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Úvod
Záhy po ukončení školy se mladí lidé začínají rozhlížet po svém okolí a hledat nejvhodnější příležitost pro uplatnění v praxi. Ne všichni jsou při hledání
zaměstnání úspěšní a některým nezůstane jiná volba, než se jít nakonec zaevidovat na úřad práce a zařadit se do skupiny nezaměstnaných.
Ještě před tím, než se začneme zabývat samotnou problematikou nezaměstnanosti absolventů, pojďme si přiblížit dnešní mladou generaci, která opouští
školská zařízení. Představte si, že zastavíte na ulici partu maturantů a položíte
jim jednoduchou otázku: „Jak si představujete po ukončení školy svůj další život?“ Část řekne, že bude pokračovat ve studiu na nějaké další škole, a zbytek
odpoví, že si teď udělá pěkné prázdniny a potom se uvidí. Jenže „ouha“, prázdniny utečou jako voda, najednou je tu podzim a s ním vyvstávají u mladých lidí
do popředí následující otázky: „Co budu dělat? Z čeho budu žít? Měl bych si najít
nějakou práci? Možná bych se měla osamostatnit?“ A právě v tuto chvíli se mladí
lidé poprvé střetávají s realitou života a uvědomují si, že by měli sami převzít
zodpovědnost za svůj život a stát se dospělými.
Převzít zodpovědnost sám za sebe, najít si zaměstnání, zbavit se finanční
závislosti na rodičích, obhájit vlastní názor a motivovat sám sebe k osobnímu
růstu, to jsou významné faktory, které mohou ovlivnit budoucnost absolventů.
Mladí lidé obtížně nachází pracovní uplatnění, a to především z důvodu chybějících praktických dovedností. Neuvědomují si, že zaměstnavatelé od nich
budou požadovat nejen odborné znalosti, které získali ve škole, ale také další
dovednosti, jako je např. vlastní iniciativa, samostatnost, odpovědnost a schopnost týmové práce. A právě absence těchto dovedností je mimo jiné častou
příčinou toho, že nemohou nalézt vhodné zaměstnání.
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Ukázka z příběhu nezaměstnané absolventky
„Ve čtvrtém ročníku jsem zjistila, že z finančních důvodů nemohu pokračovat
ve studiu na vysoké škole, proto pro mě odpověď na otázku »Co budu dělat
po úspěšném složení maturitní zkoušky?« byla jasná. »Pracovat.« Prázdniny
utekly jako voda a já jsem se musela jít nakonec zaevidovat na úřad práce.
Dlouho jsem byla optimistická, že práci seženu, ale týdny ubíhaly a práce nikde. Nakonec se na mě usmálo štěstí a sehnala jsem si práci jako recepční. Poté,
co mi vypršela pracovní smlouva, jsem byla propuštěna z důvodu nadbytečnosti. V současné době je mým největším cílem najít si práci v oboru, ale nebráním
se i něčemu novému. Začínám také uvažovat o dálkovém studiu.“

Lidé pracující s nezaměstnanými absolventy si často kladou otázku: Jaké
jsou příčiny nezaměstnanosti absolventů na trhu práce?
V Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 - 2013 se uvádí, že hlavní příčiny nezaměstnanosti mladých na trhu práce jsou:
■ Nedostatečné praktické znalosti, zkušenosti a pracovní návyky.
■ Nízká kvalifikace.
■ Nedostatečné jazykové znalosti.
■ Neochota vykonávat určité zaměstnání.
■ Absence dostatečné počítačové gramotnosti.
■ Nesoulad mezi kvalifikací absolventů a požadavky na kvalifikaci pracovních
sil na trhu práce.
V dokumentu je dále uvedeno, že k řešení těchto příčin může pomoci kladení většího důrazu na volbu povolání v době školní docházky s propojením se
službami zaměstnanosti a využitím informačních a poradenských středisek při
úřadech práce.
Naše organizace na základě dlouholetých zkušeností s nezaměstnanými vytipovala tři základní příčiny způsobující nezaměstnanost absolventů:
1. Nevyhovující kvalifikace. Je způsobená nízkou úrovní dosaženého vzdělání
nebo nevhodně zvoleným studijním oborem.
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2. Nesprávné chování na trhu práce. Vyplývá z neznalosti problematiky trhu
práce a potřeb zaměstnavatelů.
3. Nízká motivace a ochota pracovat. Je způsobená nedostatečnou nabídkou
pracovních příležitostí pro absolventy a nízkými nástupními platy.
Jako možné východisko k odstranění těchto příčin jsme navrhli programy
„ušité přímo na míru“ potřebám absolventů a zrealizovali jsme projekt Motivační, vzdělávací a poradenské programy pro nezaměstnané absolventy škol
na Krnovsku a Bruntálsku.
Cílem projektu bylo připravit a uskutečnit soubor vzdělávacích a poradenských programů pro absolventy, které podporují začlenění na trh práce
a zvyšují jejich šanci získat zaměstnání.

■
■
■

■

Soubor vzdělávacích a poradenských programů tvoří:
Vzdělávací programy. Jde o krátkodobé vzdělávací kurzy určené pro absolventy, jejichž cílem je osvojit si nové dovednosti, které mohou prakticky
využít ve svém osobním či profesním životě.
Rekvalifikační kurzy. Těmito kurzy je možné zvýšit, rozšířit, případně získat novou kvalifikaci.
Motivační programy. Do této skupiny programů patří kurzy osobnostního
rozvoje. Cílem kurzů je motivovat absolventy k vlastní aktivitě a iniciativě
a lépe je seznámit s požadavky zaměstnavatelů a s reálnou situací na trhu
práce.
Poradenské služby. Mezi poradenské služby, kterých mohou absolventi využít, patří sociální poradenství, psychologické poradenství a profesní diagnostika.

Realizace projektu probíhala od října 2005 do září 2007. Vzdělávací a poradenské programy představují dohromady komplex účinných služeb, které mohou efektivně řešit problémy nezaměstnanosti absolventů.
Pojmem absolvent pro účely této knihy označujeme uchazeče o zaměstnání
do 25 let nebo absolventa vysoké školy po dobu dvou let po ukončení studia,
nejdéle však do 30 let.
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V následujících kapitolách vás blíže seznámíme s jednotlivými programy
a službami, kterými jsme reagovali na příčiny nezaměstnanosti absolventů,
a také podrobně popíšeme naše zkušenosti s absolventy, které jsme během realizace projektu získali.
V průběhu realizace projektu jsme měli možnost pracovat se skupinou více
než 100 absolventů na Krnovsku a Bruntálsku. Seznámili jsme se s jejich očekáváními, zjistili jsme jejich zkušenosti s hledáním zaměstnání a dojížděním
do zaměstnání, získali jsme řadu námětů a návrhů, jak je možné efektivně s cílovou skupinou absolventů pracovat. O tyto zkušenosti bychom se s vámi rádi
podělili v následujících kapitolách.
Přejeme vám příjemné čtení.
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Kapitola 1

Vzdělávací programy
a rekvalifikační kurzy
V této kapitole se dozvíte, jak souvisí dosažená úroveň vzdělání a vybraný
studijní obor s nezaměstnaností absolventů. Představíme vám vzdělávací programy a rekvalifikační kurzy určené pro absolventy, seznámíme vás
s tím, jaké metody je možné v těchto kurzech používat a jaké výhody vzdělávací kurzy absolventům přináší.
Mladí lidé obtížně nachází uplatnění na trhu práce. Z hlediska zaměstnatelnosti patří mezi znevýhodněné osoby a při zprostředkování zaměstnání je
jim věnována zvýšená péče. Mezi nejrizikovější skupiny absolventů vstupujících na trh práce patří především mladiství bez vzdělání, s neúplným nebo nedokončeným základním vzděláním a praktickou školou, kde jim vedle praxe
chybí také dostatečná kvalifikace.
Položme si otázku: Jaká je současná situace absolventů na trhu práce
v České republice z hlediska úrovně vzdělání a volby studijního oboru?
Odpověď na tuto otázku se pokusíme vysvětlit v následujících odstavcích. Je
všeobecně známo, že nezaměstnanost absolventů jednoznačně souvisí s úrovní
vzdělání. Česká republika je zemí, kde převažující část populace má středoškolské vzdělání, pouze malá část ekonomicky aktivních obyvatel má základní vzdělání nebo nedokončila střední vzdělání. Zatímco v minulých letech byl
kladen důraz především na učňovské vzdělání, od 90. let se zvyšuje podíl osob,
které ukončily středoškolské vzdělání maturitou.
Nejvyšší míra nezaměstnanosti se týká absolventů s nejnižší úrovní vzdělání. Jedná se především o absolventy dvou a tříletých oborů, určených pro žáky
s neukončenou základní školou, a dále o absolventy praktických škol, které jsou
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zaměřené na studenty se vzdělávacími problémy. U těchto skupin absolventů
je zapojení do zaměstnání často komplikováno jejich osobními a zdravotními
problémy.
Vysoká míra nezaměstnanosti je evidována rovněž u absolventů středních
odborných učilišť, a to především u absolventů studijních oborů ukončených
maturitou, kteří v konkurenci s maturanty středních škol obstojí obtížně a naopak oproti absolventům vyučeným v oboru mají méně praktických zkušeností
a dovedností. Umístění těchto absolventů je obtížné vzhledem k nižší úrovni
dovedností a vzdělanosti.
Dalším faktorem, který má vliv na nezaměstnanost absolventů, je zvolený
obor studia. Vlivem společenských změn v 90. letech v ČR došlo postupně
u mladistvých vycházejících ze základních škol k odklonu zájmu od většiny
technických oborů a naopak prudce stoupl zájem o obory ekonomické (zejména manažerské, podnikatelské) a humanitní. Důvodem byla představa o širokých možnostech pracovního uplatnění a o vysokém finančním ohodnocení,
zejména v bankovní sféře a v pojišťovnictví. Ve velmi krátké době však došlo
k zaplnění trhu práce těmito profesemi a od roku 1996 začal podíl absolventů
na celkovém počtu nezaměstnaných stoupat, což byl důsledek nevhodně zvoleného studijního oboru.
V současné době patří k nejčastěji evidovaným absolventům absolventi
učebních oborů z oblasti obchodu a služeb (např. kadeřnice a kosmetičky), absolventi stavebních oborů, zemědělských oborů, oborů zaměřených na textilní výrobu a oděvnictví. Nepříznivá situace ve stavebnictví souvisí především
se zaměstnáváním levné pracovní síly ze zahraničí. V textilním průmyslu je
vysoká míra nezaměstnanosti spojena s omezením textilní výroby, která není
konkurenceschopná dovozům levného zahraničního textilu.
Opačný trend, tedy pokles počtu nezaměstnaných absolventů, je sledován
v posledních letech u strojírenských učebních oborů, u některých chemických
oborů, mírný pokles je patrný také u absolventů zdravotnických škol.

10

1
Ukázka z příběhu nezaměstnané absolventky
„Na začátku deváté třídy jsem musela řešit otázky: »Kam dál? Kterou školu si
mám vybrat?« Protože mě bavilo kreslení a móda, uvědomila jsem si, že bych
chtěla studovat návrhářství. Nejbližší škola, která tento studijní obor nabízela, byla v Brně. Bohužel, tak daleko od domova jsem si studium, především
z finančních důvodů, nemohla dovolit. Sny byly ty tam a na řadu přišel rozum. Známky ve škole jsem měla celkem dobré, a tak jsem se rozhodovala mezi
středními školami s maturitou. Nakonec jsem si podala přihlášku na hotelovou
školu, kde mě také přijali. Škola mě moc nebavila, pořád mě pronásledovala
myšlenka, jaké by to bylo v Brně na návrhářství. Chyběl mi předmět, který by
měl alespoň něco málo společného s mým původně vybraným oborem.“

Zkušenosti z realizovaného projektu
Nevhodně zvolený studijní obor je jedním z problémů, který se u absolventů často vyskytuje. Na problém nevyhovující kvalifikace absolventů, ať už z hlediska nedokončeného vzdělání nebo nevhodně zvoleného studijního oboru,
jsme reagovali v projektu přípravou a realizací vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů.

Vzdělávací programy
Jedná se krátkodobé vzdělávací kurzy určené pro absolventy, jejichž cílem je
osvojit si v určité oblasti nové dovednosti, které mohou prakticky ihned využít
ve svém osobním či profesním životě. Do těchto vzdělávacích programů jsme
zahrnuli především počítačové kurzy, ve kterých absolventi získají speciální
počítačové dovednosti. Jedná se o výuku základních počítačových dovedností
(např. program MS Word, MS Excel), ale také o výuku grafických či prezentačních programů nebo tvorbu internetových stránek (programy CorelDraw,
FrontPage, Photoshop).
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■
■
■
■
■
■

Pro absolventy jsme připravili v rámci projektu tyto počítačové kurzy:
Word pro pokročilé.
Excel pro pokročilé.
Grafické počítačové programy.
Internet pro pokročilé.
Jak vytvořit první internetovou stránku.
Tvorba internetových stránek pro pokročilé.

U absolventů jsme se setkali se dvěma hlavními úrovněmi počítačových
znalostí. V současné době má většina mladých lidí základní počítačové dovednosti a umí využívat programy, se kterými se seznámili ve škole (MS Word, MS
Excel). Tito absolventi se hlásili do kurzů, jelikož se chtěli v těchto programech
zdokonalit a zlepšit. Druhá, menší skupina absolventů, se chtěla naučit něčemu
novému. Absolventy zaujaly především složitější počítačové programy, které by
mohli využít v osobním nebo profesním životě (CorelDraw, FrontPage, Photoshop).
O počítačové kurzy byl mezi absolventy největší zájem. Počítačové kurzy
mají následující výhody:
■ Jedná se o kurzy krátkodobé (pětidenní), maximálně desetidenní. Absolventi jsou ochotni z důvodu kratšího časového úseku se těchto kurzů účastnit.
■ Skladba kurzů vychází přímo z potřeb a požadavků zaměstnavatelů a výuka
je prakticky orientována. Účastníci kurzů se učí vytvořit např. vizitku nebo
logo firmy, internetové stránky, upravit textové dokumenty, vytvořit tabulky
a grafy dle prodeje a tržeb.
■ Forma výuky je cíleně zaměřená na důkladné osvojení nabytých znalostí, vede k samostatnosti účastníků a k využitelnosti získaných dovedností
v praxi. Zaměstnavatelé v dnešní době pokládají u absolventů znalost textových a tabulkových programů za samozřejmou a oceňují, pokud prokáží
pokročilejší znalosti a dovednosti i jiných počítačových programů (např.
grafických, prezentačních).
■ V kurzech je kromě lektora také asistent, který se věnuje slabším účastníkům.
■ Výhodou je široká nabídka počítačových kurzů, které jsou určeny jak začátečníkům, tak i pokročilejším studentům.
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Fotografie z výuky počítačových dovedností.

Asistentka v počítačovém kurzu pomáhá při výuce.
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Zkušenosti lektora počítačových kurzů.
Nezaměstnaní absolventi přicházeli do kurzů ve většině případů s rozporuplnými pocity. Převládalo u nich napětí z neznámého prostředí a obavy ze zvládnutí probíraného učiva. Kritizovali ranní vstávání, povinnost dodržet stanovenou
docházku a plnění povinností a úkolů souvisejících s úspěšným absolvováním
kurzů. Často jsem se setkával s negativním postojem absolventů vůči jiné autoritě, např. vůči lektorovi nebo úřadu práce.
Od začátku bylo nutné přizpůsobit formu výuky této cílové skupině, a to nejen stylem výuky, ale také přístupem k jednotlivým účastníkům. Jedná se například o přizpůsobení stylu komunikace, o individuální přístup, o navození
celkové uvolňující atmosféry. Tento styl výuky klade vysoké nároky na lektora,
hlavně ve schopnosti přizpůsobit se požadavkům absolventů, v umění motivovat je, získat jejich pozornost a zájem o probírané učivo. Postupně docházelo
v kurzech k uvolnění atmosféry a absolventi začali přistupovat k výuce s větším
zájmem a zaujetím. Někteří se následně účastnili dalších počítačových kurzů
nebo se rozhodli pokračovat ve zlepšování svých počítačových dovedností formou individuálních konzultací.
Výrazným znakem skupiny absolventů je to, že umí rychle (vzhledem k jejich
mladému věku a zaběhlým návykům ze školy) pojmout a vstřebat velké množství učiva. Jsou pružní a schopni si rychle zapamatovat probíranou látku. Nespokojí se pouze se základy, chtějí se dozvědět vždy něco navíc, nějakou zajímavost nebo „fintu“ (např. skryté funkce programů, možnosti upgradu). Poměrně
často jsem se setkával s tím, že se absolventi rychle něčemu naučí, ale mají problém s tím, jak nabyté znalosti a dovednosti využít v praxi. Z jejich vyprávění
jsem došel k přesvědčení, že neznalost využít své znalosti a dovednosti v praxi
je častou příčinou jejich neúspěchu u výběrových řízení. Především na odstranění tohoto problému jsem zaměřil značnou část výuky v kurzech. Pomocí
názorných praktických příkladů jsem se snažil ukázat absolventům, jak a kdy
mohou využít počítačové dovednosti v praxi.
Se zaujetím a potěšením jsem v průběhu kurzů sledoval vývoj jednotlivých
účastníků, a to nejen v oblasti počítačových dovedností. Myslím si, že pro mnohé absolventy byla účast v kurzech přínosem a že počítačové kurzy mnohdy
předčily jejich očekávání.
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Rekvalifikační kurzy
Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající
kvalifikace. Rekvalifikační kurzy jsou nejznámější skupinou vzdělávacích kurzů, jsou akreditovány ministerstvem školství a jedná se většinou o kurzy střednědobé, tedy delší než 40 výukových hodin.
Pro absolventy jsme v rámci projektu připravili následující rekvalifikační
kurzy:
■ Obchodní manažer.
■ Personální pracovník.
■ Asistentka moderní firmy.
■ Asistentka vedoucího pracovníka s rozšířenou výukou anglického jazyka.
■ Obsluha osobního počítače.
Rekvalifikační kurzy nejsou pro absolventy příliš atraktivní. Mladí lidé nejsou nadšeni představou, že by měli znovu začít studovat nebo se rekvalifikovat, když teprve nedávno opustili školní lavice. Mají mylnou představu o tom,
že jim rekvalifikační kurzy nepřinesou nic nového, neboť vše, co mohli, se již
naučili ve škole. Nesprávně se také domnívají, že výuka rekvalifikačních kurzů
probíhá stejným stylem jako výuka ve škole. Teprve poté, co jsme jim vysvětlili,
jakým způsobem rekvalifikační kurzy probíhají a jaké konkrétní dovednosti
v nich získají, měli zájem se do kurzů přihlásit.
Při výuce rekvalifikačních kurzů jsme nezvolili klasický výkladový styl výuky, kterým se běžně vyučuje ve školách a ve kterém je hlavním nástrojem výuky
výklad. Účastníci se při výkladovém stylu výuky stávají pasivními příjemci informací, a nemají tudíž prostor pro aktivní a samostatnou práci.
V rekvalifikačních kurzech jsme používali vzdělávací metody a techniky
výuky, které předpokládají aktivní účast studentů ve výuce a představují pro
účastníky zajímavou a zábavnou formu učení. Díky těmto metodám si absolventi osvojují nejen správné vědomosti a návyky, ale rozvíjí také své schopnosti
a dovednosti.
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V rekvalifikačních kurzech jsme používali následující metody a techniky učení:
■ Výcvikový styl výuky.
■ Inscenační metody (metody hraní rolí).
■ Videotrénink interakcí.
■ Modelové situace.
■ Zážitkové hry.
■ Diskuze.
Některé z těchto metod vám nyní přiblížíme.
Výcvikový styl výuky představuje pro účastníky zajímavou a zábavnou formu učení. Klade důraz na praktický nácvik dovedností, zážitkové učení, pestrost výuky, kombinace různorodých typů aktivit a oboustrannou komunikaci
mezi lektorem a účastníky. Cílem tohoto stylu výuky je zapojit aktivně všechny
účastníky do procesu výuky, poskytnout účastníkům praktický zážitek, zkušenost a umožnit jim transformovat tuto zkušenost na reálnou situaci v životě.
Inscenační metody (metody hraní rolí) mají blízko k vystupování herců
v divadle. Liší se od nich zásadně tím, že výukové inscenace se neúčastní profesionální herci, ale samotní účastníci skupiny, kteří přehrávají svěřené role. Metoda hraní rolí vychází z přehrávání modelových situací. Konkrétně jde o simulaci nějaké události, v níž se kombinuje hraní rolí a řešení problému. Problémy
se trénují na simulovaných situacích tak, že účastníci vystupují v rolích osob,
které se v těchto situacích vyskytují. Cílem her je získat nové prožitky, osvojit si
adekvátní způsoby chování a jednání, pochopit mezilidské vztahy. Dovednosti nabyté při řešení konkrétní modelové situace se následně snadno přenášejí
do reálného života.
V rámci rekvalifikačních kurzů si účastníci měli možnost vyzkoušet hraní
rolí v těchto modelových situacích: jednání se zaměstnavatelem při přijímacím řízení, přijímání nového pracovníka, motivační pohovor se zaměstnancem
nebo řešení krizových situací v zaměstnání.
Videotrénink interakcí (VIT) je speciální technika, která pracuje s pomocí
videotechniky. Účastníci jsou natáčeni v běžných situacích během výuky nebo
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při hraní rolí v modelových situacích. Poté následuje rozbor videonahrávky. Při
analýze interakcí se často nabízí účastníkům nový pohled na vlastní chování,
zvládání dané situace či problematické projevy. Videotrénink staví na silných
stránkách účastníků, zaměřuje se na jejich možnosti a zdroje. Je orientován
na to, co je u účastníků dobré, co funguje, a aktivuje samotné účastníky k hledání změn. Srovnáním původních a novějších videozáznamů mohou účastníci
sami zřetelně sledovat pokroky v osvojování nových dovedností, a to jim umožňuje získat důvěru ve své vlastní schopnosti a možnosti.
Účastníci rekvalifikačních kurzů měli možnost videotrénink vyzkoušet
sami na sobě a efektivně si tak osvojit nové dovednosti, především při nácviku
komunikačních dovedností (práce s hlasem, neverbální projev, sebeprezentace,
vystupování na veřejnosti). Účastníci rekvalifikačního kurzu Personální pracovník trénovali pomocí VIT jednání s uchazečem o zaměstnání, vedení motivačního pohovoru se zaměstnancem, řešení krizových situací nebo efektivní
práci v týmu. V rekvalifikačních kurzech Asistentka moderní firmy a Asistentka vedoucího pracovníka s rozšířenou výukou anglického jazyka absolventi pomocí VIT procvičovali dovednosti asistentky v těchto oblastech: telefonování,
jednání s vedoucím pracovníkem, osobní jednání s klienty, společenské chování a prezentace na veřejnosti.
Zážitkové hry jsou metody, ve kterých se pracuje hlavně s osobním zážitkem. Účastník může prostřednictvím vlastního zážitku získat nové zkušenosti,
a nastartovat tak pozitivní osobnostní růst. Zážitkové hry ve skupině mají řadu
výhod a přináší kromě zábavy, uvolněnosti a nezávaznosti také vlastní aktivitu,
zkušenost a nové poznatky.
Zážitkové hry v kurzech byly zaměřeny na řešení problémů a krizových situací v týmu. Účastníci kurzů si v průběhu her, a především následně při reflexi
zážitků z těchto cvičení, prohlubovali sebepoznání, často měli možnost zjistit
své silné stránky i své rezervy. Hry pomáhaly účastníkům najít si své místo
v týmu či si uvědomit svou týmovou roli. Při závěrečné analýze průběhu her se
účastníci naučili dávat a přijímat pozitivní i negativní zpětnou vazbu od ostatních účastníků o svém chování.
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Diskuze je forma komunikace, při níž si účastníci navzájem vyměňují názory na dané téma. Na základě svých znalostí pro svá tvrzení uvádí argumenty
a tím společně nachází řešení daného problému. Při diskuzi by se měli všichni
účastníci soustředit na dané téma a projevit na ně svůj názor. Diskuze vede
ke schopnosti aktivně a pohotově využívat myšlenkové operace, jasně chápat
podstatu problému a přesně se vyjadřovat. Její největší přínos je v příležitosti
uplatňovat myšlení a úsudek v praxi, neboť účastníci mohou reagovat na protikladné názory a postoje, zlepšovat své myšlení a rozvíjet tvořivé přístupy při
řešení konkrétních případů a situací.
V průběhu kurzů byl výklad učiva doplňován brainstormingem účastníků a diskuzními skupinami, které postupně odhalovaly danou problematiku
a dávaly účastníkům možnost nahlédnout na nová témata pomocí vlastních
zkušeností a kreativního myšlení. Diskuze se ukázaly jako velmi potřebné pro
rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností účastníků a především pro
nácvik zdravého sebeprosazení a průbojnosti ve skupině.
Výše popsané metody výuky byly u absolventů dobře hodnoceny. Studenti
oceňovali především pestrost výuky, rychlý přístup k informacím a možnost
získání nových znalostí a praktických dovedností, použitelných v běžném životě.
Zkušenosti lektorky rekvalifikačního kurzu Personální pracovník.
V rekvalifikačním kurzu Personální pracovník jsem pracovala jako lektor.
Vzhledem k předcházejícím zkušenostem s lektorováním dlouhodobě nezaměstnaných jsem očekávala i v kurzu pro absolventy počáteční napětí a obavy.
Překvapivě v kurzu Personální pracovník jsem od prvního dne vnímala naprosto uvolněnou a otevřenou atmosféru. Jen ojediněle byly ze strany účastníků
prezentovány nejistoty týkající se obsahu kurzu, které souvisely s nedostatečnou informovaností, se kterou účastníci do kurzu přicházeli. V novém prostředí
i kolektivu se většina účastníků dokázala velmi rychle adaptovat a spontánně
komunikovat. Tato rychlá adaptace se ukázala jako klíčová pro bezprostřední
navázání vzájemných vztahů lektora a účastníků a vytvoření neformální atmosféry pro výuku.
Po úvodní adaptaci se však u absolventů projevily i méně pozitivní jevy (např.
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nedostatek schopnosti dlouhodobější koncentrace pozornosti, nižší motivace
k osvojování si nových vědomostí a dovedností, zvýšená kritičnost vůči méně
schopnějším účastníkům kurzu nebo porušování dohodnutých pravidel - délka
přestávek, pozdní příchody, telefonování během výuky). Získání důvěry účastníků v možnost pozitivního osobnostního růstu a probuzení jejich motivace
k sebevzdělávání bylo jedním z prvotních úkolů po zahájení kurzu. Vzhledem
k používání osvědčeného výcvikového stylu výuky, který klade důraz na vlastní
aktivitu účastníků, a častým zařazováním zážitkových her, hraní rolí a videotréninku se u absolventů postupně zvyšoval zájem o výuku a sami se přesvědčili
o nutnosti práce na sobě samých. Pozvolna se zvýšila jejich motivace získat
nové dovednosti a využít čas v kurzu k osobnostnímu a profesnímu růstu.
Vzhledem k nedostatku pozornosti a motivace bylo nutné využívat častěji netradičních metod a technik učení. Proces výuky kombinoval různorodé aktivity (především diskuze, hraní rolí a modelové situace, videotrénink interakcí,
zážitkové hry) a tím účastníky nenásilně vedl k získávání nových vědomostí a dovedností. V průběhu kurzu si účastníci procvičili práci na počítači se
zaměřením na programy MS Word, MS Excel, PowerPoint a internet. Výuka
byla dále zpestřena psychologickými osobnostními dotazníky a výkonnostními
testy, které vedly k hlubšímu sebepoznání a definování potenciálu jednotlivých
účastníků. Styl výuky kladl velké nároky na osobu lektora, který je při výcvikovém stylu výuky ve stálé a otevřené interakci se všemi účastníky kurzu, je
nejen lektorem, ale také moderátorem a facilitátorem. V průběhu kurzu mohli
absolventi využít individuálních konzultací se sociálním pracovníkem a případně dále řešit svoji profesní orientaci či hlubší zmapování svého potenciálu
s psychologem.
V očekáváních účastníků rekvalifikačního kurzu se nejčastěji objevovala potřeba rozšířit své profesní možnosti, získat informace o dané profesi, naučit se
něco nového, seznámit se s novými lidmi, ale také potřeba kvalitněji trávit čas
před nástupem do zaměstnaní či zahájením studia.
Závěrečná zkouška ukázala, že profese Personální pracovník je profese velmi
zodpovědná a náročná a ne všichni účastníci rekvalifikačního kurzu mají optimální předpoklady pro danou profesi. Přesto byli tito účastníci kurzu přesvědčeni, že nabyté dovednosti a vědomosti zúročí i v jiných profesích a především
ve vlastní strategii hledání zaměstnání.
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Již v průběhu kurzu účastníci projevovali spokojenost s pestrostí a zajímavostí
výuky, neboť zpočátku měli mnozí obavu z „klasické“ školní výuky. Ve zpětných vazbách se pozitivně vyjadřovali nejen ke stylu výuky a práci lektora, ale
i k prostředí, vybavení učebny a celého vzdělávacího centra. Všichni účastníci
rekvalifikačního kurzu zakončili kurz s jasnější představou o svém budoucím
uplatnění, s efektivní strategií hledání práce a především s velkou motivací
a chutí prosadit se na trhu práce a uplatnit nabyté zkušenosti.

Účastníci rekvalifikačního kurzu Personální pracovník trénují
vedení porad a řízení zaměstnanců (modelová situace).
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Kapitola 2

Motivační programy
V této kapitole se dozvíte, jaké dovednosti zaměstnavatelé od absolventů vyžadují. Seznámíme vás s pojmem „klíčové kompetence“. Na základě našich
zkušeností vám popíšeme vhodné motivační programy pro absolventy zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností a sebepoznání.
Zatímco prvním zlomovým bodem životní cesty mladého člověka je volba
vzdělávací dráhy a naplnění této volby, dalším důležitým životním momentem
absolventů je vstup do světa práce. V tomto okamžiku dochází u mladých lidí
ke konfrontaci jejich priorit a představ s reálnou situací na trhu práce.
Zkusme si položit otázku: Jsou absolventi vstupující na trh práce dostatečně seznámeni s problematikou trhu práce a znají požadavky zaměstnavatelů?
Vzdělávací systém významně ovlivňuje hledisko uplatnění absolventů
na trhu práce. Školy a odborná zařízení se zaměřují především na kvalifikační přípravu budoucího povolání. V současné době zaměstnatelnost souvisí se
schopností najít si zaměstnání v různých situacích a podmínkách trhu práce
a v různých fázích životního cyklu.
Nynější trh práce klade nové požadavky na pracovní sílu a lidské zdroje.
Roste poptávka po zaměstnancích s více navzájem propojenými odbornostmi a se schopností týmové práce. Zaměstnavatelé u zaměstnanců kladou důraz na vlastní iniciativu, samostatnost, odpovědnost, schopnost týmové práce
a umění řešit problémy.
Pro úspěšný vstup na trh práce by měl každý absolvent disponovat souborem určitých znalostí, dovedností a schopností. Jde především o kvalitní ústní
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a písemný projev, čtení a porozumění pracovním instrukcím, znalost cizích
jazyků, schopnost rozhodovat se, schopnost řešit problémy, nést zodpovědnost,
schopnost týmové práce, ochotu učit se, znalost výpočetní techniky, schopnost
efektivně zacházet s novými informacemi a prosadit se.
Tyto dovednosti se obecně nazývají klíčové kompetence. Klíčové kompetence jsou schopnosti a dovednosti, které nejsou vázány na konkrétní profesi,
jsou přenositelné, využitelné v řadě oblastí a umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých životních situacích.
Zaměstnavatelé vyžadují u absolventů následující klíčové kompetence:
■ Komunikace. Zahrnuje umění diskuze, schopnost zpracovávat písemné materiály, číst s porozuměním a interpretovat nastudovaný text.
■ Rozvoj schopnosti učit se. Obsahuje sebepoznávání, osobnostní rozvoj,
schopnost celoživotně se vzdělávat a zdokonalovat vlastní výkonnost.
■ Práce v týmu. Zahrnuje podílet se na plnění společných úkolů, převzít část
zodpovědnosti, dosáhnout společně vytyčeného cíle.
■ Řešení problémů. Obsahuje umění analyzovat problémy, identifikovat je,
hledat přístupy k jejich řešení, plánovat a realizovat možná řešení. Zahrnuje
také schopnost přizpůsobit se novým úkolům.
■ Aplikace čísel. Zahrnuje využívaní aritmetických a statistických technik
v praxi.
■ Informační technologie. Zahrnuje schopnost vyhledávat, zpracovávat a využívat grafické a textové informace.
Klíčové kompetence mají souvislost s úrovní dosaženého vzdělání. Nejnižší nároky směřují na absolventy odborných učilišť. U absolventů odborných
učilišť je kladen důraz především na výkon v manuálních a dělnických profesích. Z klíčových kompetencí u nich zaměstnavatelé požadují porozumění
pracovním instrukcím a ochotu učit se. U absolventů středních škol se k těmto kompetencím přidává ještě potřeba znalosti využívat výpočetní techniku.
Za důležité jsou rovněž považovány adaptabilita, flexibilita a schopnost nést
zodpovědnost. Celkově nejvyšší požadavky kladou zaměstnavatelé na absolventy vysokých škol. Nejvíce žádanými kompetencemi u vysokoškoláků jsou
schopnost řešit problémy, rozhodovat se, ochota nést zodpovědnost, schopnost
komunikovat a znalost cizích jazyků.
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Významnou roli při hledání zaměstnání hraje u absolventů mimo jiné také
ochota a motivace pracovat. Velká část mladých lidí dává přednost nezaměstnanosti před neuspokojivými pracovními místy. Mladým lidem jsou jen zřídka
nabídnuty takové pracovní příležitosti, v nichž by mohli uplatnit svou kvalifikaci a své schopnosti. Někteří vložili množství energie do studia oboru, po kterém již na trhu práce není poptávka.
Rovněž nízký nástupní plat je častým problémem absolventů, který u nich
vede k demotivaci pracovat. Mnohá zaměstnání, která mohou absolventi získat,
jim přinesou jen o málo vyšší příjem, než jsou jejich příspěvky v nezaměstnanosti. Většinou u těch absolventů, kteří žijí s rodiči ve společné domácnosti
a kde výše sociálních dávek dosahuje stejné úrovně jako příjem ze zaměstnání,
klesá motivace hledat si nové zaměstnání. Pokud si tito lidé ve správném čase
neosvojí potřebné pracovní návyky, nebudou schopni pracovat ani v budoucnu, začnou se chovat apaticky a postupně se připojí ke společenské třídě, která
žije trvale mimo pracovní trh a je závislá na systému sociálních dávek.
Většina absolventů si uvědomuje, že práce za nimi sama nepřijde, a pokud
chtějí práci skutečně získat, musí k tomuto problému přistupovat s maximálním úsilím. Pro úspěšné získání práce je nutné, aby si mladí lidé uvědomili
následující skutečnosti:
1. Pokud opravdu usiluji o získání práce, musí to být pro mě jasný a prvořadý
cíl.
2. Potřebuji znát situaci na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů.
3. Měl bych znát sám sebe, abych věděl, co mohu nabídnout. Měl bych znát své
přednosti a schopnosti.
4. Při hledání práce musím být aktivní a vytrvalý.

Jednomu z absolventů jsme položili otázku k zamyšlení: Co tě motivuje k získání práce?
„K získání práce mě motivuje mnoho důvodů. Asi nejdůležitějším z nich je potřeba peněz. V dnešní době není nic zadarmo, a tak se všichni snaží mít práci,
aby pokryli své běžné každodenní výdaje. Dalším důvodem, proč mít práci, je,
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aby se můj všední život nedostal do stereotypu. Taky bych chtěl poznat nové
lidi. Nikdy nevíme, kde můžeme potkat někoho zajímavého, kdo se může stát
třeba naším partnerem, kolegou nebo jen kamarádem. A posledním důvodem
je správně využít čas. Ne všechny totiž baví celý den trávit doma a pojídat u televize brambůrky.“

Zkušenosti z realizovaného projektu
Přípravou a realizací motivačních programů pro absolventy jsme reagovali na problém jejich chybného chování na trhu práce a na problém nízké motivace pracovat.

Motivační programy
Patří sem především kurzy osobnostního rozvoje. Cílem těchto kurzů je
motivovat absolventy k vlastní aktivitě a iniciativě. Kurzy osobnostního rozvoje
umožňují absolventům osvojit si dovednosti, které potřebují pro hledání práce,
a jsou zaměřené také na poznání své osobnosti. Absolventi se v kurzech učí
nalézt silné stránky své osobnosti, vyzdvihnout své schopnosti a trénují komunikační dovednosti.
V rámci realizace projektu jsme pro absolventy připravili a realizovali následující kurzy osobnostního rozvoje:
■ Neverbální komunikace a osobní prezentace.
■ Psychologie osobnosti I.
■ Psychologie osobnosti II.
Kurzy osobnostního rozvoje jsou zaměřeny na sebepoznání a nácvik praktických dovedností potřebných pro získání práce.
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Tyto dovednosti jsme rozdělili do tří celků:
Dovednosti zaměřené na hledání práce.
Komunikační a prezentační dovednosti.
Sebepoznání.

Mezi dovednosti zaměřené na hledání práce patří vyhledávání a výběr
volných pracovních míst, příprava životopisu, trénink oslovení zaměstnavatele,
trénink přijímacího pohovoru a výběrového řízení.
Kurz Neverbální komunikace a osobní prezentace je zaměřený na osvojení
těchto dovedností. Absolventi získají v kurzu informace o tom, jak zaměstnavatelé postupují při obsazování volných pracovních míst, podle jakých kritérií se
zaměstnavatelé při výběrových řízeních rozhodují a kterým uchazečům dávají
při výběru přednost. Účastníci si v průběhu kurzu připraví a vyhotoví strukturovaný životopis a průvodní dopis. Součástí kurzu je také trénink osobního pohovoru. Absolventi se seznámí s tím, jak se na pohovor připravit, jak se vhodně
obléci, které dokumenty vzít s sebou, jak zvládnout přijímací pohovor a jak
u přijímacího řízení uspět.
Komunikační a prezentační dovednosti náleží k základním dovednostem, které by měli mladí lidé, pokud chtějí získat zaměstnání, zvládnout. Komunikační a prezentační dovednosti patří mezi klíčové kompetence, které jsou
zaměstnavateli nadmíru ceněny a které se na školách běžně nevyučují.
Během realizace projektu jsme se setkali s tím, že mladí lidé mají většinou nereálné představy o svých komunikačních dovednostech a schopnostech.
Ve chvílích, kdy jsou vystaveni realitě, tzn. mají před skupinou více osob říci
o sobě několik slov, případně přednést výklad či přednášku na dané téma, jejich
sebevědomí rychle klesá a stávají se nejistými a bezradnými.
V kurzu Neverbální komunikace a osobní prezentace se absolventi učí
technikám správné verbální a neverbální komunikace. Trénují např. dovednosti vedení rozhovoru, techniky aktivního naslouchání, techniky kladení otázek.
Z neverbální komunikace se zaměřují na správná gesta, postoje, trénink mimiky obličeje, sílu hlasu a rychlost slovního projevu. Při nácviku komunikačních
dovedností se osvědčila metoda videotréninku. Účastníci jsou při nácviku mo-
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delových situací natáčeni na video. Následným sledováním videozáznamu pak
získají zpětnou vazbu. Na záznamu okamžitě vidí nejen své chyby, ze kterých se
mohou poučit, ale také pokroky a zlepšení.

Trénink komunikačních dovedností - praktický nácvik telefonování.
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Trénink neverbální komunikace - gesta a postoje.

Sebepoznání je schopnost reálně vidět sebe sama. V kurzech Psychologie
osobnosti I. a Psychologie osobnosti II. mají absolventi příležitost prohloubit
své sebepoznání. Nejen od lektora, ale také od ostatních účastníků kurzů se
jim dostává zpětné vazby ohledně toho, jak jsou vnímáni svým okolím. V kur-
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zech se účastníci dostávají do nových situací, ve kterých si mohou uvědomit své
vlastní jednání a prožívání.
Schopnost reálně vidět sebe sama mladým lidem často chybí. Málo životních zkušeností, podceňování sebe sama, nepřipravenost využívat vlastní
potenciál vede u absolventů k nejistotě, nerozhodnosti a pocitu méněcennosti. V kurzech Psychologie osobnosti I. a II. se účastníci učí rozpoznávat silné
stránky své osobnosti, na základě kterých by v budoucnu mohli postavit svou
pracovní kariéru. K tomuto účelu zařazujeme do kurzu také standardní psychologické testy. Účastníci mají možnost vyzkoušet si v bezpečném prostředí
testy na zjištění intelektového potenciálu, osobnostních rysů a profesně zájmové orientace. S výsledky testů jsou absolventi seznámeni individuálně. Společně s psychologem pak, na základě výsledků testů, mohou realističtěji uvažovat
o dalších možnostech profesního vývoje a pracovního uplatnění (např. doplnění vzdělání, účast v rekvalifikačním kurzu). Dalším přínosem absolvovaných
testů je příležitost odhalit, případně potvrdit silné stránky účastníků kurzů
a zvýšit jejich sebevědomí a sebedůvěru.
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Kapitola 3

Poradenské služby
V této kapitole vás seznámíme s tím, jaké důsledky má dlouhodobá nezaměstnanost na chování absolventů. Dozvíte se, v čem spočívá poradenská
činnost. Popíšeme průběh sociálního poradenství a seznámíme vás s vhodnými metodami a technikami sociální práce s absolventy. Podělíme se s vámi
také o praktické zkušenosti z poskytování psychologického poradenství.
Absolventi, kteří se uchází o své první zaměstnání, jsou v konkurenci
s ostatními uchazeči značně znevýhodněni. Nemají praktické zkušenosti ani
základní pracovní návyky. Pokud si mladí lidé včas neosvojí potřebné pracovní
návyky, nebudou schopni pracovat ani v budoucnu a hrozí jim dlouhodobá
nezaměstnanost.
Dlouhodobá nezaměstnanost může mít pro mladé lidi mnoho negativních
důsledků:
■ Zůstávají existenčně závislí na rodině. Zaměstnání a z něho vyplývající
ekonomická nezávislost jsou důležitými znaky dospělosti. Pokud jsou absolventi existenčně závislí na rodičích nebo na jejich finanční podpoře, nemohou dospět a získat status dospělého.

■

Nemohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti a nevytvoří si potřebné
pracovní návyky. Pokud si mladí lidé nenajdou po škole zaměstnání, může
se stát, že si zvyknou na roli nezaměstnaného a na podporu, kterou dostávají. Vzhledem k tomu, že jsou ve většině případů svobodní a nemají velké
finanční nároky, podpora jim může stačit. Někdy získají finanční příspěvek
i od rodičů. Za těchto okolností pak nejsou motivováni k hledání zaměstnání.

■

Zvyšuje se u nich riziko asociálního chování. Nadbytek času, nuda, nedo-
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statek programu a povinností často přispívají u mladých lidí k rozvoji nežádoucích forem chování. Někteří mladí lidé se sdružují do part, užívají drogy
a chovají se vandalsky. Mají pocit, že společnost je nepřijala, neposkytla jim
šanci získat zaměstnání, a oni tudíž nemusí respektovat její normy.
Pomoc nezaměstnaným absolventům můžeme rozdělit do dvou skupin.
První okruh pomoci je zaměřený na získání nového pracovního místa. Zde
je vhodné využít služeb úřadu práce, především jeho nabídky volných pracovních míst, zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli, vyřízení podpory
v nezaměstnanosti, rekvalifikace apod.
Druhý okruh pomoci se zaměřuje na problémy, které v důsledku nezaměstnanosti vznikly (jde např. o nízkou sebedůvěru, neschopnost prosadit se,
komunikační problémy, psychické problémy, závislosti, problémy v rodině).
V tomto případě je možné využít poradenských služeb, tj. sociálního nebo
psychologického poradenství. Během sociálního poradenství pomáhají sociální pracovníci při řešení rodinných krizí, ekonomických či jiných problémů.
V rámci psychologického poradenství mohou absolventi využívat individuálních i skupinových konzultací. Tyto konzultace jsou zaměřeny na podporu
sebedůvěry a objevení silných stránek, nácvik asertivního chování, objevení
vlastní motivace k hledání práce a na změnu postojů k životním hodnotám.

Zkušenosti z realizovaného projektu
Poskytováním poradenských služeb jsme umožnili absolventům řešit jejich osobní, psychické a rodinné problémy, které mohou být také jednou z příčin vedoucích k jejich nezaměstnanosti. Poradenské služby navazují na vzdělávací a motivační programy. Poradenské služby jsou službami doplňkovými
a absolventi jich mohou využít v případech, kdy potřebují pomoc při hledání
zaměstnání, nebo v případě potřeby psychické či sociální podpory.
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Absolventi v průběhu realizace projektu využívali tyto poradenské služby:
■ Sociální poradenství. Poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů a podporu při hledání zaměstnání.
■ Psychologické poradenství. Pomáhá řešit vážnější osobní problémy, které
brání nezaměstnaným absolventům v uplatnění na trhu práce.
■ Profesní diagnostika. Umožňuje vytyčit směry vhodného pracovního uplatnění.

Sociální poradenství
Sociální poradenství můžeme rozdělit na základní a odborné. Základní
sociální poradenství poskytuje informace o nárocích, službách a možnostech,
které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka. Odborné sociální
poradenství poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc a praktické řešení
obtížné situace člověka, konkrétní pomoc při hledání zaměstnání (nácvik přijímacího pohovoru, telefonování se zaměstnavatelem, příprava životopisu, postup při získávání doporučení ze školy a praxí atd.).

■
■
■
■
■
■

Cílem sociálního poradenství je pomoci absolventům:
Vyrovnat se s nepříznivou sociální situací, tj. s nezaměstnaností.
Lépe se orientovat na trhu práce.
Zmapovat potřeby zaměstnavatelů.
Rozvíjet vlastní potenciál.
Zvládnout dovednosti vedoucí k získání zaměstnání.
Vymezit možnosti dalšího vzdělávání.

Průběh sociálního poradenství s absolventy.
Na začátku kurzu probíhá s každým absolventem vstupní individuální sociální konzultace. Během této konzultace vyplní absolvent vstupní dotazník.
Vstupní dotazník obsahuje jméno, příjmení, datum narození, vzdělání, délku
nezaměstnanosti a dosavadní pracovní zkušenosti. Sociální pracovník dále
zjišťuje, zda má účastník zájem o některou z nabízených služeb (sociální poradenství, psychologické poradenství, profesní diagnostiku) či má zájem o jinou
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formu pomoci. Poslední den absolvování vzdělávacího kurzu probíhá s každým účastníkem kurzu další individuální sociální konzultace. Na této schůzce
zjišťuje sociální pracovník překážky, které brání nezaměstnanému absolventu
najít zaměstnání, probírá s ním průběh kurzu, hovoří s ním o jeho postojích
a názorech a opět zjišťuje, zda má zájem o využití dalších nabízených služeb,
které by mu mohly pomoci v jeho situaci.
Pokud se absolvent rozhodne využít další službu, uzavře s ním sociální pracovník na tuto službu písemnou dohodu. Součástí dohody je formulace osobního cíle, kterého chce absolvent dosáhnout (příklad stanoveného cíle: dodělat
si maturitu, najít pracovní uplatnění v mateřské škole). Následně probíhá proces poradenství, který směřuje k naplnění stanoveného cíle. Úkolem sociálního
pracovníka je provázet absolventa procesem plánování a realizace jednotlivých
kroků, potřebných k dosažení jeho cíle. Někdy dojde k dosažení stanoveného
cíle již v rámci prvních konzultací, jindy je k jeho dosažení třeba delšího časového úseku. Pokud nalezne sociální pracovník a účastník kurzu problémové
oblasti, na kterých by mohli společně pracovat, domlouvají se na dlouhodobém
sociálním poradenství.

Vstupní individuální konzultace sociálního pracovníka
a absolventa.
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V sociálním poradenství jsme při práci s absolventy využívali následující
metody a techniky sociální práce:
■ Úkolově orientovaný přístup.
■ Poradenský rozhovor.
■ Nácviky a tréninky.
■ Speciální techniky sociální práce.
Úkolově orientovaný přístup. Tato metoda sociální práce je založena
na aktivní spolupráci a partnerství sociálního pracovníka a uživatele. Efektivita úkolově orientovaného přístupu spočívá v myšlence, že malý úspěch rozvíjí
sebedůvěru a sebeúctu a že se lidé více angažují v úkolech, které si sami zvolili.
Úkolově orientovaný přístup se uplatňuje především při tvorbě individuálních
plánů. Uživatel si sám určuje cíl, kterého by chtěl dosáhnout. Sociální pracovník mu pomáhá tento cíl rozdělit na menší části tak, aby bylo reálné jej dosáhnout.
Příklad úkolově orientovaného přístupu.
V průběhu projektu jsme pracovali s absolventem, který si chtěl najít novou
práci. Aby se mohl zúčastnit konkrétního výběrového řízení, musel si nejprve
připravit životopis, musel se naučit o sobě říci pár slov a bylo třeba, aby si
připravil odpovědi na možné dotazy zaměstnavatele. Jakmile absolvent zvládl
tyto jednotlivé menší cíle, teprve pak se mohl zúčastnit výběrového řízení.

Poradenský rozhovor. Je specifickou metodou sociální práce. Jedná se
o sdělování pocitů, názorů, zkušeností nebo nadějí nezaměstnaného sociálnímu
pracovníkovi. Poradenský rozhovor umožňuje uživateli získat náhled na svou
situaci, odreagovat se od napětí a aktivizovat své síly. Poradenský rozhovor také
vede k ujasňování souvislostí, k vytvoření náhledu a hledání řešení. Je složen
z následujících pěti fází:
■ Příprava na rozhovor - sociální pracovník v této fázi musí promyslet, kolik
má na konzultaci času, co bude cílem rozhovoru, a měl by si připravit všechny potřebné materiály.
■ Zahájení a otevření rozhovoru – cílem této fáze rozhovoru je vytvoření bez-
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■
■
■

pečné a důvěryhodné atmosféry. Sociální pracovník využívá technik aktivního naslouchání (povzbuzení, empatické naslouchání, zrcadlení, parafrázování…).
Dojednávání a vyjasňování – v této fázi sociální pracovník dojednává a vyjasňuje s absolventem jeho požadavek na poradenské služby (cíl poradenství, délka poradenství, druh a podmínky spolupráce).
Ukončení a závěr – v této fázi probíhá shrnutí nejdůležitějších informací,
sociální pracovník s absolventem domlouvá následující termín a obsah další
konzultace.
Reflexe – po ukončení jednání s absolventem si sociální pracovník rekapituluje, co se v rámci konzultace podařilo a jaké další postupy v poradenství
mohou být pro něj efektivní.

Ukázka poradenského rozhovoru – fáze dojednávání a vyjasňování, technika objasňování.
Sociální pracovník: „Co si myslíte, že by Vám mohlo pomoci k získání zaměstnání?“
Absolventka: „Pomohlo by mi, kdybych měla nějakou praxi a uměla více na počítači.“
Sociální pracovník: „Řekněte mi, co byste se chtěla na počítači konkrétně naučit?“
Absolventka: „Byla jsem na výběrovém řízení a nezvládla jsem praktickou
zkoušku z excelu. Chtěla bych se naučit v tomto programu pracovat, nejen dělat tabulky, ale také grafy a početní operace.“
Sociální pracovník: „Příští týden začíná rekvalifikační kurz Obsluha osobního
počítače, jehož součástí je také výuka programu MS Excel…..“

Nácviky a tréninky. Jedná se o metody založené na učení a opakování. Uživatel si osvojuje správné způsoby chování, jednání, komunikace, řešení konfliktů, získává nové sociální dovednosti a učí se odstraňovat nežádoucí návyky.
U absolventů byly velmi účinné tréninky zaměřené na asertivitu a sebeprosazení. Mladí lidé v průběhu poradenství trénovali vyjádření vlastních pocitů, sebeprezentaci, prosazení oprávněného požadavku a odmítnutí. Důležitou součástí
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poradenství byly rovněž tréninky zaměřené proti trémě. Absolventi se učili vyjadřovat své myšlenky, zvládnout nepříjemné situace a trénovali přeformulování negativního vyjádření v pozitivní myšlenky. Těchto dovedností následně
využívali při výběrových řízeních.
Speciální techniky sociální práce. Tyto techniky mohou pomoci motivovat uživatele k práci na sobě samém, zvýšit sociální vnímavost uživatele, zprostředkovat uživateli jiný pohled na jeho problém, konkretizovat problémy, objevovat souvislosti a přicházet na možná řešení.
U absolventů jsme používali následující techniky sociální práce:
■ Koláže – absolventi na dané téma (např. můj život, můj svět, mé přání) vytvářeli koláže pomocí obrázků, které vybrali a vystřihli z různých časopisů.
Koláže mapují životní postoje mladých lidí, jejich priority, životní kontexty,
vlivy rodiny i společnosti.
■ Rodina – cílem této techniky je hlubší pohled na vztahy v rodině tak, jak
je mladí lidé vnímají. List papíru představuje rodinu, ve které mladý člověk
žije. Podle instrukcí sociálního pracovníka absolventi zaznačili na list papíru
sebe, dále potom konkrétní osoby ze svého okolí a rodiny, ke kterým mají
blízký vztah, nebo naopak ty, ze kterých mají obavy. Sociální pracovník si
v průběhu techniky všímá pořadí, v jakém absolvent kreslí jednotlivé osoby.
Také rozmístění a vzdálenosti jednotlivých členů rodiny mohou mít určitý
význam.
■ Žebřík – individuální plány – pomocí této techniky si absolventi uvědomili
svůj konkrétní cíl, kterého by chtěli v životě dosáhnout. Stanovili si jednotlivé kroky, které by měli uskutečnit, aby stanoveného cíle dosáhli. Přemýšleli
také o konkrétních osobách a věcech, které by jim mohly být oporou při
dosažení cíle. Absolventi dostali na papíře nakreslený žebřík opřený o zeď.
Jejich úkolem bylo nad horní příčku žebříku napsat konkrétní cíl. Na každou příčku žebříku zaznamenali jednotlivé kroky, které musí uskutečnit, aby
dosáhli stanoveného cíle. Na zeď, o kterou je žebřík opřen, absolventi zapisovali osoby a věci, které jim mohou být oporou při dosažení cíle.
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Ukázky speciálních technik, používaných v sociální práci s absolventy.
Technika „Koláž“
Po ukončení koláže na téma „Můj život“ absolvent komentoval jednotlivé části
koláže. Z obrázků i komentářů vyplynulo, že je pro něj velmi důležitá rodina.
V budoucnu by se chtěl stát dobrým manželem i rodičem. Velkou hodnotu pro
něj představují také dobré vztahy s ostatními lidmi. Hodně času tráví s přáteli a ve společnosti. Má kladný vztah ke zvířatům a přírodě. Rád by cestoval
a poznával nová místa. Toto přání mu zatím není umožněno, vzhledem k jeho
nezaměstnanosti a nedostatku financí. Sociální pracovnice si všimla, že při
tvorbě koláže absolvent pracoval pečlivě a nad svou prací přemýšlel. Uspořádání obrázků ukazuje, že má rád, když jsou věci přehledné, srozumitelné a mají
svůj řád.

Výsledná koláž.
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Techniku koláže si vyzkoušeli také absolventi v rekvalifikačním kurzu Personální pracovník. Zadáním jejich práce bylo vytvořit společnou koláž na téma
„Svět mladých“.

Diskuze nad výběrem vhodných obrázků pro koláž.

Prezentace výsledné koláže.

37

3
Technika „Žebřík“
Absolventka si stanovila cíl „najít si do konce června práci v Irsku“. Z obrázku
a komentáře absolventky vyplývá, že na naplnění svého cíle pracuje například
tím, že navštěvuje kurz angličtiny, zajistila si v Irsku bydlení a v současné době
vyhledává na internetu letenky. Pomocí a oporou při naplnění tohoto cíle jí
mohou být nejen přátelé a rodina, ale také internet, telefon a finance. Sociální
pracovník z této techniky vyhodnotil, že absolventka je dostatečně motivovaná
k naplnění svého osobního cíle, dokáže si naplánovat jednotlivé kroky a má
také ujasněnou podporu svého okolí, s pomocí kterého může cíle dosáhnout.
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Zkušenosti sociálního pracovníka s poradenstvím pro absolventy.
S nezaměstnanými absolventy jsem měla možnost pracovat po celou dobu projektu a poskytovala jsem jim základní a odborné sociální poradenství. Mezi mé
nejčastější úkoly patřilo rozvíjení spolupráce, vhodné nabízení pomoci a vytváření příležitostí pro formulování toho, čeho by chtěl mladý člověk dosáhnout, co
by chtěl změnit či dokázat.
Na začátku bylo důležité samotné navázání vztahu, kontaktu a umožnění
toho, aby se mladý člověk sám aktivně podílel na rozhodování o svém životě.
To by nebylo možné bez navození pocitu důvěry a bezpečí. Pokud mladý člověk
cítil, že mu naslouchám, rozumím a snažím se pomoci, byl otevřenější a následná spolupráce proběhla snadněji. Na každého z nich jsem nahlížela jako
na člověka schopného řešit vlastní problémy a samostatně se rozhodovat o tom,
co je pro něj dobré.
Absolventi měli zájem převážně o krátkodobé poradenství. V rámci mé práce
jsem se setkala s 18letou dívkou, která byla půl roku po vyučení a nedařilo se
jí získat žádné zaměstnání. Měla zájem o sepsání životopisu, aby mohla zaměstnavatele oslovovat také písemně. V minulosti neměla možnost se to sama
naučit. Rodiče jí pomoci neuměli a z okruhu kamarádů a známých se nikoho
ptát nechtěla, aby si nemysleli, že je hloupá a neumí to. Uvítala, když jsem
jí nabídla, že společně můžeme životopis sestavit. Podle vzoru, který jsem jí
dala k dispozici, si připravila životopis nejprve nanečisto. Poté se jí podařilo ho
vytvořit i na počítači. Zhotovený životopis rozeslala několika firmám a následně byla pozvána na dvě výběrová řízení. Protože byla samostatná a šikovná,
o další schůzky již neměla zájem. Poradenství tím bylo po vzájemné dohodě
ukončeno.
Naopak některé poradenství, které se zpočátku jeví jako krátkodobé, přerůstá
v poradenství dlouhodobé. Měla jsem možnost pracovat s 24letou dívkou, která
byla vyučena jako kuchařka. Kvůli zdravotnímu omezení se jí nedařilo získat
několik let práci. Měla jen krátkodobou praxi v době studia, která však zaměstnavatelům k přijetí do zaměstnání nestačila. Během první poradenské schůzky
se nám podařilo vytvořit atmosféru vzájemné důvěry. Z tohoto důvodu proje-
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vila skutečný zájem o spolupráci, byla otevřená a komunikativní. Při rozhovoru, který jsme spolu vedly, vyšlo najevo, že ačkoliv má velký zájem pracovat,
nikde ji nechtějí vzít kvůli onemocnění kyčlí. Toto onemocnění jí nedovolovalo
vykonávat povolání kuchařky na plný úvazek. Zjistila jsem, že přestože má
trvalé zdravotní omezení, není uznána jako zdravotně postižená osoba. Díky
tomu nemohla využívat dalších služeb, jako je například zaměstnání v chráněné dílně či pracovní rehabilitace.
Cílem absolventky bylo „získat zaměstnání v chráněné dílně nebo v běžné firmě“. Prvním dílčím krokem k dosažení tohoto cíle bylo podání žádosti o částečný invalidní důchod. Současně jsme také začaly pracovat na tom, jak se
co nejlépe připravit na přijímací pohovor se zaměstnavatelem. Absolventka
si sepsala životopis a motivační dopis, společně jsme vytipovaly nejvhodnější
místo a profesi, ve které by se mohla s ohledem na svůj zdravotní stav uplatnit.
Probíraly jsme také motivaci, která ji vedla k hledání zaměstnání. Uváděla, že
chce mít práci, aby měla radost ze života, aby poznala nové lidi, měla vlastní
peníze, mohla se osamostatnit a nebyla závislá na rodičích. Chtěla si také najít
přítele, bydlet s ním a mít vlastní domácnost.
Měla zájem prakticky si vyzkoušet přijímací pohovor se zaměstnavatelem.
Tomu předcházela teoretická příprava, kdy jsme společně probíraly, co je vhodné vědět ještě před samotným přijímacím pohovorem, jak pohovor probíhá
a jaké otázky zaměstnavatel nejčastěji klade. Pro samotný nácvik jsem zvolila
metodu modelové situace. Absolventka si prakticky zkoušela pojmenovat své
silné stránky, to, co umí a zvládá, proč má o práci zájem a proč je výhodné, aby
zaměstnavatel přijal právě ji. V odpovědích si byla poté jistější a pohotovější.
Prostřednictvím nácviku si uvědomila, jak je důležité vědět, co může zaměstnavateli nabídnout a umět to správně prezentovat.
Poradenství s absolventkou trvalo několik měsíců. Během nich byla dívka uznána za částečně invalidní a začal jí být vyplácen důchod. Díky financím mohla
přispívat rodičům na domácnost a ze zbývajících peněz si spořit na samostatné
bydlení. Úsilí vynaložené na zvládnutí výběrového řízení se také vyplatilo. Již
po třetím absolvovaném pohovoru se jí podařilo získat místo v chráněné dílně,
která vyrábí ručně malované sklo, keramiku a hedvábné šátky. Pracovní doba
byla šestihodinová a náplň práce plně vyhovovala jejímu zdravotnímu stavu.
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Psychologické poradenství a profesní diagnostika
Psychologické poradenství je obecně vymezováno jako poskytování specializované pomoci, která vede k překonání psychologických problémů jedince a k rozvoji jeho osobnosti. Cílem psychologického poradenství je redukce
stresu nezaměstnaného, podnícení jeho aktivity k flexibilitě a k získání větší
sebejistoty.

■
■
■
■
■
■

Úkolem psychologického poradenství je pomoci absolventům:
Zmapovat psychické překážky, které jim brání získat zaměstnání.
Zmapovat a rozvinout jejich vlastní potenciál.
Naučit je techniky zvládání stresu.
Nalézt možnosti jejich osobního a profesního růstu.
Podpořit jejich osobnostní růst.
Vést je k samostatnosti a nezávislosti.

Průběh psychologického poradenství s absolventy.
Pokud sociální pracovník v průběhu poradenství zjistí, že překážkami bránícími získat zaměstnání mohou být osobní problémy či špatný psychický stav
absolventa (deprese, psychická labilita, nerozhodnost, pasivita, vztahové problémy s rodiči nebo partnery), nabídne dotyčné osobě možnost dalších konzultací s psychologem. V rámci psychologického poradenství probíhá podpůrná
psychoterapie, zaměřená na zvýšení sebedůvěry, zbavení se úzkosti, depresivních symptomů, nesamostatnosti, nerozhodnosti nebo závislosti na druhých,
nejčastěji na rodičích.
U absolventů se osvědčilo psychologické poradenství, které probíhá formou individuálních konzultací. Absolventi dochází na domluvené schůzky
s psychologem, na kterých mají možnost bez zábran vyjádřit své myšlenky
a pocity. Psycholog jim pomáhá porozumět jejich životní situaci a poskytuje
jim podporu při hledání možných řešení. Povzbuzuje absolventy k vlastním
rozhodnutím, posiluje jejich samostatnost a aktivitu.

■

Při poskytování psychologického poradenství se u absolventů osvědčilo:
Vytvoření vztahu vzájemného respektu a důvěry.
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■
■
■
■
■

Poskytnutí prostoru k sebevyjádření.
Věnování pozornosti a naslouchání.
Porozumění a empatie.
Trpělivost a vlídnost.
Individuální přístup.

Většina absolventů v průběhu projektu využila možnosti profesní diagnostiky. Cílem diagnostiky je zjištění obecného intelektového potenciálu, osobnostních rysů a profesně-zájmové orientace. V profesní diagnostice používáme
speciální psychologické profesní a diagnostické testy. Psychologické testy
jsou standardizovanými metodami sloužícími k objektivnímu zjištění intelektových a výkonových předpokladů, psychických funkcí, osobnostních kvalit
a interpersonálních vztahů.

■
■

Psychologické testy absolventům umožňují:
Prohloubit si sebepoznání v oblasti osobnosti („zjistím, jaký jsem, jaké jsou
moje povahové vlastnosti, jak reaguji na stres, jak vytvářím mezilidské vztahy, v jakých oblastech na sobě můžu pracovat“).
Prohloubit si sebepoznání v oblasti rozumových předpokladů („zjistím, jaké
jsou mé silné a slabší rozumové schopnosti, zda mám předpoklady dodělat
si maturitu, začít studovat nebo účastnit se rekvalifikačního kurzu“).

Na základě výsledků profesní diagnostiky je možné realističtěji uvažovat
o dalších možnostech profesního vývoje a pracovního uplatnění (např. doplnění vzdělání, účast v rekvalifikačním kurzu) a dále také odhalit, případně potvrdit, silné stránky absolventů, a zvýšit tak jejich sebevědomí a sebedůvěru.
V průběhu projektu absolventi využívali profesní diagnostiku především při
rozhodnutích o rozšíření vzdělání. Oblíbené byly také intelektové testy, které
zjišťují, zda mají předpoklady pro doplnění středoškolského či vysokoškolského vzdělání.
Příklad psychologického poradenství a profesní diagnostiky.
Slečna Kamila byla v evidenci úřadu práce. Na úřadě práce uviděla leták nabízející služby absolventům. Vzala si jej a přišla se zeptat na služby, které na-
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bízíme. Sociální pracovnice jí v průběhu vstupního poradenství nabídla kromě vzdělávacích kurzů také profesní diagnostiku a psychologické poradenství.
Kamila byla ochotná investovat svůj čas a rozhodla se pro komplexní profesní
diagnostiku, která zahrnovala podrobné zhodnocení intelektových schopností
a studijních předpokladů, zmapování profesně-zájmové orientace a v neposlední řadě i osobnosti. Na prvním setkání jsem se snažila zjistit, co vede Kamilu k rozhodnutí „nechat si udělat testy“. Zjistila jsem, že uvažuje o studiu
na vysoké škole, ale není si zcela jistá, zda se má do studia opravdu pustit,
nebo si má raději najít práci, která by ji bavila. Za účelem administrace testů
jsme se sešly třikrát. Kamilu testování bavilo, byla zvědavá na výsledky, toužila
lépe poznat samu sebe. Využila také možnosti nechat si vypracovat písemný
psychologický posudek.
Výsledky diagnostiky ukázaly, že slečna Kamila je integrovaná osobnost s reálným pohledem na sebe sama. Je aktivní, podnikavá, má potřebu prosadit
se a dosáhnout úspěchu a ocenění. Je výkonově motivovaná, chce se rozvíjet
a směřovat vzhůru. Pokud nemá dostatečný prostor k tomu, aby mohla naplnit
svoje potřeby, je neklidná a netrpělivá. Výraznými přednostmi jsou komunikativnost a schopnost empatie. Její slabinou je, že je ovlivnitelná a má vnitřní
potřebu vyhovět svému okolí. Zároveň se tomu brání a snaží se, aby ji druzí
neomezovali. Chce se rozhodovat sama a být respektována. Testy také ukázaly,
že Kamila má vysoké ambice, ale zároveň obavy ze selhání, které snižují její
výkonnost. Ke snižování úzkosti přistupuje aktivně, pomáhá jí racionální analýza situace, komunikace a důkladná, pečlivá příprava.
Už samotný rozbor výsledků v rámci psychologického sezení pomohl Kamile
zmírnit její obavy a nerozhodnost. Pro získání většího efektu jsme se sešly ještě
pětkrát. Kamila ráda využila schůzek psychologického poradenství k tomu, aby
si lépe ujasnila své životní priority a cíle. Sezení jsem zaměřila také na posílení
pozitivních stránek její osobnosti a podpoření její motivace ke studiu.
Kamila si nakonec podala přihlášku na vysokou školu. Úspěšně zvládla přijímací řízení na vysněný obor a rozhodla se, že bude studovat dálkově. Zároveň
si také aktivně hledala zaměstnání. V hledání práce byla úspěšná. Podařilo se
jí vyhrát výběrové řízení a získat práci.
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Kapitola 4

Zkušenosti, poznatky a doporučení
pro práci s absolventy
V této kapitole se s vámi podělíme, o jaké vzdělávací kurzy mají absolventi
zájem, a předložíme způsoby, jak je možné s absolventy ve vzdělávacích kurzech pracovat. Přiblížíme vám situaci dlouhodobě nezaměstnaných absolventů na trhu práce a popíšeme situaci specifických skupin absolventů – absolventů s nedokončeným středním vzděláním a absolventů se zdravotním
postižením.

Zájem absolventů o vzdělávací kurzy
Pro bližší představu zájmu absolventů o vzdělávací kurzy uvádíme několik
čísel. Během realizace projektu bylo uskutečněno 24 kurzů. Těchto kurzů se
celkem zúčastnilo 157 účastníků, z toho počítačových kurzů se zúčastnilo 114
účastníků, kurzů osobnostního rozvoje 18 účastníků a rekvalifikačních kurzů
25 účastníků. Z uvedených čísel vyplývá, že absolventi projevili největší zájem
o krátkodobé počítačové kurzy, které jsou prakticky zaměřené na získání počítačových dovedností. Jedna skupina absolventů měla zájem o výuku základních
počítačových dovedností (textové a tabulkové programy MS Word, MS Excel),
druhá skupina projevila zájem naučit se složitější počítačové programy (CorelDraw, FrontPage, Photoshop). Z toho důvodu se jevilo jako nejvhodnější nabídnout absolventům celou paletu počítačových kurzů, které jsou určené nejen
začátečníkům, ale i pokročilým studentům.
Nepatrný zájem projevili absolventi o kurzy osobnostního rozvoje (tj. komunikační, sebepoznávací a motivační kurzy). Důvodem malého zájmu o tyto
kurzy bylo, že mladí lidé mají nereálné představy o svých komunikačních dovednostech. Většinou si myslí, že motivační a sebepoznávací kurzy jsou pro ně
zbytečné, nepotřebují je a neumí si představit praktický užitek těchto kurzů
v jejich reálném životě. Často mají obavy z témat těchto kurzů, která jsou pro ně
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nová a neznámá (např. psychologie, sebepoznání, osobnostní rozvoj). Ti, kteří
do kurzů vstoupili, byli příjemně překvapeni tématy kurzů i formami výuky.
Kladně hodnotili sebepoznávací kreativní techniky, psychologické hry a možnost volně vyjádřit své názory.
Také o rekvalifikační kurzy nejevili absolventi velký zájem, a to především
z důvodu délky jejich trvání. Rekvalifikační kurzy jsou většinou střednědobé,
trvají minimálně měsíc, a tím se stávají pro absolventy nezajímavými. Přesto realizace projektu ukázala, že rekvalifikační kurzy jsou u absolventů velmi
účinné. Tyto kurzy umožňují absolventům cíleně se zaměřit na vhodné profese
na trhu práce, které jsou v souladu se získanými dovednostmi. Rekvalifikační
kurzy ve své podstatě simulují pracovní proces. Praktická výuka, pravidelná
docházka, pracovní denní režim, samostatnost, zodpovědnost a práce v týmu,
to vše napodobuje situaci běžného pracovního prostředí, se kterým se mohou
absolventi v zaměstnání setkat.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Doporučení pro vzdělávání nezaměstnaných absolventů:
Pečlivě zmapovat představy a očekávání jednotlivých účastníků.
Zformulovat reálné cíle každého účastníka, kterých chce účastí v kurzu dosáhnout.
Podpořit motivaci účastníků učit se novým věcem.
Aktivizovat účastníky k dalším činnostem.
Vytvořit přátelské a příjemné prostředí pro výuku.
Vést otevřenou komunikaci mezi lektorem a účastníky.
Při výuce využívat netradiční metody a techniky výuky (např. hraní rolí,
modelové situace, zážitkové hry).
Pracovat se skupinovou dynamikou, podporovat diskuze, vlastní názory.
Připravit se na případné porušování pravidel ze strany účastníků, účastníky
nechat samotné zformulovat a stanovit skupinová pravidla (délka přestávek,
včasné příchody, vypnuté mobily aj.).
Spolupracovat s dalšími odborníky, např. se sociálně-poradenským pracovníkem a psychologem.
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Absolventi a dlouhodobá nezaměstnanost
V průběhu realizace projektu jsme se zabývali otázkou dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů, jelikož téměř polovina všech účastníků kurzů byli absolventi nezaměstnaní déle než 6 měsíců (74 účastníků ze 157). Významným
faktorem, který ovlivňuje délku nezaměstnanosti absolventů, je míra nezaměstnanosti v daném regionu. Je obecně známo, že čím vyšší je míra nezaměstnanosti v regionu, tím obtížněji nachází absolventi pracovní uplatnění a prodlužuje se doba, kdy jsou bez práce.
Dlouhodobá nezaměstnanost absolventů může také souviset s jejich ochotou a motivací pracovat. Mezi základní motivy práce patří:
■ Peníze. Práce umožňuje člověku získat peníze, za které si může koupit služby
a zboží, kterými uspokojuje své potřeby.
■ Aktivita. Pracovní činnost může uspokojovat potřebu smysluplné aktivity.
Práce vyplňuje člověku podstatnou část pracovního dne a nenastává situace,
kdy má přemíru času a neví, jak jej využít.
■ Seberealizace. Práce může být smyslem života. Umožňuje člověku ukázat
své dovednosti a schopnosti, být v určité oblasti důležitý a užitečný.
■ Sociální kontakt. V zaměstnání má člověk možnost navázat celou řadu kontaktů, stýká se s různými lidmi, což mu umožňuje zažívat jiné situace než
doma.
■ Samostatnost a nezávislost. Ekonomická soběstačnost a nezávislost na společnosti či rodině je potvrzením dospělosti.
U mladých lidí nejsou tyto motivy dostačující k tomu, aby se intenzivně
zabývali hledáním práce. Většina mladých žije ve společné domácnosti s rodiči,
nemají vysoké finanční nároky a podpora v nezaměstnanosti jim stačí k žití.
Nepociťují nedostatek aktivity a sociálních kontaktů. Volný čas vyplňují zábavou a vlastními volnočasovými aktivitami. Mladí lidé často uvádí, že by se rádi
osamostatnili, získali vlastní bydlení, svobodu a stali se finančně nezávislými
na rodičích. Touha být nezávislý je významným motivem k získání práce, avšak
nízké nástupní platy a složitá situace na trhu s byty vede k tomu, že i přes veškerou snahu pracovat zůstávají mladí lidé existenčně závislí na rodičích. Mezi
nejčastěji uváděnými důvody, proč absolventi odmítají nabídku práce, je nízký
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nástupní plat a velká vzdálenost pracoviště.

Specifické skupiny absolventů
Z našich zkušeností vyplynulo, že skupina absolventů není homogenní.
Mezi nezaměstnanými se vyskytují absolventi s nedokončeným středním
vzděláním. Ze všech účastníků kurzů, kteří byli do projektu zapojeni, cca 20 %
absolventů mělo základní vzdělání. Další specifickou skupinou jsou absolventi
se zdravotním postižením. Zhruba 10 % všech účastníků kurzů zapojených
do projektu mělo zdravotní omezení. Těmto specifickým skupinám je třeba
věnovat zvýšenou péči, protože tito absolventi nejsou schopni na trhu práce
konkurovat ostatním skupinám absolventů (se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, bez zdravotního omezení).
Absolventi s nedokončeným středním vzděláním. Do této skupiny patří
studenti středních škol a odborných učilišť, kteří z různých důvodů nedostudovali nebo nesložili závěrečné zkoušky. Důvodem pro předčasný odchod ze
školy bývá neprospěch, nekázeň, neomluvené absence, vyloučení a osobní důvody (těhotenství, vazba, stěhování, nezájem o obor). Nejčastější příčinou nedokončení školy je špatný prospěch, nezájem studovat a kumulování absencí.
U těchto studentů se často vyskytují problémy s motivací ke studiu. Především
v těch rodinách, kde rodiče nevidí ve vzdělání žádný přínos, nebo v rodinách
nezaměstnaných, kde student je jediný, kdo musí ráno vstávat a jít do školy, je
motivace ke studiu velmi nízká.
Nezaměstnaným absolventům s nedokončeným vzděláním může pomoci
vhodná rekvalifikace, která jim zajistí jednak teoretickou přípravu na zaměstnání a umožní získat také praktické znalosti a dovednosti. Při uskutečňování rekvalifikace je vhodné přihlížet k osobním předpokladům, schopnostem
a zdravotní způsobilosti každého jedince.
Absolventi se zdravotním postižením. Pro absolventy se zdravotním postižením není vstup do zaměstnání jednoduchý. Obecným problémem osob
se zdravotním postižením je jejich obtížná zaměstnatelnost. U mladých lidí se
zdravotním postižením, kteří vstupují na trh práce, se kumulují rizika nezaměstnanosti, kterými jsou na jedné straně zdravotní postižení a na straně dru-
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hé příslušnost ke znevýhodněné skupině absolventů. I když se v současné době
v ČR začíná prosazovat integrované školství, absolventi se zdravotním postižením mají po ukončení školy nelehkou situaci. Ze školy jsou navyklí na tzv. skleníkové prostředí (je jim věnována speciální péče, učitelé i spolužáci jsou zvyklí
na jejich odlišnost). Nyní přichází do jiného prostředí s novými požadavky,
které se podstatně liší od toho, na co byli zvyklí. Zde naráží kromě běžných
absolventských problémů také na překážky způsobené jejich zdravotním omezením. Často se stává, že u nich po nástupu do zaměstnání dojde k rozčarování
a zklamání.
Absolventi se zdravotním postižením potřebují ve srovnání s ostatními
ve větší míře především speciální poradenské služby. Pro uplatnění této skupiny je vhodné využít specifických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (tj.
vytváření míst pro odbornou praxi absolventů a vytváření míst v chráněných
dílnách a na chráněných pracovištích).
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Kapitola 5

Názory absolventů a jejich
pracovní zkušenosti
Pro jasnější představu o názorech absolventů jsme provedli u dvou třetin
účastníků kurzů dotazníkové šetření. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda absolventi v průběhu studia získali nějakou pracovní zkušenost, jakým
způsobem práci hledají, co od ní očekávají a jaká je jejich motivace k získání
práce. Pro účely dotazníkového šetření jsme připravili vlastní dotazník. Dotazník je tvořen otázkami zjišťujícími faktografické údaje (pohlaví, věk, vzdělání,
délku nezaměstnanosti) a otázkami zaměřenými na zjištění názorů a zkušeností absolventů s hledáním práce (např. zda mají pracovní zkušenost, co očekávají
od zaměstnání). Dotazníkového šetření se účastnili nezaměstnaní absolventi
ve věku do 25 let z Krnovska a Bruntálska. 64,7 % dotazovaných tvořily ženy
a 35,3 % byli muži. Dotazníkové šetření bylo anonymní.
Pro názornost uvádíme odpovědi absolventů na zásadní otázky dotazníkového šetření, včetně našeho komentáře.
1. Znění otázky: Máte nějakou pracovní zkušenost, získanou během studia
nebo po jeho ukončení? (Na tuto otázku bylo možné vybrat více odpovědí.)
• NE (nemám žádnou pracovní zkušenost)
33,8 %
• ANO (krátkodobá brigáda kratší než 2 měsíce)
30,8 %
• ANO (pracovní poměr)
26,5 %
• ANO (dohoda o provedení práce)
13,2 %
• ANO (práce na živnostenský list)
4,4 %
Více než 33 % dotazovaných absolventů nezískalo v průběhu studia nebo
po jeho ukončení žádnou pracovní zkušenost a 30,8 % dotazovaných má zkušenost jen s krátkodobou brigádou. Tato situace souvisí s naším školským systé-
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mem, ve kterém dochází k malému propojení studovaného oboru se skutečnou
praxí. Studenti mají přístup do podniků a organizací pouze v případech, kdy
zde vykonávají povinnou studentskou praxi. Další možností, jak mohou získat
pracovní zkušenosti, jsou krátkodobé brigády v průběhu prázdninových měsíců. Na těchto brigádách však vykonávají neodborné manuální práce, které
většinou nesouvisí s jejich studijním oborem. V ČR není běžné, aby zaměstnavatelé zapojovali studenty do svých pracovních týmů, aby se studenti již v průběhu studia podíleli přímo v praxi na řešení konkrétních projektů a úkolů. Tato
situace se následně projevuje při zaměstnávání absolventů, kdy je zaměstnavatelé odmítají zaměstnat z důvodu nedostatku praxe a pracovních zkušeností.
Přitom předchozí praxe absolventů je u zaměstnavatelů ceněna nejen z hlediska nabytých znalostí a dovedností, ale často je chápána jako projev aktivního
přístupu k práci.
2. Znění otázky: Jakým způsobem jste zaměstnavatele
otázku bylo možné vybrat více odpovědí.)
• Osobní návštěvou
• Telefonicky
• E-mailem
• Dopisem
• Přes zprostředkovatelskou agenturu
• Žádného jsem neoslovil/a

oslovil/a? (Na tuto
77,9 %
57,4 %
38,2 %
27,9 %
7,3 %
5,9 %

Při hledání pracovního uplatnění postupovali absolventi různými způsoby.
Nejčastěji kontaktovali zaměstnavatele osobní návštěvou (77,9 %) a telefonicky
(57,4 %). Tato poměrně vysoká procenta vypovídají o vlastní aktivitě absolventů, kteří pasivně nečekají na pomoc rodičů, přátel či úřadu práce. Poměrně
velká část dotazovaných (38,2 %) využívá k hledání zaměstnání internet a komunikuje se zaměstnavateli prostřednictvím elektronické pošty, čímž pozvolna
ustupuje do pozadí oslovování zaměstnavatelů formou klasických dopisů (27,9
%). Jen málo absolventů využívá k hledání práce zprostředkovatelské agentury. Je to dáno tím, že zprostředkovatelské agentury většinou působí ve velkých
městech, kde je nabídka práce i poptávka po práci podstatně vyšší.
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3. Znění otázky: Jste ochoten/ochotna pracovat v jiné profesi, než kterou
jste vystudoval/a?
• ANO
94,1 %
• NE
5,9 %
Pro získání práce jsou absolventi ochotni přistoupit k podstatným změnám.
94,1 % absolventů je ochotno pracovat v jiné profesi, než jakou vystudovali. Při
bližším pátrání, proč absolventi nepracují v oborech, který vystudovali, nám
dotazovaní sdělili, že práci v oboru buď nenašli, nebo práce byla velmi špatně
placena. V této situaci se nabízí jako vhodné řešení využít u nezaměstnaných
absolventů nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména rekvalifikačních
kurzů. Rekvalifikační kurzy umožňují absolventům v poměrně krátké době
získat potřebné vzdělání, znalosti a dovednosti pro konkrétní profesi na trhu
práce, o kterou mají zaměstnavatelé zájem.
4. Znění otázky: Dojížděl/a byste každý den 30-50 km do zaměstnání?
• ANO
50,0 %
• NE
50,0 %
Mladí lidé mohou zvýšit své šance při získávání pracovního místa tím, že
budou ochotni do zaměstnání dojíždět. Ochotou dojíždět do zaměstnání mohou kompenzovat malé pracovní zkušenosti a nedostatek praxe. Pouze polovina dotazovaných je ochotna denně do zaměstnání dojíždět.
5. Znění otázky: Byl/a byste ochoten/ochotna pracovat v jiném regionu?
• ANO
75,0 %
• NE
25,0 %
V porovnání s předchozí otázkou je ochota absolventů přestěhovat se a pracovat v jiném regionu podstatně vyšší. 75 % dotazovaných by bylo ochotno
pracovat v jiném regionu. Snahou přestěhovat se reagují mladí lidé na nedostatek pracovních příležitostí. Čím je míra nezaměstnanosti v regionu vyšší,
tím výraznější je snaha absolventů najít si práci v jiném regionu, ve kterém je
nezaměstnanost mnohem nižší a nabídka pracovních příležitostí podstatně za-
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jímavější.
6. Znění otázky: Co očekáváte od zaměstnání? (Na tuto otázku bylo možné
vybrat více odpovědí.)
• Peníze
83,4 %
• Získání nových znalostí, dovedností, zkušeností
76,5 %
• Kontakt s novými lidmi
69,1 %
• Pocit užitečnosti
38,2 %
• Něco jiného (zábavu, profesní růst, zabezpečení rodiny) 4,4 %
V dotazníkovém šetření jsme se zaměřili na představy a očekávání absolventů ohledně jejich budoucího zaměstnání. 83,4 % dotazovaných absolventů
odpovědělo, že od práce očekávají peníze. Všeobecně se dá říci, že peníze jsou
výrazným motivem pro získání práce a především u těch absolventů, kteří se
chtějí osamostatnit, hrají výraznou roli. Problémem však zůstává nízký nástupní plat. Nástupní plat absolventů je jen o málo vyšší než příspěvky v nezaměstnanosti, což u nich často vede k demotivaci pracovat.
Získat nové znalosti, dovednosti a zkušenosti by chtělo 76,5 % dotazovaných. Sami absolventi si uvědomují, že nemají dostatek praktických znalostí
a dovedností a možnost získat zkušenosti přímo v praxi má pro ně velký význam.
Nezanedbatelným faktorem, který má vliv na očekávání absolventů, je kontakt s novými lidmi (69,1 %). V zaměstnání lidé často přicházejí do styku s jinými lidmi, vytvářejí se zde formální i neformální vztahy, nové sociální kontakty,
což vede u mladých lidí k jejich životnímu obohacení. Zaměstnání umožňuje
lidem projevit své znalosti a schopnosti, zažít úspěch, být v určité oblasti důležitý a užitečný. Pocit užitečnosti vede u absolventů k rozvoji sebedůvěry, sebeúcty a celkovému rozvoji jejich osobnosti.
7. Znění otázky: Získáte-li zaměstnání, co se změní ve Vašem osobním životě? (Na tuto otázku odpovídali dotazovaní volně svými slovy.)
Vzhledem k volným odpovědím na tuto otázku jsme získané údaje nevyhodnocovali kvantitativně. Odpovědi absolventů jsme zpracovali a je možné z nich
vyvodit následující zjištění:
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• Část dotazovaných je přesvědčena, že získání práce nebude mít na jejich
osobní život žádný vliv. Typickou odpovědí této skupiny na výše položenou
otázku bylo „nic“.
• Další skupina absolventů vidí v práci zdroj finančních prostředků a je si vědoma, že za získání práce a peněz platí svým volným časem. Nejčastějšími
odpověďmi této skupiny na otázku bylo “budu mít méně času na své známé,
nebudu mít čas na své koníčky“.
• Pro jinou skupinu absolventů je naopak práce prostředkem, jak využít volný
čas. Nejčastější odpovědí této skupiny na otázku bylo “alespoň nebudu sedět
doma, nebudu se nudit“.
• Někteří z absolventů vidí v získání práce zlepšení své materiální situace.
Na otázku odpovídali „budu si moci koupit vlastní byt, budu si moci koupit
věci, po kterých toužím, budu si moci toho více dovolit“.
• Většina mladých lidí je přesvědčena, že práce přinese do jejich osobního
života pozitivní změny:
- Získání společenského statusu a začlenění do společnosti („budu mít pocit, že někam patřím, budu mít své místo v životě, lidi mě přestanou soudit
jen podle toho, že jsem nezaměstnaná“).
- Zvýšení sebeúcty („budu spokojenější sám se sebou, budu si připadat užitečnější, budu mít radost ze svých nových zkušeností, lidé si mne budou
více vážit“).
- Dosažení samostatnosti a nezávislosti („postavím se na vlastní nohy,
budu si moci zařizovat věci po svém, budu samostatná, nebudu závislá
na jiných“).
- Možnost seberealizace („práce mi dá možnost osobního růstu, budu se
moci v něčem realizovat, naučím se něčemu novému, splní se můj životní
sen“).

Shrnutí
Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že většina absolventů nezískala
v průběhu studia nebo po jeho ukončení žádnou pracovní zkušenost, a pokud
nějakou pracovní zkušenost mají, jedná se jen o krátkodobé brigády. Nejčastějším způsobem, jakým absolventi oslovují zaměstnavatele, je osobní návštěva a telefonický kontakt. V posledních letech se také rozšiřuje nový způsob
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komunikace mezi mladými nezaměstnanými a zaměstnavateli – tj. prostřednictvím elektronické pošty. Od práce očekávají absolventi především peníze,
získání nových znalostí a dovedností a kontakt s lidmi. Většina mladých lidí je
přesvědčena, že práce přinese do jejich osobního života pozitivní změny. Předpokládají, že získáním práce dosáhnou samostatnosti a nezávislosti, získají své
místo ve společnosti a budou si připadat užitečnější a spokojenější.
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Závěr
Cílem této knihy bylo nabídnout všem čtenářům poznatky a zkušenosti,
které jsme v průběhu naší práce s absolventy získali. Věříme, že kniha bude pro
vás přínosem a že některé naše nápady a podněty využijete ve své praxi. Budeme rádi, pokud se i vy s námi podělíte o vaše zkušenosti z praxe. Vaše názory
nám můžete zaslat na adresu aklub@aklub.org.

„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.”
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Jaká je současná situace absolventů na
trhu práce?
Jsou absolventi dostatečně seznámeni
s problematikou trhu práce?
Jaká je jejich motivace a ochota pracovat?
Odpovědi na tyto otázky naleznete v publikaci. Přečtením této knihy získáte informace a poznatky, které vám pomohou lépe se
orientovat v problematice nezaměstnanosti
absolventů. Dozvíte se, jaké jsou příčiny nezaměstnanosti absolventů na trhu práce.
Seznámíme vás s novým stylem práce s nezaměstnanými absolventy a představíme vám
konkrétní techniky a metody, které můžete při
práci s absolventy využít.
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