě - pobočka Litvínov Job cluby - interní/externí/celkem

Vyhodnocení programu Job club za období: od 1.1.2007 do 
Podle Normativní instrukce č. 6/2007
Č. Programy
ř. START KLASIK HELP NÁVRAT PLUS MIX AVANTI celkem
a 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Počet realizovaných (a za sledované období ukončených) 1 2 1 2 1 2 0 9

programů Job club
2 Počet účastníků zařazených do programu Job club - CELKEM 11 24 10 20 11 23 0 99
3 z toho počet uchazečů o zaměstnání 11 24 10 20 11 23 0 99
4 počet zájemců o zaměstnání 0 0 0 0 0 0 0 0
5 počet účastníků pracovní rehabilitace 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Počet účastníků, kteří absolovali program Job clubu 11 23 9 20 11 21 0 95
7 z toho počet uchazečů o zaměstnání
8 počet zájemců o zaměstnání 0 0 0 0 0 0 0 0
9 počet účastníků pracovní rehabilitace 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Počet účastníků, kteří absolovali program Job club, 4 2 1 3 1 2 0 13

umístěných na TP prostřednictvím ÚP i vlastní aktivitou 
do 6 měsíců po ukončení programu ve sledovaném období

11 z toho počet uchazečů o zaměstnání
12 počet zájemců o zaměstnání 0 0 0 0 0 0 0 0
13 počet účastníků pracovní rehabilitace 0 0 0 0 0 0 0 0

Dne: 
Zpracoval (jméno, funkce, telefon):

31.12.2007

b

P
říloha č. 3

Ukazatel Typ poradenského programu Job club

 



 

   

                   Rozvrh Job Clubů na 2. pololetí 2009
                                            Úřad práce Most - Pobočka Litvínov

Job Cluby budou probíhat ve II. pololetí roku 2009 každý měsíc v úterý, v časovém harmonogramu 9 -12 hod.
Ve skupině bude max. 12 lidí a min. 8 lidí. Každý Job Club je zaměřen na určitou skupinu lidí.
Job Cluby vedou ve dvojících školené poradkyně.

Datum konání Název skupiny + zam ěření  Z po čtu 12 lidí  Poradkyn ě

8.9.2009
15.9.2009 JOB CLUB START  8 - 12 lidí s evidenci nad 5 měsíců
22.9.2009 fyzické osoby do 20 let věku nebo nejdéle však do 30 let věku
29.9.2009 absolventi středních a vysokých škol
6.10.2009
13.10.2009 JOB CLUB NÁVRAT 8 - 12 lidí, z toho 10 - 12 žen
20.10.2009 fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku (věkový střed)
27.10.2009
2.11.2009
10.11.2009 JOB CLUB KLASIK 8 - 12 lidí s evidencí nad 5 měsíců,
19.11.2009 dlouhodobě nezaměstnaní z toho 50% muži a 50% žen
24.11.2009 (evidence + 5 měsíců)
1.12.2009
8.12.2009 JOB CLUB PLUS 8 - 12 lidí nad 50 let, z toho 4 lidi nad 55 let
15.12.2009 klienti starší 50 let a 55 let pokud možno 50% můžů a 50% žen
18.12.2009

Zpracovala: 
Dne 

P
říloha č. 4

  



 

   

 

Rozvrh Job Clubů  "AVANTI"  na 2. pololetí 2009
                                  září   2009

                                     ÚP Most - Pobočka Litvínov

Datum konání Den Čas konání U čebna č. Lektor Poznámka

3.9.2009 čtvrtek 10:30 - 11:30 Infoclub
4.9.2009 pátek 8:00 - 9:00 Infoclub
9.9.2009 středa 13:00 - 14:00 Job club
10.9.2009 čtvrtek 9:00 - 10:00 Job club
11.9.2009 pátek 8:00 - 9:00 Job club
7.9.2009 pondělí 15:00 - 16:00 Infoclub
8.9.2009 úterý 8:00 - 9:00 Infoclub
11.9.2009 pátek 10:00 - 11:00 Job club
16.9.2009 středa 13:00 - 14:00 Job club
17.9.2009 čtvrtek 10:30 - 11:30 Job club
14.9.2009 pondělí 15:00 - 16:00 Infoclub
15.9.2009 úterý 10:30 - 11:30 Infoclub
17.9.2009 čtvrtek 9:00 - 10:00 Job club
23.9.2009 středa 13:00 - 14:00 Job club
25.9.2009 pátek 9:00 - 10:00 Job club

Dne :
Zpracovala: 

P
říloha č. 5



Příloha č. 6 

  1 

Podíly jednotlivých typ ů Job club ů v letech 2007, 2008 a 2009    
         
  START KLASIK  HELP NÁVRAT PLUS MIX AVANTI Celkem  
počet Job clubů         

2007 1 2 1 2 1 2 0 9 
2008 1 2 1 2 2 2 0 10 
2009 1 2 1 3 3 2 15 27 

         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



Příloha č. 7 

  1 

Počty ú častník ů Job club ů v letech 2007, 2008 a 2009     
         
  START KLASIK  HELP NÁVRAT PLUS MIX AVANTI Celkem  
Počet účastníků - 
vstup          

2007 11 24 10 20 11 23 0 99 
2008 10 21 11 23 19 19 0 103 
2009 12 20 8 29 32 23 60 184 

Počet účastníků - 
výstup          

2007 11 23 9 20 11 21 0 95 
2008 7 20 10 23 18 15 0 93 
2009 11 20 6 29 31 23 58 178 

 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



Příloha č. 8 

  1 

Vyhodnocení dotazník ů       
        
Rozdáno 178       
Vráceno  178       
        
Rozdělení dle pohlaví       
        
Muži  75       
Ženy 103       
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Příloha č. 8 

  2 

Rozdělení podle v ěku       
        
věk muži  ženy celkem     
15 - 17 1 1 2     
18 - 20 1 2 3     
21 - 30 18 23 41     
31 - 40 16 22 38     
41 - 50 14 16 30     
51 - 60 24 38 62     
nad 60 1 1 2     
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Příloha č. 8 

  3 

Rozdělení podle vzd ělání       
        
stupeň muži ženy celkem     
bez vzdělání 1 2 3     
základní 31 29 60     
vyučení 5 25 30     
vyučení s maturitou 8 18 26     
ÚSO s maturitou 15 14 29     
ÚSV s maturitou 12 7 19     
ÚS bez maturity 0 3 3     
vyšší odborné 2 2 4     
bakalářské 0 2 2     
vysokoškolské 1 1 2     
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Příloha č. 8 

  4 

Rozdělení dle spokojenosti s absolvovaným programem    
        
stupe ň muži  ženy celkem     
spokojen(a) 26 44 70     
spíše spokojen(a) 48 57 105     
spíše nespokojen(a) 1 2 3     
nespokojen(a) 0 0 0     
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Příloha č. 8 

  5 

Rozdělení dle spokojenosti s p řístupem lektorek     
        
  muži ženy celkem     
spokojen(a) 8 20 28     
spíše spokojen(a) 65 80 145     
spíše nespokojen(a) 2 3 5     
nespokojen(a) 0 0 0     
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Příloha č. 8 

  6 

Rozdělení dle mín ění o využití v dalším život ě a v pracovním uplatn ění  
        
  muži ženy celkem     
určitě ano 9 22 31     
spíše ano 52 75 127     
spíše ne 13 5 18     
určitě ne 1 1 2     
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Příloha č. 8 

  7 

Rozdělení dle pohlaví a mín ění o doporu čení programu Job clubu 
známým    
        
  muži ženy celkem     
ano 69 94 163     
ne 6 9 15     
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Příloha č. 9 

  1 

Vyhodnocení dotazník ů        
         
Rozdělení dle spokojenosti s programem Job club a v ěku (otázka 5)  
         

spokojenost / věk 
15 - 
17 

18 - 
20 

21 - 
30 

31 - 
40 

41 - 
50 

51 - 
60 

nad 
60 součet 

spokojen M 0 1 6 3 7 9 0 26 
spokojena Ž 0 1 8 11 9 15 0 44 
spíše spokojen M 1 0 12 12 7 15 1 48 
spíše spokojena Ž 1 1 14 10 7 23 1 57 
spíše nespokojen(a)  M 0 0 0 1 0 0 0 1 
spíše nespokojena Ž 0 0 1 1 0 0 0 2 
nespokojen(a) M 0 0 0 0 0 0 0 0 
nespokojena Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 
celkem        M 1 1 18 16 14 24 1 75 
celkem        Ž 1 2 23 22 16 38 1 103 
         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



Příloha č. 10 

  1 

Vyhodnocení dotazník ů       
        
Co je dle vás v Job clubu nejd ůležit ější?      
        
 muži ženy celkem     
nevím  11 6 17     
nic 2 3 5     
bez odpovědi 12 7 19     
všechno 27 42 69     
pohovor 6 8 14     
video 4 9 13     
životopis 8 16 24     
dopis 5 12 17     
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Příloha č. 10 

  2 

Co je dle vás možno v Job clubu vynechat?      
        
 muži ženy celkem     
nevím  18 23 41     
nic 39 46 85     
bez odpovědi 18 34 52     
video 5 3 8     
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Příloha č. 10 

  3 

Čemu je dle vás nutno v ěnovat více času?      
        
 muži ženy celkem     
nevím 48 36 84     
nic 3 0 3     
bez odpovědi 14 47 61     
přestávky 3 0 3     
nácvik pohovoru 2 8 10     
motivační dopis 5 12 17     
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 11 

  1 

Rozložení spokojenosti s programem Job club dle výš e dosaženého vzd ělání  
            
 1 bez vzdělání        
 2 základní        
 3 vyučení        

 4 
vyučení s 
maturitou        

 5 ÚSO s maturitou        
 6 ÚSV s maturitou        
 7 ÚS bez maturity        
 8 vyšší odborné        

 9 bakalářské        

 10 vysokoškolské        

            

spokojenost / vzdělání 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 celkem 

spokojen M 0 9 4 7 3 2 0 0 0 1 26 
spokojena Ž 0 15 7 8 6 3 3 0 1 1 44 
spíše spokojen M 1 22 1 1 11 10 0 2 0 0 48 
spíše spokojena Ž 2 14 18 9 8 3 0 2 1 0 57 
spíše nespokojen M 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
spíše nespokojena Ž 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
nespokojen M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
nespokojena Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
celkem        M 1 31 5 8 15 12 0 2 0 1 75 
celkem        Ž 2 29 25 18 14 7 3 2 2 1 103 
            
 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



Příloha č. 12 

  1 

Rozdělení do kategorií dle zákona o zam ěstnanosti tak,    
jak se sami ú častníci programu za řadili     
       
 muži  ženy celkem    
osoby do 20 let 1 2 3    
osoby nad 50 let 15 32 47    
pečující o dítě do 15 let 1 7 8    
evidence nad 5 měsíců 53 82 135    
absolventi VŠ 0 0 0    
zvláštní pomoc 0 0 0    
zdravotně postižení 2 4 6    
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 



Příloha č. 13 

   

Vážené dámy, vážení pánové! 
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto krátkého dotazníku.  
Jsem studentkou Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě v oboru 
Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy a v současné době 
pracuji na závěrečné práci na téma „JOB CLUB – skupinové poradenství zaměřené na 
získání vhodného pracovního místa“. 
Tento dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro statistické vyhodnocení údajů 
v něm uvedených a to pouze v rámci mé bakalářské práce. 
V dotazníku prosím pouze označte křížkem údaje, které se Vás týkají, a stručně napište 
odpovědi na otázky.   
Předem Vám za vyplnění dotazníku děkuji.                                     Šárka Minarčíková   
 

1. Jste muž či žena?                     
 muž    
 žena 
 

2. Věková kategorie:   
 15 – 17 let  
 18 – 20 let  
 21 – 30 let 
 
 31 – 40 let  
 41 – 50 let  
 50 – 60 let  
 nad 60 let 
 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:   
 základní  
 vyučení    

 ÚSO s maturitou  
 ÚSV s maturitou 
 ÚS bez maturity      
 vyučení 
s maturitou   

 vyšší odborné 
 bakalářské  
 vysokoškolské 
 bez vzdělání 
 

4. Patříte do některé kategorie uchazečů o zaměstnání, kterým je dle § 33 zákona o 
zaměstnanosti (z. č. 435/2004 Sb.) poskytována zvýšená péče při zprostředkování 
zaměstnání?  

 osoby do 20 let     
 osoby nad 50 let 

 osoby pečující o dítě do 15 let   
 absolventi vysokých škol 

 osoby v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců 

 osoby vyžadující zvláštní pomoc   
 osoby se zdravotním postižením 
 

5. Jste spokojeni s programem JOB CLUB tak, jak Vám byl nabídnut?  

 spokojen(a)     
 spíše spokojen(a)  
 spíše nespokojen(a)  
 
nespokojen(a)  
 

6. Jste spokojeni s přístupem lektorů?  

 spokojen(a)     
 spíše spokojen(a)  
 spíše nespokojen(a)  
 
nespokojen(a)  
 

7. Myslíte si, že po absolvování programu JOB CLUB budete mít větší šanci najít si 
nové pracovní uplatnění? 

 určitě ano     
 spíše ano   
 spíše ne    
 určitě ne 
 

8. Která část programu JOB CLUB je podle Vás pro Vaši budoucnost a hledání 
zaměstnání nejdůležitější?  
 
 

9. Kterou část programu JOB CLUB byste vynechali?  
 
 

10. Které části programu by měla býti věnována větší pozornost a více času?  
 
 

11. Doporučil(a) byste absolvování programu JOB CLUB i svým známým?  

 ano        
 ne    


