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1. Úvod 

Průvodce životními situacemi je jedním z modulů integrovaného online portálu JOBHUB. Jedná se 

o modul, který popisuje typické životní situace, které nejčastěji ovlivňují naše profesní rozhodování a 

nabízí k těmto situacím odpovídající informace, rady a doporučení.  

Celkově je v tomto modulu zpracováno 8 životních situací, které mají vysokou relevanci v 

rámci kariérového poradenství. Pro každou definovanou životní situaci odpovídá určitý prostor, který 

je naplněn strukturou užitečných informací, radami, doporučeními i náměty k zamyšlení. Popis 

způsobu výběru životních situací i jejich samotný text je uvedeno dále.   

Na tvorbě modulu Průvodce životními situacemi se kromě pracovníků JOBHUB podíleli i samotní 

kariéroví poradci. Jednalo se o kariérové poradce z oblasti neziskových organizací, komerční sféry, 

vzdělávacích institucí a dále také pracovníky ÚP ČR. Tito poradci zpracovali 27 kazuistik, ve kterých 

popisují reálné příběhy klientů, kteří využili jejich služeb kariérového poradce (klienti jsou 

anonymizováni). Způsob tvorby a obsahová struktura případových studií je uvedeno dále. Samotné 

texty kazuistik jsou součástí přílohy tohoto dokumentu. 

Tento modul je veřejně přístupný a může ho využívat jak široká veřejnost, tak kariérní poradci. 

Veřejnost zde může nalézt informace a inspiraci k řešení svých životních situací. Stejně tak modul 

přispívá ucelenou strukturou informací (vztahující se k různým životním situacím) k efektivnější práci 

poradců, kteří zde naleznou relevantní a užitečné informace, a navíc se zde mohou inspirovat postupy 

a způsoby práce jiných poradců díky zveřejněným kazuistikám.  

 

ŽIVOTNÍ SITUACE 

Vydefinováním životních situací, které mají relevanci v rámci kariérového poradenství, se zabývali 

členové expertní pracovní skupiny z řad kariérových poradců. Na setkání byly poradci v rámci 

brainstormingu vymezeny tyto často frekventované životních situací: Ztráta práce; Nespokojený 

pracující; Návrat po MD/RD; Překvalifikovanost; Návrat po VTOS; Návrat ze zahraničí; Vyhoření; Změna 

kariéry; Změna kvalifikace; Změna zdravotního stavu (změna, postižení); Práce v zahraničí (oni u nás, 

my u nich); Péče o osobu blízkou; Absolventi (+ nedokončená škola); Rozvádějící se rodiče; Studijní 

volba; Potřebuji se uživit; Zájem o podnikání; 55+ bez práce. 

Následně bylo hlasováním mezi poradci vybráno níže uvedených osm nejstěžejnějších a 

nejfrekventovanějších situací, které se v práci kariérového poradce vyskytují. Tyto životní situace byly 

následně podrobněji v modulu Průvodce životními situacemi rozpracovávány a jejich textace je 

uvedena dále. 

• Návrat na trh práce po rodičovské dovolené 

• Ztráta práce u osob 50+  

• Změna kariéry z důvodu změny zdravotního stavu 

• 1. zaměstnání po ukončení školy (absolvent SŠ/VŠ) 

• Změna kariéry (spojeno s nespokojeností v zaměstnání) 

• Studijní volba aneb Na kterou školu jít? 
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• Ztráta práce a evidence na ÚP 

• Cizinec, který chce pracovat v ČR 

KAZUISTIKY 

Jak bylo výše uvedeno, na zpracování případových studií se podíleli samotní kariéroví poradci. Ti si volili 

tematické zaměření kazuistiky podle zpracovávaných typů životních situací, a to na základě své 

odbornost a předchozích zkušeností s prací s určitou cílovou skupinou. Následně pověření členové 

týmu JOBHUB odevzdané kazuistiky revidovali, připomínkovali a případně zasílaly podněty poradcům 

ke korekcím.  

Zpracované případové studie ilustrují způsoby práce s klientem v rámci kariérového poradenství a 

slouží jednak jako zdroj inspirace a sdílení best practise pro poradce samotné (ukázka způsobu 

poradenské práce), tak i jako ukázka možného využití služeb kariérového poradenství pro klienty. 

Všechny zpracované kazuistiky jsou součástí přílohy tohoto dokumentu. 

Všechny kazuistiky mají tuto stejnou strukturu: 

• S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).  
Sekce je zaměřena na popis anamnézy klienta poradenství, na definici zakázky, s čím klient 
přišel (diagnostická část) z pohledu kariérového poradenství.  
 

• Způsob práce s klientem. Např. jak jsem účastníka poradenství motivoval/koučoval/ 
aktivizoval.  
Sekce je zaměřena převážně na aktivizaci klienta, na zvýšení jeho motivace, sebevědomí. V 
této sekci prosím zdůrazněte zejména práci se soft skills, postoji, hodnotami. Uvedeny použité 
metody/ techniky práce s klientem.   

 
• V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).  

Tato sekce se týká tzv. „tvrdšího“ poradenství, které je postaveno na předávání informací. 
Může jít např. o informace o vhodných pracovních portálech, o situaci na trhu v daném 
regionu, informování o možnostech vzdělávání, rekvalifikace atp. Zde popisujete tu část, kde 
vystupujete více z pozice experta – mentora.    

 

• Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit. 
Tato sekce se zaměřuje na dovednosti klienta. Popište, zda se u klienta podařilo rozvinout, 
posunout nějakou dovednost užitečnou pro jeho budoucí uplatnění na trhu práce. Tato sekce 
se bude týkat zvláště poradenství v delším časovém horizontu, kde můžeme změny návyků 
podporovat i pozorovat. Může jít například o způsob plánování, včasného chození na schůzky, 
systematičtější práci s informacemi (př. klient si je začal zapisovat) atp. 

 

• Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel. 
Na závěr shrnutí, jak a s čím poradce poradenství uzavřel, jaký byl výsledek poradenského 
procesu, co se podařilo zlepšit, jaké následné kroky si klient naplánoval a s čím konkrétně klient 
nakonec odcházel. Zároveň, pokud je to relevantní, jsou uvedeny případné odkazy na návazné 
služby, pokud ze strany poradce byly nějaké další doporučeny.  
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2. Životní situace 

V následující části je uveden textový obsah osmi zpracovaných životních situací. Na konci každé životní 

situace je uveden číselný seznam kazuistik, které se k uvedené životní situaci váží. Očíslované modelové 

kazuistiky jsou součástí přílohy tohoto dokumentu. 

 

Chci se vrátit do práce po rodičovské dovole né  

Možnost čerpat rodičovskou dovolenou využívají zejména ženy, nicméně v posledních letech mírně 

stoupá i počet otců na rodičovské dovolené. V mezinárodním srovnání zůstávají čeští rodiče relativně 

dlouho mimo pracovní trh. Možnosti jejich návratu na trh práce pak závisí nejen na platných 

legislativních úpravách, ale i na možnostech využíti flexibilních forem zaměstnání a také na dostupnosti 

služeb spojených s péčí o předškolní a školní děti. 

V následujícím textu uvádíme některá doporučení, jak se připravit na trh práce po skončení rodičovské 

dovolené.  

NÁVRAT DO PŮVODNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ NEBO ZMĚNA KARIÉRY? 

Téměř polovina žen se po skončení rodičovské dovolené vrací k původnímu zaměstnavateli. Je proto 

vhodné seznámit se se svými právy a povinnostmi a také s možnostmi, které zaměstnavatel nabízí. 

Nebojte se zeptat, zda např. můžete využít některé z flexibilních forem práce, jako jsou zkrácené 

úvazky, flexibilní pracovní doba, sdílené úvazky či home office. Je vhodné zjistit si, zda je možné 

dohodnout se na změně pozice, upravit si pracovní podmínky nebo také zda nabízí Váš zaměstnavatel 

možnost dětského koutku na pracovišti nebo firemní miniškolky. 

Pokud se nechcete vrátit do původního zaměstnání, ale volíte raději možnost změny kariérního 

směřování, je vhodné zamyslet se nad následujícími otázkami. Zamyslete se nad tím, jak čas strávený 

na rodičovské dovolené změnil Váš pohled na to, co je pro Vás v životě důležité, jak se změnily Vaše 

priority a čeho chcete dosáhnout.  Co Vás při rodičovské dovolené nejvíce naplňovalo? Potkala jste v 

tomto období někoho inspirativního? Angažoval/-a jste se v činnosti pro svou komunitu, okolí? Možná 

přemýšlíte o změně oboru nebo se rozhodnete založit si vlastní podnikání. Ať už se rozhodnete jakkoliv, 

začněte co nejdříve. Důležité je stanovit si priority, naučit se plánovat a zapojit do svých plánů blízké 

osoby. 

PRACOVNÍ PORTFOLIO 

Vytvořte si své pracovní portfolio. Zaměstnavatelé v dnešní době kladou menší důraz na formálně 

získané diplomy a osvědčení, více je zajímá, co zájemce v zaměstnání dovede, jaké má zkušenosti. 

Důležité je umět propojit zkušenosti získané v průběhu MD/RD s pracovním životem. Připravte se na 

možné otázky, které Vám mohou (či nemohou) být pokládány na pracovním pohovoru, zpracujte si 

životopis a motivační dopis. Počet dětí ani čas strávený na rodičovské dovolené do životopisu uvádět 

nemusíte. Pokud máte pouze přerušené zaměstnání, situace je jednodušší. Pokud jste několik let 
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nepracovali, je lepší rodičovskou dovolenou stručně uvést. Můžete také uvést aktivity, kterých jste se 

v průběhu rodičovské dovolené účastnili, jako je dobrovolnictví, zapojení do projektů apod.  

ZAJISTĚTE SI PODPORU 

Pokud se vracíte na trh práce po rodičovské dovolené, je vhodné zmapovat, zda jsou kolem Vás lidé, 

na které se můžete obrátit v případě pracovního zatížení. Může se jednat o rodinné příslušníky, 

sousedy, přátele… Důležitou úlohu v zajištění péče o dítě samozřejmě bude hrát partner. Proto je 

nezbytné s ním také zavčasu dojednat rozdělení rolí. Za úvahu také stojí oslovení zkušenějšího mentora 

– někoho, komu důvěřujete, kdo podle Vás zvládá sladit práci s rodinným životem a může Vám na Vaší 

cestě poradit.  

ZHODNOŤTE ČAS STRÁVENÝ NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 

Ekonomové mají ve zvyku posuzovat rodičovskou dovolenou jako období, ve kterém dochází k úbytku 

"lidského kapitálu".  Tento postoj je také jednou z příčin vytvářejících psychologické bariéry při návratu 

na trh práce. Ačkoliv je rodičovská dovolená často vnímána jako doba, během které se sníží pracovní 

potenciál, je rovněž ale také velkou příležitostí k osobnímu rozvoji, ať už se to týká životních hodnot či 

pracovních kompetencí.  

NA KOHO SE LZE OBRÁTIT 

Gender studies, o.p.s. - bezplatná právní poradna v otázkách týkajících se diskriminace z důvodu 

pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života 

Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství – nabízí informace zejména v souvislosti s postavením rodičů 

na trhu práce, k dispozici je online poradna. 

Odborové organizace – zastupuje své členy při jednání se zaměstnavateli, zprostředkuje kontakt na 

ČMKOS. 

Státní úřad inspekce práce - dohlíží na dodržování rovného zacházení a na zákaz diskriminace na 

pracovištích. 

 

K této životní situaci se vztahují kazuistiky č. 1, 2, 3, 4, – viz příloha. 

 

  

http://rovneprilezitosti.cz/
http://www.aperio.cz/725/vitejte-v-poradne-aperio
http://www.odbory-online.cz/
http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/
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Studijní volba aneb Na kterou školu jít?  

Volba školy je důležitým milníkem v životě každého jedince. Kam budou směřovat naše kroky, může 

předurčit naši nejbližší budoucnost, případně přímo ovlivnit naše životní a pracovní směřování. Nelehká 

situace nastává, když se rozhodujeme především mezi více variantami. Jsou šťastní jedinci, kteří mají 

jasno prakticky již v útlém dětství. Vědí, co studovat a kam se bude ubírat jejich profesní orientace. 

Většina žáků a studentů ve svém profesním směřování jasno nemá. A tak je dobré zvážit všechna 

hlediska. Student, žák a v případě nezletilého dítěte také rodič, by se vždy na téma studijní volby měli 

podívat ze dvou směrů. Ten první je vnější, jak se vyvíjí trh práce, kam směřují trendy a uplatnitelnost 

v daném oboru. Další a důležitější je pomyslný pohled dovnitř. Ten souvisí vždy s osobností jedince, 

především s jeho zájmy, nastavením. Měl by si odpovědět, v čem je dobrý a co ho baví. Jaké jsou jeho 

talenty a dovednosti atd. A jestli tyto schopnosti chce a může rozvíjet prostřednictví studia a následně 

ve zvolené profesi. 

VÝVOJ TRHU PRÁCE 

Jedním z faktorů při volbě školy by měl být určitý trend a vývoj trhu práce. Předpokládá se, že 

s ohledem na dynamicky měnící se svět práce vznikne v blízké době mnoho nových profesí. Dojde 

pravděpodobně k poklesu prací v tzv. tradičních oborech a světem budou hýbat digitální technologie a 

robotizace. V evropských podmínkách bude mít vliv na mnoho aspektů života společnosti také 

stárnutím populace.  

Nelze pochopitelně předvídat s jasnou přesností, jak bude svět práce vypadat za dalších dvacet, třicet 

let. Přesto ale jeho sledování může napovědět. Už teď nás ovlivňují nové trendy. Kdo např. před více 

než deseti lety znal pojmy jako Facebook, Twitter, Bitcoin apod.? Rovněž tzv. sdílená ekonomika, 

kterou představuje například Airbnb, Uber, Liftago je fenomén, který (zdá se) bude významně 

ovlivňovat náš svět.   

SPECIFIKA DANÉHO REGIONU 

Při volbě školy je vhodné, abychom se kromě možnostmi uplatnění, zamysleli a zohlednili také specifika 

daného regionu, ve kterém bychom rádi pracovali. Je proto vhodné zamyslet se např. nad následujícími 

otázkami. 

• Z jakého kraje pocházíme?  

• Chce se student do regionu vrátit?  

• Jaká jsou specifika regionu?  

• Jedná se např. o více zemědělský region?  

• Je zde např. možnost uplatnění v průmyslovém odvětví?  

• Má region případný turistický potenciál? (příroda, sporty, tradice, vinařství…) Apod. 
 

VÝBĚR ŠKOLY PO ZŠ 

Do rozhodování při výběru školy po dokončení základního vzdělávání velmi zásadně vstupují rodiče 

dospívajících dětí. Důvod je jasný. Většina rodičů bere své děti jako to nejcennější, co má. Proto je pro 
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rodiče výběr střední školy tím zásadním, co se svými dětmi v osmých, a především devátých třídách 

řeší. Na co se mají rodiče spolu se svými dětmi zaměřit? Pro rozhodování mohou být nápomocny 

následující otázky, které je dobré si projít a zodpovědět spolu s dítětem. 

• Co dítě rádo dělá, co ho baví? Kdy zapomíná na čas apod. 

• Co dítě umí, v čem vyniká? 

• Co se dítěti podařilo?  

• Co je toho důkazem? 

• V jakých oblastech se to projevuje? 
 

Při výběru školy je dobré zohlednit i samotnou kvalitu určité vzdělávací instituce. Jak si tyto informace 

ověřit? Relevantním zdrojem jsou výsledky státních maturit. Škola by je měla zveřejnit na svých 

webových stránkách, nebo podat zájemcům přesné informace o úspěšnosti skládání maturit na jejich 

škole. Tyto informace lze zjistit také na stránkách www.cermat.cz. Důraz na úspěšnost u maturit je 

pochopitelná. Pokud student neuspěje a maturitu nezvládne, končí se základním vzděláním. Zde je 

důležité také zmínit, že součástí maturitní zkoušky je aktuálně i povinná zkouška z matematiky.  

Volba učebního oboru a případné následné studium pomaturitního nástavbového oboru může být 

řešením, jak předejít případnému školnímu neúspěchu, který může být pro jedince frustrující. Co se 

týká učebních oborů, je vhodné zajímat se o to, jak jsou dané obory propojeny s praxí, zaměstnavateli 

apod. Rovněž vybavenost školy může být důležitým kritériem a ukazatelem při rozhodování.  

Obecně také platí, že při výběru jakékoli školy, která by byla daleko od domova (tj. mimo dojezdovou 

vzdálenost), je důležité zhodnocení sociální zralosti studenta. Zvládne dítě týdenní pobyt na internátu? 

Je pro něj reálné odloučení od rodiny po většinu týdne? I to je fakt, jež by se měl při výběru školského 

zařízení, které není ve vašem blízkém okolí, zvážit. 

VÝBĚR ŠKOLY PO SŠ 

Do rozhodování při výběru vysoké školy (případně vyšší odborné školy) vstupuje obvykle už výrazněji 

sám student. Rodiče tu hrají určitou roli, ale jsou zde více poradci než těmi, kdo určují směr. Může se 

zde projevit také specifické rodinné směřování, tendence naplnění poslání rodiny prostřednictvím 

povolání.  

Při procesu volby studia mohou být nápomocné následující otázky, na které je vhodné odpovědět si co 

nejupřímněji. 

• O čem nejraději mluvíte, když se dostanete ve společnosti ke slovu? 

• Kdy cítíte ten pocit, kdy děláte něco s takovým zápalem, že přestanete vnímat čas i okolí, cítíte 
vzrušení, radost a jste plní energie? 

• Je něco takového ve vašem životě?  

• S čím za vámi nejčastěji chodí lidé pro radu?  

• V čem jste fakt dobří?  

• Co už dlouhé roky děláte a umíte?  

• S čím máte bohaté zkušenosti?  

• V čem vás okolí považuje za experta?  

• Jak to můžete přetavit do takové formy, aby vás to opravdu bavilo?  

http://www.cermat.cz/
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• Jak můžete lidem pomoct? 

• Představte si, jaký účinek to bude mít na všechny oblasti vašeho života? 

• Zamyslete se, jak svou vizi můžete naplnit prostřednictvím povolání? 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

Závěrem lze doporučit některé internetové zdroje, které se věnují popisovanému tématu. Jedná se 

zejména o portál Infoabsolvent, který podrobně mapuje téma hledání vzdělávací a profesní dráhy. 

Můžete zde nalézt podrobné informace o různých profesích (včetně videoukázek), zajímavé články o 

světě práce a informace o možnostech uplatnění absolventů škol na trhu práce. Nechybí zde také 

zprávy o přijímacím řízení na střední školy. www.infoabsolvent.cz 

Rovněž lze doporučit i online aplikaci Co umím určenou pro mapování dovedností dětí. Zaměřuje se na 

silné stránky dítěte, na portfolio „důkazů“ o tom, co se dítěti podařilo a je významným motivačním 

nástrojem. www.coumim.cz 

Je vhodné také zmínit stále oblíbenější možnosti studia v zahraničí. Tyto příležitosti mají studenti 

středních i vysokých škol. Dům zahraniční spolupráce nabízí celou řadu studijních programů, které 

pokrývají různé oblasti vzdělávání. Více informací o možnostech studia v zahraničí najdete na 

www.dzs.cz, nebo také www.mladiinfo.cz. 

 

K této životní situaci se vztahují kazuistiky č. 5, 6, 7 – viz příloha. 

 

V 50+ jsem přišel o zaměstnání  

Ohrožení či ztráta zaměstnání patří mezi náročné životní situace. Pokud se v této situaci octne člověk 

ve starším věku, je tato událost prožívána ještě obtížněji. Starší pracovníci, kteří jsou dnes jednou 

z ohrožených skupin na trhu práce, se s diskriminací na trhu práce reálně setkávají. Najít nové 

zaměstnání jim proto může trvat i několik měsíců. Žijeme v době, která preferuje hodnoty mládí a ne 

vždy dostatečně oceňuje přednosti staršího věku. Současně se věk odchodu do důchodu prodlužuje a 

zaměstnavatelé tak stojí před rozhodováním, zda potenciál starší věkové skupiny zaměstnanců využít 

či nikoli.  

JAK SI UDRŽET PRACOVNÍ SCHOPNOSTI 

Starším zaměstnancům jsou připisovány takové charakteristiky, jako větší únava, častější nemoci, 

fixace na zažitá pravidla, finanční náročnost (ve smyslu platových nároků), neochota přizpůsobit se a 

učit se, málo nadšení pro věc. Mezi pozitivní charakteristiky patří zkušenost, zodpovědnost, 

důvěryhodnost, věrnost zaměstnavateli. Pracovní schopnosti v tomto věku jsou však u každého různé 

a závisí na mnoha faktorech – např. na předchozí profesní dráze, zkušenostech, osobnosti či 

zdravotním stavu. 

Pracovní schopnosti je tvořeny rovnováhou mezi osobními zdroji pracovníka (zdraví, vzdělání, znalosti, 

dovednosti, hodnoty, postoje a motivace) a pracovními požadavky, které jsou na něho kladeny (obsah 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.coumim.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.mladiinfo.cz/
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práce, její náročnost a organizace, ale i nároky plynoucími z pracovního prostředí, kolektivu a způsobu 

řízení). Některé faktory můžeme ovlivnit více, jiné méně. Vzhledem k tomu, že v průběhu stárnutí se 

osobní zdroje pracovníka mění, a mění se i nároky práce, je motivace k hledání optimální pracovní 

schopnosti nutná po celý pracovní život. Pokud se pracovník ocitne bez práce nebo v ohrožení 

nezaměstnaností, potřebuje zejména ochotu k osobnímu rozvoji. 

OCHOTA K OSOBNÍMU ROZVOJI 

Životní změny přinášejí možnost zamyslet se, co je pro nás v životě důležité. Možná je právě teď dobrý 

čas realizovat něco ze svých přání a představ. Otázka je také, co nám dává energii ke změně, a co jsme 

ochotní pro to udělat. Již mnoho let se mluví o tom, že jednou z klíčových kompetencí vyžadovaných 

v dnešní době je flexibilita, která zahrnuje také schopnost učit se nové věci. I když má člověk řadu 

zkušeností z předchozích zaměstnání, vždy je možné pracovat na svém dalším růstu a rozvoji. Učení 

neprobíhá jen ve škole či na kurzech, ale i mnoha dalších neformálních činnostech, i když jde třeba jen 

o změnu pohledu či přenesení již získaných dovedností a zkušeností do jiné oblasti. 

SCHOPNOST ZVLÁDÁNÍ ZMĚN 

Všeobecně se soudí, že starší lidé jsou méně ochotní čelit změnám a také změna zaměstnání pro ně 

představuje větší riziko. V průběhu života každý z nás prošel mnoha změnami a našel způsob, jak je 

zvládnout. Je proto dobré zamyslet se nad tím, jaké jsou mé zkušenosti se změnou. Co nám v minulosti 

pomohlo zvládnout těžká období? Jaké vlastnosti a dovednosti využívám při řešení obtížných situací? 

Mohu něco z těchto zkušeností využít i ke zvládnutí současné náročné situace? Důležité je nevzdávat 

se, ale pokusit se řešit, co je v našich silách. K tomu, aby člověk provedl potřebné změny, může výrazně 

pomoci, pokud ví, co chce, ale také znalost způsobu, jak toho dosáhnout. Ujasnit si cíl, stanovit malé 

kroky, ale také umět se ocenit za jejich dosažení. 

Je vhodné uvědomit si, že na řešení nezaměstnanosti nejste sami. Je proto důležité zapřemýšlet, jaká 

je Vaše sociální síť a nebát se požádat o pomoc. Doporučujeme podívat se, zda jsou v  místě bydliště 

projekty zaměřené na cílovou skupinu 50plus, které mohou nabídnout podporu. Dále zjistit si, jaké 

možnosti pomoc nabízí Úřad práce a neziskové organizace.   

SCHOPNOST SEBEPREZENTACE  A SEBEDŮVĚRA 

Způsob přípravy životopisu by měl odpovídat současným požadavkům. Při přípravě životopisu a 

motivačního dopisu je dobré se poradit či inspirovat v článcích na internetu – např. Jobs.cz. 

V životopisu není potřeba uvádět věk ani všechny pracovní zkušenosti, ale pouze ty, které se vztahují 

k požadovanému zaměstnání. Důležitá je spíše schopnost své zkušenosti doložit. Pokud nechcete, 

nemusíte u získaných diplomů, certifikátů a osvědčení uvádět datum jejich získání. U pracovního 

pohovoru se pak místo výčtu předchozích zaměstnání můžete zaměřit na to, co svému zaměstnavateli 

můžete díky svým znalostem a zkušenostem nabídnout.  

Samozřejmě je žádoucí být si vědom svých kvalit a podle toho také na pracovním pohovoru se 

zaměstnavatelem působit. Sebedůvěra úzce souvisí se znalostí sebe sama, uvědoměním vlastních 

hodnot, potřeb a přání. Je potřeba ujasnit si, jaké jsou mé zkušenosti, které zaměstnavatel ocení, čím 

mohu nahradit dynamické požadavky trhu práce apod.  
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POZITIVNÍ MYSL 

I v takto náročné situaci je možné prožívat mnoho dobrého. Je dokázáno, že subjektivní pocit štěstí, 

tzv. well-being, není závislý na úspěchu, ale na pocitu vnitřní spokojenosti a smysluplnosti. Mluví se 

také o souvislosti pocitu štěstí a společenské angažovanosti. Pokud se člověk rozhodne vzdělávat, 

věnovat dobrovolnické práci či zapojit se do sociálních aktivit v oblasti svých zájmů, může získat nové 

kontakty, pocit seberealizace a smysluplného naplnění svého života.  

Někdy může pomoci inspirovat se příběhy starších osob, kterým se za pomoci kariérových poradců 

podařilo uplatnit se na trhu práce – viz níže. 

 

K této životní situaci se vztahují kazuistiky č.  8 – viz příloha. 

 

Změna kariéry z důvodu změny zdravotního stavu  

V životě člověka mohou nastat situace, které kladou na osobní i profesní život obrovské nároky. Jednou 

z takovýchto velkých zkoušek může být úraz či rozvoj vážného onemocnění, které znamená 

přehodnocení dosavadního druhu a intenzity pracovního zaměření.  

ZMĚNA ZDRAVOTNÍHO STAVU ZAMĚSTNANCE A VZTAH K ZAMĚSTNAVATELI 

Pokud se někdo dostane do situace, kdy je zaměstnaný a ví, že kvůli zdravotním problémům má pravdě-

podobně před sebou delší období omezené pracovní schopnosti, neměl by zapomenout komunikovat 

se svým zaměstnavatelem. Klíčem je nalezení takového řešení, ze kterého budou těžit obě strany, jak 

zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.  

Zdravotní problémy jsou nejčastějším důvodem pro změnu druhu práce zaměstnance, a to za 

předpokladu, že předloží lékařský posudek, který musí obsahovat lékařské konstatování, že 

zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě ztratil způsobilost vykonávat 

dosavadní práci. Pro zaměstnavatele to znamená, že zaměstnanci nemůže přidělovat dosavadní práci, 

a to ani tehdy, i kdyby s tím zaměstnanec souhlasil. 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A INVALIDNÍ DŮCHOD 

Pokud někdo např. vlivem úrazu či nemoci nemůže dlouhodobě vykonávat pracovní činnost jako 

dříve, je na místě zvážit žádost o invalidní důchod. Pro lepší orientaci v problematice invalidity, je 

důležité nejprve definovat osoby se zdravotním postižením (OZP). Z hlediska zákona o 

zaměstnanosti jsou osobami se zdravotním postižením fyzické osoby, které jsou orgánem sociální 

zabezpečení uznány: 

1. invalidními ve III. stupni (tzv. „osoba s těžším zdravotním postižením“),  
2. invalidními v I. či II. stupni  
3. osobami se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Zdravotní znevýhodnění sice ještě nezakládá 

přiznání invalidity, ale i zde existuje podpora plynoucí ze zákona o zaměstnanosti.  

http://prothea.cz/blog/co-je-wellbeing/
http://prothea.cz/blog/co-je-wellbeing/
https://www.narodnikvalifikace.cz/Clanky/pribeh-jednou-rano-bez-prace
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Pro přiznání invalidity prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně lze zažádat příslušnou 

okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou, v Brně Městskou, dále jen OSSZ) a může 

tak učinit každý občan, který se domnívá, že v důsledku zhoršení zdravotního stavu je omezena jeho 

schopnost vykonávat pracovní činnost.  

Mít invalidní důchod rozhodně neznamená konec pracovní kariéry ani konec výdělečné činnosti jako 

takové. Naopak – je to podpora ze strany státu těm, kteří byť i na omezený čas pozbyli schopnost si 

na své živobytí vydělat pouze prací.  

ZAMĚSTNÁVÁNÍ  OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE 

Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce, která spočívá v těchto 

nástrojích: 

Pracovní rehabilitace – souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby 

se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce ČR 

a hradí náklady s ní spojené. Krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s osobou se zdravotním 

postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. 

Příprava k práci – zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě 

písemné dohody s Úřadem práce ČR. Příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta. Tato 

příprava trvá nejdéle 24 měsíců. 

Specializované rekvalifikační kurzy – za účelem budoucího pracovního uplatnění OZP mohou být v 

průběhu pracovní rehabilitace zabezpečovány ÚP ČR specializované rekvalifikační kurzy. Po dobu 

konání těchto kurzů náleží dotyčnému (pokud nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní 

důchod, mzdu nebo náhradu mzdy), podpora při rekvalifikaci, a to i v případě, že není veden v 

evidenci uchazečů o zaměstnání. Podpora při rekvalifikaci činí 60 % z průměrného měsíčního čistého 

výdělku nebo vyměřovacího základu. Náklady rekvalifikace hradí ÚP ČR. 

VYBRANÉ DRUHY POSTIŽENÍ A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE 

Tělesné postižení a možnosti uplatnění na trhu práce 

Lidé s omezením pohybu a těžkým tělesným postižením mají větší či menší omezení v oblasti mobility 

(pohybu) a sebeobsluhy.  Pro některé zaměstnance s tělesným postižením je nutné upravit 

přístupnost prostředí, pro jiné nikoliv. Zaměstnavatelé mohou zajistit úpravu prostředí z finančního 

příspěvku, o který lze zažádat na příslušném úřadu práce. Specifikace podmínek a možnosti využití 

příspěvku jsou uvedeny v §75. zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti. 

Lidé s tělesným oslabením, dlouhodobým onemocněním, nebo těžkým tělesným postižením budou 

využívat k pracovnímu výkonu spíše intelektový potenciál. Proto je třeba pro tuto skupinu 

zaměstnanců hledat ne manuální pracovní příležitosti.  
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Sluchové postižení a možnosti uplatnění na trhu práce 

S ohledem na dosažené vzdělání, kterého dosáhli, a s ohledem na možnosti a schopnosti 

kompenzace sluchového postižení mohou lidé s různým (i nejtěžším) stupněm sluchového postižení 

vykonávat v podstatě jakoukoliv pracovní činnost, kterou chtějí a jsou schopni vykonávat. Nelze tak 

jednoznačně vymezit profese a pracovní pozice pro osoby se sluchovým postižením, zvláště ve věku 

bouřlivého rozvoje nejen moderních informačních technologií. 

 

Zrakové postižení a možnosti uplatnění na trhu práce 

Lidé se zrakovým postižením se mohou uplatnit jednak v určitých specifických profesích, které lze 

vykonávat bez zrakové kontroly. Mezi takové pracovní pozice patří např.: ladič klavírů, masér, 

keramik atd. Vzhledem k nutnosti kompenzace zrakového handicapu jinými smysly a cílenému rozvoji 

určitých psychických funkcí jako je paměť, soustředěnost, rychlé vyhodnocení situace, se řada lidí se 

zrakovým postižením uplatní v intelektových činnostech. 

 

Duševní onemocnění a možnosti uplatnění na trhu práce 

Mezi psychická onemocnění patří široká škála poruch jako např.: poruchy osobnosti, poruchy nálad, 

schizofrenní poruchy, neurotické poruchy atd., jsou charakteristická tím, že jedinec má problémy 

v projevech chování, komunikaci, sociálních vztazích, nikoliv s intelektem!  

Lidé s psychickými poruchami mohou vykonávat jakoukoliv profesi, na kterou mají nadání, nebo se 

uplatňují ve vystudované profesi. Pro různé výkyvy zdravotního stavu bývá u této skupiny lidí 

problém s dokončením zamýšlených a stanovených cílů a činností, a to nejvíce ve stresových 

situacích.  Pro zaměstnance s psychickým onemocněním je obecně vhodný pracovní poměr na 

zkrácený pracovní úvazek, neboť i ve dnech zdravotních obtíží budou lépe zvládat pracovní zátěž. 

 

Dlouhodobé onemocnění a možnosti uplatnění na trhu práce 

Zaměstnanci s dlouhodobým onemocněním, nebo zdravotním oslabením, nepotřebují k výkonu své 

práce úpravu pracovního prostředí ve smyslu odstraňování architektonických bariér a používání 

zvláštních kompenzačních pomůcek. 

Zdravotní oslabení a dlouhodobé onemocnění zahrnuje velmi široké spektrum různých poruch a 

onemocnění jako např. onemocnění ledvin, kardiovaskulární onemocnění, diabetes melitus, 

onkologická onemocnění, astma atd. Každé onemocnění má svá specifika a znevýhodnění. 

Zaměstnavatel by měl být informován o skutečnostech, které mohou zhoršit zdravotní stav 

zaměstnance.  

 

K této životní situaci se vztahují kazuistiky č.  9, 10, 11 – viz příloha. 
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Ztratil jsem práci a jsem v evidenci úřadu práce  

Ztráta zaměstnání je pro většinu lidí nepříjemná záležitost. V dnešní době to nicméně není nijak 

výjimečná událost a potřeba evidence na Úřadu práce ČR (ÚP) a hledání si nového zaměstnání potká 

s jistou pravděpodobností nemalé procento z nás.  

Situace, kdy se člověk stane nezaměstnaným a ocitne se v evidenci ÚP, mohou mít různý důvod. 

V následujících kapitolách se seznámíte s nejdůležitějšími informacemi, které mohou být při řešení této 

situace užitečné a pomohou při uplatnění na trhu práce.  

EVIDENCE NA ÚP – ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ A UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ 

Zájemcem o zaměstnání se může stát i člověk, který pracuje, ale chce, aby mu úřad práce 

zprostředkovával jiné zaměstnání.  Zájemce o zaměstnání může žádat o zprostředkování zaměstnání a 

také o rekvalifikační kurzy. 

Uchazeč o zaměstnání se může registrovat při ztrátě zaměstnání. Má nárok na zprostředkování 

zaměstnání, může žádat o rekvalifikační kurzy nebo využít jiné prostředky z aktivní politiky 

zaměstnanosti, které úřad práce nabízí. Pokud uchazeč o zaměstnání splňuje podmínky, může žádat o 

podporu v nezaměstnanosti. 

Do evidence uchazečů o zaměstnání je osoba zařazena ode dne podání žádosti o zprostředkování 

zaměstnání. Požádá-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení 

zaměstnání, bude zařazena do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání.  

Registrovat se na ÚP je vhodné v místě trvalého bydliště, registrace je však možná na kterémkoliv 

kontaktním pracovišti ÚP. Evidence na Úřadu práce je samozřejmě dobrovolná. Může pomoci 

překlenout období bezprostředně po ztrátě zaměstnání.  

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI 

Ztráta zaměstnání je situace obtížná nejen psychicky, ale může znamenat také finanční potíže. Nárok 

na podporu v nezaměstnanosti, pomůže překonat první měsíce obtíží spojených s nutností hledat 

zaměstnání. 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období 

zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců 

(dále jen "předchozí zaměstnání") a požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v 

nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. 

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 

Zdravotní pojištění za vás po dobu evidence na Úřadu práce bude hradit stát. Povinností klienta je 
oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně. 

https://www.penize.cz/zamestnani
http://nabidka-prace.penize.cz/
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Sociální pojištění hrazeno nebude. Pouze doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, se započítává 
jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy člověku náleží podpora v nezaměstnanosti, a 
nejvýše v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy podpora nenáleží. 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  ZAMĚSTNÁNÍ 

Úřad práce zprostředkovává zaměstnání. Mělo by být odpovídající kvalifikaci a požadavkům, které 

uvede klient při evidenci. Tyto požadavky je vhodné co nejlépe specifikovat.  

Při zprostředkování zaměstnání úřad práce zohlední případnou péči o malé děti a bude se snažit 

zprostředkovávat takové zaměstnání, které by v péči o děti nebránilo. Bude přihlížet k docházce dítěte 

do předškolního zařízení a k povinné školní docházce dítěte a také k místu výkonu nebo povaze 

zaměstnání druhého manžela. 

Přesto se může stát, že je klient poslán na volné místo, které není úplně odpovídající jeho představám. 

v případě odmítnutí vhodného zaměstnání bez uvedení vážných důvodů můžete být z evidence 

sankčně vyřazeni; (Upozornění! Odmítnutí z důvodu nízkého platu není vážným důvodem a může také 

vést k sankčnímu vyřazení z evidence ÚP). 

PŘIVÝDĚLEK NA ÚP – NEKOLIDUJÍCÍ  ZAMĚSTNÁNÍ 

Pokud v období nezaměstnanosti existuje možnost brigády nebo časově omezeného zaměstnání, je 

možné (při splnění určitých podmínek) takovou nabídku přijmout, a přesto zůstat v evidenci ÚP.  

V průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je možné si přivydělat. Jedná se o tzv. nekolidující 

zaměstnání, v rámci kterého lze pracovat v pracovním nebo služebním poměru, ale měsíční výdělek 

nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. Je možné také vykonávat činnost na základě dohody o 

pracovní činnosti (DPČ). Zde také platí podmínka, že měsíční odměna nesmí přesáhnout polovinu 

minimální mzdy. Činnost na základě Dohody o provedení práce (DPP) není umožněna. 

REKVALIFIKAČNÍ  KURZY 

Rekvalifikační kurzy jsou vhodným nástrojem v případě, kdy je těžké nalézt uplatnění v původním 

oboru nebo při změně oboru. Případně také pokud je nutné doplnit některé znalosti či dovednosti nebo 

získat konkrétní kvalifikaci. 

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 

kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace 

pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.  

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu jsou následující: 

• být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání 
• mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon 

profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a 
dovednosti – záleží na typu rekvalifikace) 

• být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese 
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• rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání 
neumožňuje získání vhodného pracovního místa 

• rekvalifikace musí být účelná – po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání. 

Zabezpečená rekvalifikace 

Nabídka rekvalifikačních kurzů a jejich poskytovatelů (soukromé vzdělávací zařízení, podnikové 

zařízení, škola apod.) se liší podle aktuálně uzavřených dohod jednotlivých krajských poboček ÚP. O 

aktuální nabídce zabezpečených rekvalifikací získáte informace na příslušném kontaktním pracovišti 

ÚP. Je nutno podotknout, že rozhodnutí o zařazení do rekvalifikace není nárokové a podléhá 

rozhodnutí komise. V průběhu účasti na rekvalifikaci zabezpečené ÚP náleží klientovi podpora při 

rekvalifikaci. 

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na portálu Úřadu práce České republiky 

https://portal.mpsv.cz/upcr 

Zvolená rekvalifikace 

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, si může sám zvolit rekvalifikaci (a rekvalifikační 

zařízení), a to podle druhu práce, kterou chce vykonávat. V případě, že zvolená rekvalifikace přispěje k 

uplatnění uchazeče na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vhodná, může úřad 

práce po jejím úspěšném absolvování uhradit cenu rekvalifikace rekvalifikačnímu zařízení. 

Rozhodnutí o zařazení do rekvalifikace není nárokové a podléhá rozhodnutí komise. V průběhu účasti 

na zvolené rekvalifikaci se podpora při rekvalifikaci nevyplácí. 

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na portálu Úřadu práce České republiky 

https://portal.mpsv.cz/upcr 

NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI 

Kromě výše uvedené rekvalifikace poskytuje ÚP další příspěvky na nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. Jedná se o překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu 

na nový podnikatelský program, příspěvek na dojížďku, příspěvek na přestěhování, veřejně prospěšné 

práce a společensky účelná pracovní místa. Více informací k těmto příspěvkům naleznete na portálu 

Úřadu práce České republiky https://portal.mpsv.cz/upcr 

 

K této životní situaci se vztahují kazuistiky č.  12, 13, 14, 15, 16, 17 – viz příloha. 

 

  

https://portal.mpsv.cz/upcr
https://portal.mpsv.cz/upcr
https://portal.mpsv.cz/upcr
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Chci změnit kariéru  

Práce v minulosti představovala velkou míru jistoty a stability. Mnoho lidí spojilo svou kariéru s jedním 

zaměstnavatelem, stálost a loajalita se oceňovala. Dnes je tomu jinak. Pojem zaměstnanost nahradil 

pojem zaměstnatelnost. Lidé dnes v průběhu svého života běžně i vícekrát změní svého 

zaměstnavatele, někdy i obor působení.  

Důvodů ke změně může být více, například potřeba sladit práci a rodinu či rozhodnutí mít více volného 

času, obava ze ztráty zaměstnání či nespokojenost se současnou situací. Je mnoho důvodů, které nás 

mohou přimět jít dál. Pakliže se v podobné situaci ocitáte i vy, zde najdete užitečné tipy a náměty 

k zamyšlení. 

SVĚT PRÁCE SE MĚNÍ STÁLE RYCHLEJI 

Změnilo se pojetí kariéry i požadavky, které jsou na nás kladeny. Kariérový postup byl dříve vnímaný 

převážně vertikálně, tj. směrem od řadového zaměstnance k vedoucímu. V dnešní době je kariérový 

rozvoj vnímán také horizontálně, směrem k rozšiřování kompetencí, schopnosti zastávání různých rolí 

a větší samostatnosti. To vyžaduje schopnost učit se a přenášet své znalosti, dovednosti a zkušenosti z 

jedné oblasti do jiné. Ve větší míře se také přesouvá odpovědnost za průběh kariéry a jeho schopnost 

obstát na trhu práce na jednotlivce. 

Současná doba od nás vyžaduje také schopnost vyhledávat informace o neustále se měnícím trhu 

práce. Vznikají nové profese a s nimi nové požadavky na profesní rozvoj. Zvyšuje se poptávka po 

kvalifikovaných zaměstnancích, především z oblasti informačních technologií. Současně je možné 

zaznamenat i zvýšenou poptávku po řemeslnících. Stále častěji lidé přemýšlejí o ekologických 

aspektech práce.  

CO TEDY DĚLAT, POKUD SE ROZHODNETE PRO ZMĚNU KARIÉRY? 

 
1. Nespěchejte 

Přirozenou reakcí na nespokojenost je něco změnit. Pokud jde o změnu kariéry, stojí za to si dát chvíli 

času. Příliš uspěchaná změna nemusí přinést žádoucí výsledek, opakovaný neúspěch přináší zklamání 

a špatnou náladu. Nejprve se zamyslete nad důvodem vlastní nespokojenosti. V něm totiž člověk může 

najít to důležité – co by mělo být jinak. Často jde o hodnoty, které si v běžném životě ani 

neuvědomujeme. Je možné, že stačí něco změnit na Vaší stávající práci (např. přenastavit rozdělení 

úkolů s kolegy, změnit formu úvazku, nebo přejít na jiné oddělení) a není třeba hledat jinou. 

2. S pátráním po nové práci začněte u sebe 

Dovolte si zasnít se a představit si tu nejlepší možnou budoucnost, která respektuje Vaše dovednosti. 

Ujasněte si, jaké jsou Vaše kvality, tj. nejen co umíte, znáte a už jste dělali, ale zamyslete se také nad 

tím, co Vás těší, co si pro sebe přejete, co rádi děláte.  Podívejte se do své minulosti – co jste dokázal/-

a, na co můžete být hrdý/hrdá, jak u vás probíhala změna, kam vaše cesta směřuje? Ptejte se druhých, 

mohou vám o vás mnohé povědět. Vhodné je také vypracovat si svůj profil na portálu jobs.cz či LinkedIn 

a zpracovat si své portfolio. 

https://www.jobs.cz/
https://www.jobfairs.eu/magazin/jak-postavit-profil-na-linkedin
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Co je portfolio? Zaměstnavatelé kladou menší důraz na formálně získané diplomy a osvědčení, více je 

zajímá, co zájemce o zaměstnání dovede, jaké má zkušenosti. Cení se nejen pracovní zkušenosti, ale 

také zkušenosti z volnočasových a dalších aktivit. Důležité je ovšem umět tyto zkušenosti propojit 

s pracovním životem. 

Portfolio slouží k utřídění informací o našich zkušenostech, znalostech a dovednostech. V dnešní době 

je důležité umět nejen srozumitelně formulovat své kompetence, ale také tyto kompetence 

zdokumentovat a předložit důkazy. Na internetu můžete najít mnoho užitečných informací k tématu 

mapování kompetencí. Můžete využít některý z kurzů, které Vás tímto procesem provedou, či využít 

služeb kariérových poradců.  

3. Rozhlédněte se kolem sebe.   

Zkuste popřemýšlet o tom, jak změnu uskutečnit. Jak vypadá situace na trhu práce ve Vašem regionu? 

Hledejte informace i na místech, kde byste odpověď nečekali. Rozhlížejte se při cestě po ulici, 

procházejte vaše oblíbené webové stránky, ptejte se přátel.  Zamyslete se nad tím, kdo ve vašem okolí 

Vám může pomoci. Můžete najít nějaké osoby, které jsou vám vzorem? Oslovte je, požádejte o 

schůzku. Můžete si dovolit účast v dalším vzdělávání či absolvování stáže? 

4. Buďte aktivní 

Jak postupovat při hledání nové práce? Není jedna rada – každému z nás se ale v minulosti něco 

podařilo a osvědčilo. Našli jste práci přes inzerát? Zabírá Váš životopis, osobní kontakt nebo jste práci 

opakovaně našli pomocí známých či s pomocí sociálních sítí? Nebo Vás jedna práce vedla k dalším 

příležitostem? Dělejte to, co funguje. Aktivně vyhledávejte příležitosti. Můžete se rozhlédnout po 

inzerátech na internetu, můžete se ale porozhlédnout i po zaměstnavatelích a aktivně je oslovit. 

Můžete se obrátit na pracovní agenturu. V neposlední řadě můžete využít Úřad práce.  

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A REKVALIFIKACE 

Pokud potřebujete rozšířit svou profesní orientaci, uvažujte o možnosti dalšího vzdělávání. Na 

internetu najdete celou řadu vzdělávacích kurzů, např. na portále Edumenu https://www.edumenu.cz 

Doporučujeme také návštěvu Úřadu práce a zjištění možností rekvalifikace. V pracovní náplni 

pracovníků ÚP je poskytování poradenství všem dospělým osobám, nejen nezaměstnaným.  

NEZAMĚSTNANOST JAKO SOUČÁST KARIÉRY 

Pokud se rozhodnete odejít ze zaměstnání, a ještě nemáte nic jisté, připravte se na to – finančně i 

psychicky. Udělejte z období nezaměstnanosti součást vaší kariéry. Toto období je možné využít 

různým způsobem, ať už dalším vzdělávání, rozmýšlením o novém směru apod. Můžete se vydat na 

Úřad práce jako zájemce o zaměstnání a můžete využít nabídky poradenství či rekvalifikací. Pomoc 

najdete i v programech neziskových organizací či u soukromého kariérového poradce viz 

www.katalogporadcu.cz . Nebojte se říct si o pomoc. 

 

 

https://www.edumenu.cz/
http://www.katalogporadcu.cz/
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LEGISLATIVNÍ SOUVISLOSTI 

Jste-li zaměstnaní a přemýšlíte o změně zaměstnavatele, prostudujte si Zákoník práce. Najdete v něm 

důležité informace o Vašich právech a povinnostech vůči Vašemu současnému zaměstnavateli, ale i o 

formách pracovních úvazků, souběhů zaměstnání apod. Důležité informace naleznete na internetu, 

můžete se též obrátit na poradnu MPSV či odborovou organizaci. Pokud jste ve výpovědní lhůtě či máte 

pracovní smlouvu na dobu určitou, máte právo na neplacené, případně placené volno.  

 

K této životní situaci se vztahují kazuistiky č.  18, 19, 20 – viz příloha. 

 

Jsem cizinec a chci pracovat v  ČR  

V současné době se kariéroví poradci při své práci stále častěji setkávají s cizinci, kteří hledají pracovní 

uplatnění v České republice. Ztráta zaměstnání a nezaměstnanost může být pro cizince v mnoha 

ohledech komplikovanější situace než pro občana ČR. Při práci s cizinci je třeba volit jednodušší styl 

komunikace.  

JAZYKOVÁ BARIÉRA A ZÁSADY KOMUNIKACE S CIZINCI 

Komunikace s cizincem má tři zásady: měla by být jednoduchá, konkrétní a srozumitelná. V případě 

jazykové bariéry lze objednat služby komunitního tlumočníka nebo interkulturního pracovníka. 

V současnosti tyto služby poskytují např. Centra na podporu integrace cizinců, Integrační centrum 

Praha, Poradna pro integraci, organizace META.  

POBYTOVÉ STATUSY / POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ / EURES 

Přístup cizince na trh práce v ČR se liší podle toho, zda osoba pochází z některé z členských zemí EU, 

nebo tzv. ze třetí země, tj. mimo EU.  

1. Občan EU 

Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník nepotřebuje pro účely zaměstnání na území 

ČR povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance. Občané mohou též využívat službu EURES. Základním úkolem sítě EURES 

je poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, 

kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. Podrobněji o síti EURES: 

https://portal.mpsv.cz/eures 

 

2. Mimo EU – tzv. „třetí země“ 

Cizinci pobývající v České republice disponují různými druhy pobytových oprávnění. Cizinec může na 

území ČR pobývat na základě: 1. Bezvízového pobytu – občané třetích států; 2. Krátkodobého víza – 

občané třetích států; 3. Dlouhodobého víza – občané třetích států; 4. Povolení k dlouhodobému pobytu 

https://portal.mpsv.cz/eures
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– občané třetích států; 5. Potvrzení o přechodném pobytu na území – občané EU, EHP a Švýcarska; 6. 

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, EHP a Švýcarska; 7. Povolení k 

trvalému pobytu – občané třetích států, občané EU, EHP, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci 

S typem a účelem pobytu cizinců mnohdy souvisí i jejich právo na přístup na trh práce. K výkonu 

zaměstnání na území ČR slouží několik typů pobytu: zaměstnanecká karta, modrá karta, sezónní 

zaměstnání, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karta vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského státu EU. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky odkazujeme pro více 

informací k tématu na portál Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz 

Dá se očekávat, že s ohledem na aktuální vysokou míru zaměstnanosti obyvatel ČR a nedostatku 

pracovních sil na trhu práce, bude sílit tlak na příliv pracovní síly ze zahraničí. Je proto pravděpodobné, 

že se v oblasti zaměstnávání cizinců budou odehrávat legislativní změny. Nejaktuálnější a oficiální 

informace jsou k dispozici na oficiálním webu Ministerstva vnitra České republiky.  

EVIDENCE NA ÚP 

Je-li cizí státní příslušník zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání, má stejná práva a povinnosti 

dané zákonem o zaměstnanosti jako občan ČR. Obvykle stačí prokázat trvalý či přechodný pobyt a 

adresu pobytu.  

Jako zájemce o zaměstnání může být evidován kdokoliv kdo je způsobilý k výkonu práce, pokud má 

v ČR jakýkoliv legální typ pobytu. ÚP zájemci o zaměstnání zprostředkovává vhodné zaměstnání a může 

mu zabezpečit rekvalifikační kurz. 

NOSTRIFIKACE 

Pokud chce cizinec v ČR využít kvalifikace, kterou dosáhl v jiné zemi, musí toto vzdělání v ČR 

nostrifikovat. Nostrifikace znamená uznání vysvědčení nebo diplomu za rovnocenný s vysvědčením 

nebo diplomem, který je udělován v ČR. Nejčastěji je nostrifikace vyžadována, když člověk se 

zahraničním vzděláním nastupuje v ČR do školy nebo do zaměstnání. 

Nostrifikace je třeba u dokladů o vzdělání ze všech zemí kromě Slovenské republiky. V případě 

některých států je nutné navíc doklad opatřit apostilou, nebo superlegalizovat. Výjimky pro další země 

(SRN, POL, SLO, HUN) a více informací o požadovaných úrovních ověření naleznete na webu 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy:  http://www.msmt.cz 

KURZY ČESKÉHO JAZYKA 

Je samozřejmé, že bez znalosti českého jazyka se cizinec v naprosté většině případů na zdejším trhu 

práce neobejde. Studiem češtiny cizinec získá možnost začlenit se do běžného života v České republice 

a také šanci lépe poznat nové přátele či kolegy. Kurzy výuky českého jazyka poskytují různé soukromé 

subjekty, ale i neziskové organizace a jazykové školy.  

 

http://www.mvcr.cz/
http://www.msmt.cz/
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INFORMAČNÍ WEBY 

Základní informace pro cizince lze nalézt na mnoha informačních webech. Níže naleznete některé 

z nich. 

Oficiální web MVČR – přehledné základní informace pro cizince (pobytové statusy, hlášení změn, 

průběhy řízení, uzavírání manželství, řidičské průkazy a další) http://www.mvcr.cz/ 

Společný web MPSV a MVČR – cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací 
o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech http://cizinci.cz/cs/ 

Web neziskové organizace Sdružení pro integraci a migraci – prakticky členěné, stručné a přehledné 
informace pro různé životní situace http://www.migrace.com/  

Informace pro cizince žijící v ČR http://infocizinci.cz/ 

Webový rozcestník pro cizince i odbornou veřejnost http://www.imigracniportal.cz/ 

Užitečné informace pro migrantky pracující v českých domácnostech 

http://www.pracovnicevdomacnosti.cz/ 

 

K této životní situaci se vztahují kazuistiky č. 21, 22, 23, 24 – viz příloha. 

 

První zaměstnání po ukončení školy  

Vstup na trh práce po ukončení studia může přinášet řadu otázek. Jsou zaměstnavatelé ochotni 

zaměstnat absolventy bez praxe? Hledat kvalifikovanou práci nebo začít na méně kvalifikované pozici? 

Pracovat v oboru nebo se vydat jiným směrem?  Podle čeho se rozhodnout, když je nabídek více?  

Dnešní doba je charakteristická velkou mírou nejistoty. To má své dobré i špatné stránky. Otevírají se 

nové možnosti, od mladých lidí vstupujících na trh práce se ale očekává, velká míra vlastní aktivity. 

Pojem zaměstnanost nahradil pojem zaměstnatelnost. Odpovědnost za to, zda na trhu práce obstojí, 

se tak přesouvá na každého jednotlivce.  

Vznikají nové profese a s nimi nové požadavky na profesní rozvoj. Zvyšuje se poptávka po vysoce 

kvalifikovaných zaměstnancích a současně je možné zaznamenat poptávku po tradičních řemeslech. 

Stále častěji lidé přemýšlejí o ekologických aspektech práce – jak jejich práce ovlivní lidi a prostředí 

kolem nich? Vedle odpovědi na to, co v životě chtějí dosáhnout, si pokládají také otázku, čím přispívají 

svou prací ostatním. 

PŘEDSTAVA SVÉ PROFESNÍ BUDOUCNOSTI 

Máte představu o své profesní budoucnosti? Pokud ne, pokuste se jí pro sebe vytvořit. Neomezujte se 

jen na práci, zamyslete se i nad tím, jak chcete, aby Váš život v budoucnu vypadal. Představa může být 

vzdálená, ale funguje jako maják na Vaší cestě. Odpověď na tyto tři otázky Vám může pomoci Vaši 

představu vyjasnit. 

http://www.mvcr.cz/
http://cizinci.cz/cs/
http://www.migrace.com/cs/poradna/informace-pro-cizince
http://infocizinci.cz/
http://www.imigracniportal.cz/
http://www.pracovnicevdomacnosti.cz/
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Co chcete dělat?  

K rozhodování je potřeba mít dostatek informací, ale i znalost sebe sama. Víte, co rádi děláte, co umíte, 

jaké jsou Vaše zkušenosti? Jaké jsou Vaše přání, sny a představy o dobrém životě? Jaké uplatnění nabízí 

obor, který jste vystudovali? Máte dostatek informací o trhu práce? Víte, jaké jsou pracovní příležitosti 

ve Vašem oboru či regionu? Zamýšlíte se nad tím, kam se ubírá svět práce? Jaké dovednosti od Vás 

očekávají zaměstnavatelé? Co je ve Vašich rukou a co ovlivnit nemůžete?  

Kde chcete pracovat? 

Jaké pracovní prostředí si představujete? Láká Vás určitá oblast lidské činnosti či konkrétní 

zaměstnavatel? Radši byste zůstali v místě, kde žijete, nebo byste naopak rádi cestovali? Dovedete si 

představit, že trávíte svou pracovní dobu v kanceláři u počítače nebo potřebujete více pohybu? Jste 

člověk, který potřebuje žít v přírodě? Tyto a další otázky si můžete položit dříve, než se budete 

rozhodovat. 

Co od práce očekáváte? 

I když od první práce nečekáte zázraky a jste připraveni dělat kompromisy, zkuste zamířit směrem, 

který Vás k Vašemu cíli může přiblížit. Každý z nás chce být v práci spokojený. Spokojenost ale každému 

přináší něco jiného, a naše očekávání jsou úzce spojena s hodnotami, které v životě vyznáváme. Jste 

podnikaví nebo máte raději jistotu? Lákají Vás výzvy a nové úkoly? Máte rádi společnost nebo jste spíše 

člověk, který má rád klid a soustředěnou práci? Zkuste se zamyslet nad Vašimi životními zkušenostmi 

a vzpomenout si, které činnosti Vás v minulosti bavily a proč.  

S KÝM SE PORADIT A KDE ZÍSKAT POTŘEBNÉ INFORMACE 

Rodiče a blízcí lidé 

Rodina má velký vliv na rozhodování o vzdělávání a může být nápomocna i při rozhodování o volbě 

pracovního uplatnění. Je proto dobré rodiče do rozhodování zahrnout. Pokud je to možné, promluvte 

si s nimi o Vašich plánech a požádejte je o názor. Jsou ve Vašem okolí ještě další důležité osoby, kterých 

si vážíte a které Vám mohou být nápomocny radou, zkušenostmi? 

 

Školní kariérová centra 

Střední školy – výchovní poradci nebo kariéroví poradci 

Do náplně práce výchovného poradce patří poskytování kariérového poradenství a pomoci při 

rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků a studentů. Zjistěte si, jaký prostor má výchovný 

poradce na Vaší škole. Poskytuje také individuální konzultace? Může Vám pomoci nejen s přípravou 

životopisu či motivačního dopisu, nasměrovat Vás při hledání potřebných informací, ale i zodpovědět 

některé otázky spojené s výběrem povolání. 

Vysoké školy – kariérní centra 

Na vysokých školách najdete kariérní centra, jejichž úlohou je pomoci studentům připravit se na vstup 

na trh práce. Poradci Vám podle zaměření centra mohou nabídnout možnost individuální konzultace, 



 
 

 
 

23 

vyzkoušet si nanečisto výběrové řízení a další aktivity. Potřebujete-li, nechte si otestovat své silné a 

slabé stránky, nebo využijte některý z nabízených workshopů podle nabídky konkrétního centra. 

Některé kariérová centra nabízejí i propojení se zaměstnavateli, ať už se jedná o hledání brigády, stáže 

či práce. Jejich služby jsou obvykle zdarma. 

CV A MOTIVAČNÍ DOPIS 

Schopnosti a dovednosti jednání se zaměstnavateli mohou výrazným způsobem ovlivnit, jak na trhu 

práce uspějete. Základem je realistické posouzení toho, co můžete nabídnout, přiměřená sebedůvěra 

a zájem o vlastní budoucnost. Proto je potřeba se dobře připravit.   

Zaměstnavatelé kladou menší důraz na formálně získané diplomy a osvědčení, více je zajímá, co 

zájemce o zaměstnání dovede, jaké má zkušenosti. U absolventů se cení nejen pracovní zkušenosti, ale 

také zkušenosti z volnočasových a dalších aktivit. Klíčové kompetence pro trh práce nezískáváme ve 

škole, ale právě v neformálních aktivitách.  

Na internetu můžete najít mnoho rad, jak si připravit dobrý životopis a motivační dopis.  

Životopis si vyberte takový, který Vám nejvíce vyhovuje – jde nakonec především o Vaši vizitku. 

Nezapomeňte, že neexistuje jeden „správný životopis“, vždy je důležité se zamyslet nad tím, komu ho 

posíláte.  

Motivační dopis by neměl být jen opakováním životopisu, ale dává příležitost představit se 

zaměstnavateli několika větami. Pokuste se stručně vyjádřit, čeho si na zaměstnavateli ceníte, jak tato 

práce zapadá do toho, kam v životě míříte a co můžete již teď svému zaměstnavateli nabídnout. Každý 

má nějaké zkušenosti, stačí se podívat na to, čím jste se doposud zabývali a najít vhodné formulace, 

které Vaše zkušenosti promítnou do světa práce. 

CESTY HLEDÁNÍ PRÁCE 

Hledání práce přes inzerát je jen jednou z možností, jak si najít svou první práci. Sociální sítě a osobní 

vazby jsou nenahraditelné i v dnešní době. Většina studentů v průběhu studia absolvuje různé praxe a 

stáže, kde získají nejen dostatek pracovních zkušeností, ale i potřebné kontakty. 

Rodina a známí 

Bude-li vaše okolí vědět, jakou práci hledáte, může se k Vám spíše dostat informace o pracovních 

nabídkách, které nemusí být zveřejněny na internetu. Známí vám mohou dát na pozici tip, případně 

vás na ni přímo doporučit. Najděte si mentora – někoho, kdo je v určitém oboru zkušený a od koho 

můžete získat více informací o oboru i jak najít cestu k pracovní pozici. 

Pracovní portály 

Zdaleka nejširší nabídku pracovních míst najdete na pracovních portálech. Mezi nejznámější patří  

www.prace.cz a www.jobs.cz, kde si můžete vytvořit svůj profil. Vhodnou práci tu můžete jednoduše 

vyhledávat podle oboru, regionu, případně dalších kritérií. Najdete zde mnoho užitečných rad pro 

absolventy včetně nabídky brigád a pracovních pozic, u kterých není délka pracovní praxe na prvním 

místě.  

http://www.prace.cz/
http://www.jobs.cz/
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Trainee programy a stáže 

Některé mezinárodní instituce či organizace dávají absolventům vysokých škol příležitost v takzvaných 

trainee programech. Informace o trainee programech získáte na pracovních veletrzích pro studenty 

nebo na stránkách firem. Můžete také využít nabídky placených či neplacených stáží, které vám mohou 

pomoci získat potřebnou pracovní zkušenost a otevřít cestu k dalším nabídkám. 

Sociální sítě 

Udělejte si profil na LinkedIn, případně využijte facebookové skupiny či další sociální sítě. Zároveň se 

zamyslete, jak se na sociálních sítích prezentujete vy sami? Bude to přitažlivé i pro vašeho 

potenciálního zaměstnavatele? 

Veletrhy pracovních příležitostí 

Sledujte nabídku pracovních veletrhů, jako je např. Profesia days a mnohé další.  Informace získáte na 

studijních odděleních škol či na internetu. 

Stránky zaměstnavatelů 

Nemusíte pouze reagovat na zveřejněné inzeráty. Najděte a oslovte sami zaměstnavatele, který Vás 

zaujal. Velké společnosti také zveřejňují volné pozice na svých webových stránkách v sekci věnované 

kariéře.  

Pracovní a personální agentury 

Řada společností hledá vhodné kandidáty pouze prostřednictvím služeb personálních agentur. Mohou 

Vám pomoci i s vyhotovením životopisu a dát vám cenné rady a doporučení k pohovoru. 

Podnikání 

Práci nemusíte jen hledat, můžete si ji i sami vytvořit. Inspiraci můžete nalézt zde: 

https://mladypodnikatel.cz/  

 

K této životní situaci se vztahují kazuistiky č. 25, 26, 27 – viz příloha. 

 

 

  

https://mladypodnikatel.cz/
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3. Příloha – Kazuistiky 

Kazuistika č. 1 

MARIE 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Žena, 37 let, na rodičovské dovolené (dvě děti 3 a 6 let), do poradny přišla s prosbou o pomoc při 

návratu do práce po rodičovské dovolené. 

Marii naši poradnu doporučila kamarádka, protože plánovala návrat do práce, ale neměla jasno, na 

jakou oblast by se měla zaměřit. Svou zakázku formulovala takto: „Chtěla bych se do půl roku vrátit do 

práce, ale nejsem si jistá, na jaké pozice se mohu hlásit. Už dlouho nepracuju a vlastně už jsem všechno 

zapomněla. Napadlo mě, že bych mohla pracovat s dětmi nebo s financemi. Ale nevím, jak to budu 

zvládat s dětmi.“  

Marie vystudovala vysokou školu ekonomickou a před nástupem na rodičovskou dovolenou pracovala 

pět let jako obchodní manažerka v nadnárodní společnosti. Po narození prvního dítěte společně 

s manželem koupili dům a odstěhovali se do vesnice za Prahu. V průběhu své nyní již 6-leté rodičovské 

dovolené si Marie přivydělávala na dohodu ve firmě kamaráda, pro kterého spravovala administrativu 

a částečně i účetnictví. Tato práce ji poslední rok už příliš nebavila, ale vyhovovalo jí, že je časově 

flexibilní a zvládne při ní péči o děti. Mariin manžel totiž pracoval na vysoké manažerské pozici a často 

jezdil na služební cesty. Navíc ve vesnici, kam se přestěhovali, Marie neměla rodinu ani kamarádky, 

které by ji děti pohlídaly. Protože se však blížil konec její rodičovské dovolené, začala Marie cítit 

potřebu najít si lepší zaměstnání.  

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivi zoval) 

Úvodní setkání jsme společně s Marií strávili mapováním její aktuální situace a potřeb. Marie si nebyla 

jistá, kam by se měla hlásit a na jaké pozice si může vlastně troufnout. Navrhla jsem proto, se zpočátku 

zaměřit na mapování její dosavadní životní cesty, s cílem odhalit jaké znalosti, zkušenosti, dovednosti 

a silné stránky již má.  

Druhou konzultaci jsme tedy společně strávili rozborem jejích minulých zkušeností, začali jsme od 

školních let, brigád, předchozích pracovních zkušeností až po dobu strávenou na rodičovské dovolené. 

Zejména práce s mimo pracovními zkušenostmi byla pro Marii hodně přínosná, nikdy dříve ji totiž 

nenapadlo, že i zkušenosti z volnočasových aktivit, brigád či péče o děti se dají využít v profesním 

kontextu. V průběhu tohoto procesu jsme využili kreativní techniku malovaný životopis a společně 

jsme tak sestavili seznam silných stránek, znalostí a kvalit. Samotná klientka byla nakonec překvapená 

délkou tohoto seznamu „kdyžto tak před sebou vidím, uvědomuju si, kolik jsem toho už zvládla a 

myslím, že nejsem až tak úplně k ničemu“.  
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V další konzultaci jsme se zaměřili na specifikaci kritérií hledané práce. Nejdříve jsme se vrátili k jejím 

předchozím pracovním zkušenostem a zaměřili jsme se na to, které činnosti Marii bavily a které naopak 

nebavily. Společně jsme pak pátrali po příčinách (ne)oblíbenosti aktivit. Protože Marie byla nakloněná 

vyzkoušet i hravější aktivity, pracovali jsme dále při ujasňování kritérií hledané práce s obrázkovými 

kartami. Pomocí zapojení kreativity do poradenského procesu se Marii podařilo identifikovat, co od 

budoucího zaměstnání očekává. „Až teď jsem si všimla, že na všech kartičkách je nějaký symbol učení 

či rozvoje…rutina, to je to, co mě v současné práci vlastně tak vyčerpává…“. Mezi její nejdůležitější 

kritéria tedy patřila možnost učit se novým věcem (což nejvíce v současné práci postrádá), uplatnit své 

schopnosti (být expertkou) a pracovat v prestižní/známé firmě.  

Dalším krokem bylo najít cestu, jak propojit znalosti, schopnosti a kvality klientky s konkrétními obory 
a její představou o hledané práci. Pomocí otevřených otázek jsem zjišťovala, jaká povolání zvažuje. 
Marii lákaly velmi rozdílné oblasti práce s dětmi a finance. Finance se zdály být logickou volbou 
vzhledem k jejím předchozím zkušenostem a vzdělání, navíc při mapování předchozích zkušeností 
Marie často zmiňovala, že ji baví práce s čísly a tabulkami. Pozici asistentky učitele ji doporučila 
kamarádka, protože do místní školy právě někoho hledají, a protože Marii těší kontakt s dětmi, 
zvažovala i tuto možnost. 
 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)  

Za domácí úkol měla Marie zjistit více o náplni práce a potřebných schopnostech pro výkon oborů, 

které ji zajímaly (asistent pedagoga a finance). Společně jsme také vydefinovaly, jaké všechny pozice 

v oblasti financí by mohla prozkoumat (zaměřili jsme se především na oblast účetnictví, bankovnictví). 

Doporučila jsem jí nahlédnout i do Národní soustavy povolání (www.nsp.cz) a prozkoumat i možnosti 

v jejím okolí (vyhledat firmy v okolních městech). Protože její kamarádka pracovala ve školství, 

doporučila jsem také získat informace o práci asistenta pedagoga také přes ni.  

Na konzultaci jsme pak společně informace prošly a porovnaly je se seznamem jejích požadavků na 

hledané místo, jejími dovednostmi a schopnostmi. Marie si během rozhovoru uvědomila, že asistent 

pedagoga nesplňuje téměř žádná její kritéria kromě časové flexibility (tato práce se nabízela v blízkosti 

jejího bydliště). Rozhodla se pro oblast financí, kde viděla větší šanci dalšího růstu i možnost uplatnit 

své zkušenosti, přestože tato práce pro ni bude výzvou pro sladění rodinného a pracovního života.  

Společně jsme se pak zaměřili na hledání možných cest, jak zvládnout práci a péči o rodinu (Marie si 

například vydefinovala, že práce musí být do 1 hodiny od jejího bydliště, zkusí si najít někoho na 

odpolední hlídání mladšího syna).  

Marie si stále nebyla jistá, zda po 6-leté pauze na rodičovské může pomýšlet na prestižní pozice, navíc 

měla obavu z přijímacího pohovoru. Navrhla jsem jí tedy, aby do příští konzultace prozkoumala nabídku 

juniorních pozic v oblasti účetnictví a bankovnictví. Základními kritérii byla možnost zaučení, dalšího 

růstu a dostupnost do 1 hodiny z místa bydliště. Společně jsme pak na příští konzultaci nalezené 

nabídky prošly a Marie si pro začátek vybrala pozici junior účetní. Druhou část konzultace jsme věnovali 

nácviku přijímacího pohovoru. Na tuto pozici si Marie následně upravila své CV a zaslala mi jej ke 

zhlédnutí. V závěru si pak Marie naplánovala další kroky, které ji k nalezení vhodného místa pomohou 

(zajištění školení v práci s excelovými tabulkami, získání doporučení z firmy, kde pracuje, systematické 

vyhledávání dalších nabídek, zajištění možnosti odpoledního hlídání syna atd.). 

 

 

http://www.nsp.cz/
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Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit 

Klíčové bylo podpořit Mariino sebevědomí. Velmi se mi proto při práci osvědčila společná tvorba 
seznamu dovedností, znalostí a kvalit. Důležité zde bylo, že tento seznam byl opřen o konkrétní příklady 
událostí a situací z její minulosti, kdy se její silné stránky projevily.  
 
Jako velmi přínosné Marie hodnotila také zaměření se na zkušenosti získané mimo školu či práci. 
Reflexe jejích celkových zkušeností jí pomohla uvědomit si, že má celou řadu dovedností a kvalit, na 
kterých může stavět. 
 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  
 
Marie si kromě seznamu svých kvalit odnášela také jasnější představu o svém dalším profesním 

směřování. Důležité bylo pro Marii i uvědomění si, že ačkoliv je starost o rodinu jednou z jejích priorit, 

nastal pro ni čas věnovat se i rozvoji kariéry. Proto se rozhodla neinvestovat do vzdělávání mimo svůj 

obor (asistent pedagoga) ani přijmout nabídky práce jen proto, že by jí umožnili pečovat o děti. 

V průběhu poradenství si ujasnila, co ji v práci motivuje a co by mělo budoucí zaměstnání obnášet. 

Naplánovala si konkrétní kroky k nalezení zaměstnání a po poslední konzultaci oslovila první firmu.  
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Kazuistika č. 2 

EVA 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Paní Eva před nástupem na MD pracovala cca 5 let jako HR manažerka v České spořitelně. Bylo to její 

první zaměstnání po vysoké škole. Nyní by se chtěla vrátit do zaměstnání, ale neví, zda se chce vrátit 

do původního zaměstnání nebo někam jinak. Žije s manželem v malém domku za Prahou, kde se 

s dětmi věnuje zahrádkaření a chodí s rodinou do přírody nebo často jezdí na výlety po krásách naší 

republiky. Ráda by toto vše skloubila i se svou další profesní dráhou. 

Paní Eva plánuje návrat po MD/RD po 7 letech (po 2 dětech) zpět do zaměstnání. V tomto okamžiku 

neuvažuje, že by změnila obor, ale ráda by se vrátila do původního oboru, ale již nechce zpět do 

komerční firmy. Je si vědoma toho, že 7 let je dlouhá doma v jejím oboru, ale v průběhu těchto let se 

permanentně vzdělávala (samostudium, externí nahodilá spolupráce s Českou spořitelnou, nárazová 

výpomoc malým firmám). Po krátkém vstupním rozhovoru sama klienta konstatovala, že si již nevěří, 

neví, jak to chodí na trhu práce, je už stará, má malé děti. To vše dle jejích slov určitě povede k tomu, 

že si nenajde dobře placenou práci, pokud možno na zkrácený úvazek. 

Paní Eva by se do práce chtěla vrátit během následujících 2–3 měsíců.  Měla by zájem cca o 2–3 sezení. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  
 
Sekce je zaměřena převážně na aktivizaci klienta, na zvýšení jeho motivace, sebevědomí. V této sekci 

prosím zdůrazněte zejména práci se soft skills, postoji, hodnotami. Uvedeny použité nástroje, 

metody, techniky práce s klientem.   

Po krátkém povídání si o současné životní situaci paní Evy a ujasnění si toho, co chce ode mne jako 

kariérového poradce -    jsme si navrhly témata na naše 3 plánovaná kariérová sezení: 

1. zaměříme se na posílení její sebedůvěry cestou identifikace jejich profesních životních 
úspěchů a silných osobnostních stránek, které ji k tomu pomohly 

2. ujasníme si vnitřní motivaci – další profesní směřování směrem k firemní kultuře 

Paní Eva si ráda o svém životě povídala, takže jsem primárně při své práci zvolila formu „behaviorálního 

a polostrukturovaného pohovoru“ a dále formu kreativních technik. Začaly jsme proto technikou 

zaměřenou na současnost „tady a teď“, tzn. že si sama napsala svoje silné a slabé stránky ze svého 

pohledu, poté z pohledu svých nejbližších a poté z pohledu známých (kolegů, nadřízených, 

podřízených, Seznam byl poměrně malý a více položek paní Eva měla v záporných – slabých stránkách, 

takže poté jsme přešly do techniky, zaměřenou na minulost, kde si opět po krátkém řízeném rozhovoru 

zpracovala svoji,  „životní křivku“ (životní mezníky), dále co se ji povedlo a nepovedlo a díky kterým 

svým silným stránkám  zvládala dané životní situace). Poté jsme jednotlivé životní události rozebíraly a 

společně jsme doplňovaly její původní „seznam silných a slabých stránek“ o další osobnostní 

charakteristiky. Na konci I. setkání si Eva odnášel písemný materiál, kde si sama na základě naší 

hodinové práce zpracovala svoje silné a slabé stránky, dále i důkazy ke každé klíčové kompetenci.  Paní 
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Eva odcházela s pocitem, že si daný seznam včetně „životní křivky“ ještě doma dopracuje, že si nikdy 

neuvědomovala, kolik již toho v životě zvládla a díky čemu.  

Paní Eva si na naše 2. setkání přinesla rozšířený materiál „silné a slabé stránky“, podložený jejími 

životními úspěchy a poté jsme si začaly definovat, které klíčové kompetence chce přednostně rozvíjet 

během následujících 2 měsíců. Zároveň si stanovila časový plán rozvoje a další cesty rozvoje. Klientka 

se neustále vracela ke svému profesnímu působení v České spořitelně a ke své současné životní situaci. 

Bylo nutné abych, její vyprávění mnohem více řídila – použila jsem koučovací otázky a kreativní 

techniky „kartičky“ a techniky „vím co chci/nechci“. Na konci našeho druhého sezení si klientka sama 

nahlas začala definovat, proč by mohla nebo měla zůstat v České spořitelně nebo si hledat práci jinde. 

Poté jsem klientku požádala, aby si svoje myšlenky shrnula na papír, doma si je, popř. dopracovala a 

příště s nimi budeme pracovat v návaznosti na posílení její sebedůvěry a jistoty.  

Naše třetí sezení paní Eva začala s tím, že si čím dál více při naší práci a poté při práci doma nad našimi 

úkoly začala uvědomovat svoji současnou životní situaci a mnohem lépe si dokázala představit, do 

jakého systému práce by se po 7 letech opět vrátila do České spořitelny – tzn., že si uvědomila, že se 

vrátit zpět do této firemní kultury nechce. Takže jsme si spolu po aktivitě „Vím, co chci/nechci ve svém 

profesním životě“ začaly definovat výhody a nevýhody jednotlivých firemních kultur a k doplnění její 

motivace jsem použila diagnostický test „kariérové kotvy“ na profesní motivaci klientky.  Poté jsme 

hledaly spolu průnik potřebami paní Evy a možnostmi dané firemní kultury. Klientka si sama došla 

k závěru, že se zaměří na hledání práce v malé komerční firmě nebo ve státní sféře. 

Eva na konci našeho 3. setkání usoudila, že by ráda přivítala další setkání, kde bychom se zaměřili na 

její verbální i neverbální projev u případného výběrového řízení a na práci se stresem a nervozitou u 

pohovoru (vzhledem k tomu, že se již dlouho nikde neprezentovala). Zároveň by uvítala konzultaci nad 

jejím CV a pracovními nabídkami, které by si sama našla. Naše další 2 setkání byla zaměřena již na 

konkrétní hledání práce a na to, jak uspět při tomto procesu. 

Nakonec našich setkání bylo 7. Na konci 3. měsíce našla pracovní uplatnění ve firmě “svých snů“. 

Ve všech sezení jsme neustále posilovaly její sebevědomí, pracovali s její profesní nejistotou a 

ujasňovaly její profesní potřeby. Na závěr našich setkání jsme si připomenuly cíl a akční plán a 

definovaly další možnosti, jak dále na sobě pracovat (běhen dalších 6 měsíců). 

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / pře dávání informací)  

Tato sekce se týká tzv. „tvrdšího“ poradenství, které je postaveno na předávání informací. Může jít 

např. o informace o vhodných pracovních portálech, o situaci na trhu v daném regionu, informování o 

možnostech vzdělávání, rekvalifikace atp. Zde popisujete tu část, kde vystupujete více z pozice experta 

– mentora.    

Při našich setkání jsem paní Evě předávala odborné informace: 

na prvním setkání: 

• techniky, jak pracovat posilovat vlastní sebevědomí, 

• seznam klíčových kompetencí (slabé i silné stránky) 

na druhém setkání: 

• časový plán rozvoje 
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• práce na posilování sebedůvěry (SEZNAM ŽIVOTNÍCH ÚSPĚCHŮ) 

na třetím setkání: 

• právní rámce a specifika různých firemních kultur dle daného právního rámce 

• test „kariérové kotvy“ 

na čtvrtém setkání: 

•  možnosti hledání si práce – aktuální náborové techniky firem na trhu práce  

• technika „vím co chci a nechci“ a propojení s aktuálním možnosti trhy práce 

na pátém až sedmém setkání: 

• jak si zpracovat a sledovat systém hledání práce 

• techniky na práci s verbálním a neverbálním projevem 

• techniky na práci se stresem a nervozitou 

• jak profesionalizovat svoje CV a motivační dopis 

• seznam nejčastějších otázek u výběrového řízení 

• plán seberozvoje na dalších 6 měsíců 
 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se kli ent naučil, co se podařilo změnit 

Tato sekce se zaměřuje na dovednosti klienta. Popište, zda se u klienta podařilo rozvinout, posunout 

nějakou dovednost užitečnou pro jeho budoucí uplatnění na trhu práce. Tato sekce se bude týkat 

zvláště poradenství v delším časovém horizontu, kde můžeme změny návyků podporovat i pozorovat. 

Může jít například o způsob plánování, včasného chození na schůzky, systematičtější práci s 

informacemi (př. klient si je začal zapisovat) atp. 

Naše poradenská sezení vzhledem k cíli a osobnostního typu paní Evy byla postavena na rozhovoru 

nikoliv na diagnostických metodách. Paní Eva si začala budovat svoji sebedůvěru na důkazech, které 

jsme si spolu v průběhu našich setkání definovaly nejdříve ústně a poté vždy písemně a neustále se 

k nim vracely. Zdokonalila si svoje komunikační dovednosti, protože jsme spolu hodně komunikovaly a 

samostatné práce si dělala sama doma. Zároveň si Eva začala uvědomovat svůj aktuální neverbální i 

verbální projev a jeho význam na své komunikační okolí. Zároveň si uvědomila potřebu dalšího 

dlouhodobého osobnostního rozvoje, zejména v oblasti práce se sebevědomím. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Na závěr patří shrnutí, jak a s čím poradce poradenství uzavřel, jaký byl výsledek poradenského 

procesu, co se podařilo zlepšit, jaké následné kroky si klient naplánoval a s čím konkrétně klient  

nakonec odcházel. Zároveň, pokud je to relevantní, jsou uvedeny případné odkazy na návazné služby, 

pokud ze strany poradce byly nějaké další doporučeny.  

Ačkoliv paní Eva přišla pouze s podmínkou, že se bude jednat o 2–3 poradenství, naše sezení se 

uskutečnila 7x a dodnes spolu cca 1x za dva měsíce pracujeme. Paní Eva do 3 měsíců nastoupila do 

svého „vysněného zaměstnání“. 

Ve své práci jsem vzhledem k osobnostnímu zaměření paní Evy používala nejčastěji diagnostické 

techniky papír – tužka, číselné řady, grafická znázornění ale převážně se jednalo o řízený rozhovor 
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cestou behaviorální, mentorovací i koučovací. Do toho vstupovaly kreativní techniky kartičky nebo 

kreativní znázorňování a také test „kariérové kotvy“.  Vše vždy bylo ukončeno dialogem a vlastním 

písemným shrnutím. Paní Eva byla velmi aktivní a motivovaná osobní úspěch, proto pracovala na 

úkolech i mimo naše sezení – doma. Velmi si uvědomovala svoje slabé stránky a na konci našich setkání 

již dokázala sama na sobě pracovat, všímat si své progrese i identifikovat, proč se ji v dané situaci daří 

a proč ne – co je nutné zlepšit. 
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Kazuistika č. 3 

ANETA 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu ( problému)  

Aneta, 40 let, 3 děti, SŠ vzdělání, kontrolorka z výrobní společnosti, 8. rok na RD, strach z hledání práce 

a skloubení práce s rodinou po dlouhé odmlce a po rozchodu s manželem. 

Aneta se rozhodla využít možnosti individuálních konzultací – kariérového poradenství a koučování. 

Přichází s obavami o své další pracovní uplatnění a uživení rodiny. Aneta vedla poměrně spokojený 

rodinný život a postupně se starala o tři děti, které se jí narodily přibližně ve dvouletých časových 

intervalech. Současně se starala také na plný úvazek o celou domácnost a v období mezi narozením 2. 

a 3. syna také kompletně zajistila stěhování celé rodiny do nově pořízeného bytu v Praze. Jelikož je její 

manžel poměrně hodně pracovně vytížen, padla na ní většina rodinných povinností a téměř kompletní 

péče o děti.  

Krátce po přestěhování však začalo mít její manželství velmi vážné trhliny. Zhruba 1,5 roku se 

pohybovala v bludném kruhu pokusů o záchranu manželství. Aneta si velmi dobře uvědomovala, jaký 

dopad na rodinu by měl případný odchod manžela, a proto využila při záchraně manželství všechny 

dostupné možnosti. Vzhledem k velké hypotéce, kterou si rodina vzala na nový byt, dlouhodobé 

pracovní odmlce a teprve dvouletému nejmladšímu synovi se začala velmi obávat o budoucnost celé 

rodiny.  Postupně v ní začal růst obrovský strach. Ačkoliv záchraně manželství dávala hodně energii a 

nadějí, nakonec se jí manželství zachránit nepodařilo.  

Aneta se tedy ocitla v situaci, kdy byla nucena předčasně se vrátit na trh práce a zajistit si příjem, 

kterým částečně uživí rodinu a splatí hypotéku.  

Aneta pracovala před nástupem na RD ve výrobní společnosti v oblast controllingu v menším městě na 

jihu ČR. Vlivem přestěhování však již nemá možnost vrátit se zpět do původního zaměstnání a hledá 

pracovní uplatnění nově v Praze. Aneta se velmi obává, že se jí v Praze nepodaří najít vhodné 

zaměstnání na obdobné pozici, a navíc na zkrácený pracovní úvazek. Nezná situaci na trhu práce v 

Praze a při pomyšlení na hledání práci ji popadá panika a bojuje s obrovským strachem z neúspěchu.  

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

S Anetou jsem začala pracovat již v době trvající krize v manželství. Nejprve byla má pozice poradkyně 

spíše na úrovni posluchače a poskytnutí psychické opory. Aneta se na našich schůzkách mohla 

vypovídat a podělit se o své trápení. Velice jí chyběla možnost někomu se svěřit, protože se třemi 

malými dětmi neměla příliš prostoru pro setkání s kamarádkami. Společně se také mapovaly veškeré 

možnosti, které má, aby se jí podařilo zachránit manželství. Po několika schůzkách a uplynutí několika 

týdnů jsme postupně svou energii a téma rozhovorů přesunuly k definici cíle a následně k hledání 

možností k jeho dosažení. 

Postupně Aneta cítila, že jejím cílem je smířit se s rozchodem, postavit se na vlastní nohy a zvládnout 

situaci bez partnera. Nedílnou součástí tohoto cíle bylo začít vydělávat, zvládnout důstojný rozchod s 
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manželem, uzavření dohody o alimentech a vypořádání majetku. Společně se nám postupně podařilo 

jednotlivé kroky pojmenovat a dát jim priority.  

Konečně jsme se mohly začít věnovat samotnému hledání vhodného pracovního uplatnění.  

Prvně jsme společně definovaly velikost pracovního úvazku a požadovanou finanční odměnu. Aneta si 

uvědomila, že aby stihla obstarat všechny děti a domácnost, může nastoupit do práce maximálně na 6 

hodiny denně. Aneta má to štěstí, že mohla „povolat do služby“ svou matku, která šla díky této situaci 

předčasně do důchodu, aby mohla hlídat nejmladšího vnuka. Protože došlo ke stěhování, nebylo pro 

klientku možné, aby se vrátila do svého původního zaměstnání a musela začít hledat něco nového.  

Pomocí koučovací metody „Pyramida logických úrovní“ jsme analyzovaly, jak by měla vypadat ideální 

práce, a sestavily jsme ideální pracovní pozici, která by byla pro klientu stoprocentně vyhovující. 

Klientka si stanovila, že její vysněná práce je v tuto chvíli úvazek 6 hodin denně, středně velká či menší 

společnost v blízkosti bydliště, příjemný pracovní kolektiv a přátelské prostředí. Je pro ni důležité, aby 

měla svou samostatnou agendu a aby její práce byla efektivní a logická. Její předností je velmi dobrá 

znalost MS Excel a vyniká v tvorbě sofistikovaných tabulek a optimalizace vyhledávání údajů. V této 

oblasti se cítí kovaná a ráda bych se v ní uplatnila. Rovněž jsme spočítaly, že je pro ni nezbytně nutné 

za práci v tomto rozsahu vydělávat min. 30 000,- /měsíčně.  

Už pojmenováním této situace a svých požadavků klientka cítila velkou úlevu. Velmi jí pomohla 

konkretizace celkové představy o práci. Poté jsme vzaly v potaz veškeré její zkušenosti a začaly jsme 

upravovat životopis tak, aby byl jak pravdivý, tak orientovaný na získání vysněné pozice. V průběhu 

těchto rozhovorů se ukázalo, že Aneta má celou řadu velmi zajímavých pracovních zkušeností získaných 

i v průběhu trvání rodičovské dovolené. Mezi tyto zkušenosti patří například výpomoc u stávajícího 

zaměstnavatele při zaučování nových kolegů a také školení unikátního softwaru, kterému klientka 

rozuměla velmi do hloubky. I tyto zkušenosti jsme do životopisu šikovně zakomponovaly, aby byl 

životopis pro personalisty lákavý a aby bylo vidět, že v průběhu RD nezahálela a neustále se pracovně 

rozvíjela (byť v časově omezeném rozsahu).  

Poté klientka dostala za úkol sledovat nabízené pozice na pracovních serverech a vytipovat pozice, 

které se její vysněné práci co nejvíce přibližují. Společně jsme spolu jednotlivé pozice procházely a 

vybíraly ty, které by mohly být ty pravé. Zde jsem vycházela ze svých dlouhodobých zkušeností z oblasti 

personalistiky a prostředí některých firem. Takto jsme postupně vytipovaly ty nejvhodnější a Aneta 

mohla začít na pozice reagovat.  

Setkávala se samozřejmě s celou řadou odmítnutí a některé firmy dokonce nereagovaly vůbec. V těchto 

situacích jsem klientku ujišťovala, že tato situace není ojedinělá a že zdaleka není jediná, komu se toto 

stává. Rovněž jsem ji upozorňovala na to, že hledání vhodného zaměstnání je často „práce na plný 

úvazek“ a trvá v průměru 3 měsíce. Tento čas jsme využili k tomu, abych mohla klientku připravit na 

pracovní pohovor, ze kterého měla velké obavy. Za svůj život absolvovala jen jeden – zbylé pracovní 

zkušenosti měla vždy „na doporučení“. Z důvodů dlouhodobého pobytu doma a vzhledem k situaci v 

jaké se klientka nacházela, měla klientka také poměrně hodně pošramocené sebevědomí.  

Zaměřily jsme se na posílení silných stránek a uvědomění si svých kvalit. Hodně času jsme také věnovaly 

práci s životními hodnotami, které je potřeba mít vždy na paměti. Klientka také hodně hledala a 

mapovala, jak správně odpovídat personalistkám na jejich záludné otázky.  Velmi jsem ji uklidnila, když 
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jsem ji upozornila na to, že není potřeba personalistce odpovědět správně, ale hlavně lidsky a pravdivě. 

Toto bylo pro Anetu velmi důležité zjištění a uvědomila si, že si zde vytvářela zbytečný mentální blok. 

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)  

Jako poradkyně/koučka jsem pomohla klientce v první fázi hlavně jako psychická podpora. Bylo 

nezbytně důležité, aby se Aneta vypovídala ze své bolesti, křivdy a ze svých strachů. Poté se mi podařilo 

klientku posunout k tomu, aby se zorientovala v celé situaci a aby si pojmenovala, že není v její moci 

situaci s manželem změnit. To pro ni bylo velkou úlevou a mohla se konečně posunout směrem k 

orientaci na cíl a hledání řešení.  

Nezbytně důležité také bylo předání mých zkušeností z oblasti personalistiky – úprava životopisu, 

vytipování vhodných pracovních pozic atd. Tato fáze také klientce ušetřila spousta času a energie, 

kterou by možná plýtvala na nevhodných místech.  

Podařilo se mi také posílit sebevědomí klientky znovu uvědoměním si svých předností, dovedností a 

silných stránek a jejich častým připomínáním. Aneta si uvědomila, že je silnou kandidátkou, která má 

co nabídnout! 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Klientka znovu nalezla své ztracené sebevědomí a našla v sobě sílu postavit se na vlastní nohy. 

Uvědomila si svého hodnoty a dokázala si ochránit svou důstojnost. Naučila si také říci si o pomoc a 

uvědomila si, že je to v pořádku,  

Klientka se zorientovala ve své nelehké situace a podařilo se jí najít cestu ven z bludného kruhu. Na 

poradenství přicházela ve velmi špatném psychickém stavu a bez konkrétní představy o řešení své 

situace. Naučila se situace pojmenovávat a orientovat se na cíl. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Díky mé podpoře klientka cítila, že situace je sice těžká, ale je řešitelná. S klientkou jsem i nadále v 

kontaktu. Podařilo se jí najít dobré pracovní uplatnění v menší společnosti na pozici logistické 

koordinátorky na zkrácený úvazek, nedaleko od svého bydliště. V tuto chvíli již řeší formální záležitosti 

související s rozchodem. 

Klientka odchází uklidněná a smířená se situací. Paradoxně jí celá situace zvedla sebevědomí a ví, že si 

práci vždycky najde a o rodinu se postará. Rovněž se musela naučit říkat si pomoc druhým lidem. 

Některé věci člověk sám prostě nezvládne. I toto pro ni bylo těžké, ale nakonec sama přiznala, že je 

velmi příjemné vědět, že druzí pomohou rádi a je fajn vědět, že na světě člověk není sám. 
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Kazuistika č. 4 

MARKÉTA 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Markéta, žena 29 let, dcera 2 roky, zaměstnaná jako Office koordinátorka v rodinné společnosti 

manžela, v současné době na RD. Markéta vyhledala mou pomoc v situaci, kdy se zcela začala utápět v 

obavách o svůj další profesní život. Celý svůj pracovní život se věnovala práci v rodinné firmě (malé 

zdravotní středisko), které patří jejímu manželovi, který je lékař. Přestože její manžel je ve svém oboru 

velký odborník, neoplývá však praktickými dovednostmi a organizačními schopnostmi. Z tohoto 

důvodu zaměstnával Markétu na pozici Office koordinátorky, která zajišťovala veškerý chod 

společnosti včetně jednání se zdravotními pojišťovnami, nábor nových lékařů a pomocného personálu, 

zajištění veškeré administrativy a nákup zdravotních pomůcek. Tato práce Markétu původně hodně 

bavila, ale s příchodem dcery cítila, že potřebuje změnu. Měla pocit, že nedělá nic zcela dle sebe, 

nemůže využívat svou kreativitu, a hlavně si společnou práci nosila s manželem i domů. Druhým 

motivem pro změnu byla nutnost kratšího pracovního úvazku, kterou však množství práce 

neumožňovalo. Markéta se ocitla v bludném kruhu negativních pocitů a myšlenek a nevěděla jak z toho 

ven. Rozhodla se tedy vyhledat pomoc odborníka.  

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizo val)  

Na prvním setkání jsem s klientkou důkladně rozebrala její současnou situaci. Markéta byla ve velmi 

špatném psychickém stavu a bylo patrné, že má v hlavě spoustu věcí, které musí ihned vyřešit. Jednalo 

se o dostavbu zahrady v novém domě, uspořádání vlastní svatby a vyřešení své situace ohledně práce. 

Po odhalení všech aktuálních zásadních úkolů jsme s klientkou sestavily časový harmonogram 

jednotlivých „velkých akcí“. Bylo patrné, že klientka má ještě spoustu času na organizace, ale sama 

sobě vytváří vnitřní stres. Toto rozvržení úkolů dle priorit pro ni bylo dobrým odrazovým můstkem. 

Postupně jsme se mohly věnovat samotnému tématu pracovní kariéry.  

V rámci poradenského rozhovoru jsme s klientkou sestavili vizi o její ideální práci. Velkým překvapením 

pro klientku samotnou bylo, že její velkou touhou je být podnikatelkou. Doposud tuto myšlenku nosila 

jen v sobě a takřka to neřekla pořádně nahlas. Nyní si to však dovolila. Při popisu jejího záměru jsme 

obě byly překvapené, jak moc má svůj nápad už v myšlenkách rozpracovaný. Její touhou bylo vytvoření 

vlastního svatebního salonu s originálními svatebními šaty. Bylo patrné, že klientka by pro tento nápad 

i dýchala, a proto jsme se později věnovali podrobnému sestavení business plánu. 

Aby byl nápad realizovatelný, bylo však třeba ještě důkladně promyslet, jak dál naložit se svou stávající 

pozicí v rodinné firmě. Klientka cítila, že by ráda byla svému manželovi i nadále nápomocna. Nicméně 

nerada by dělala již „vše“, ale ráda by měla manažerskou pozici a zajišťovala plynulý chod. Pomocí 

koučování jsme s klientkou stanovily cíl a sestavily akční plán. 

Cíl zněl: Vykonávat manažerskou a kontrolní činnost cca 10/hod týden v manželově firmě. 
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V plánu stálo např.:  

- najmout recepční na plný úvazek a přesunout na ni většinu činností 

- vymezit si časové úseky, kdy se budu věnovat manželově firmě 

- držet si tu hranici a nenechat se vtáhnout zpět do koloběhu, … 

Stanovením a dodržováním tohoto plánu se klientce otevřela konečně možnost začít se svým 

podnikání. Na dalších konzultacích jsme se s klientkou již intenzivně věnovaly rozmýšlení rozjezdu 

projektu, a hlavně také další práci s časem, který je klientčinými nepřítelem.  

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)  

Jako poradkyně jsem cítila svou hlavní úlohu v usměrňování košatých myšlenek své klientky. Klientka 

velmi bojovala s otázkou času a určováním priorit. Zde jsem klientce představila metodu ABC určování 

priorit. V rámci práce s časem jsme společně také zpracovaly myšlenkou mapu, kde si klientka vypsala 

všechny své úkoly a povinnosti v rámci jednoho týdne a postupně jim přidělovala časové hodnoty dle 

toho, kolik si úkol vyžaduje a kolik mu ve skutečnosti dává. Zde si klientka, velice názorně, uvědomila, 

že není v jejich silách, zvládnou všechny úkoly, které si stanovila. Aby vše zvládla v klidu a pořádně, den 

by musel mít 40 hodin. Toto v ní způsobovalo nemalý stres a bralo ji to energii racionálně uvažovat o 

své další kariérní budoucnosti.  

Druhým mým posláním bylo dodat klientce odvahu učinit zásadní krok v životě, a to je rozjezd vlastního 

podnikání. Zde bylo velmi důležité důkladně naplánovat přechod a jednotlivé kroky mezi firmou 

manžela a rozjezdem podnikání. Neméně důležité bylo pojmenování a přesné vydefinování své role ve 

firmě manžela.  

Třetím důležitým faktorem byla pomoc se sestavením business plánu tak, aby byl reálný a důkladně 

promyšlený.  

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Klientka se naučila lépe pracovat s časem, určovat si priority a delegovat jednotlivé úkoly. Vzhledem 

ke své akční povaze a přemíře nových impulzů, které se u ní stále objevují, již ví, že je pro ni nutné 

občas vyhledat kouče a myšlenky si urovnat. Uvědomila si, že je to v pořádku a není to žádná ostuda. 

Je si vědoma, že v podnikání to bude ještě mockrát potřebovat. Klienta si stanovila jasné hranice, co 

ještě chce dávat manželově firmě. V neposlední řadě také Markéta sebrala veškerou svou odvahu a 

pustila se do rozjezdu vlastní firmy.  

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Markéta ukončila spolupráci ve fázi, kdy již měla spuštěno vlastní podnikání a začaly se jí objevovat 

první zakázky. Klientka působí podstatně klidnějším dojmem než na počátku našich setkání. Je patrné, 

že z ní spadl velký stres z obav o její profesní budoucnost. Dnes již klientka ví, že její obavy byly 

zbytečné. Dokonce i její manžel přijal její rozhodnutí omezit své působení ve firmě a věnovat se 
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vlastnímu podnikání, zcela bez problémů. Ukázalo se, že situace má velmi pozitivní dopad na 

spokojenost celé rodiny. V tuto chvíli ještě Markétě podnikání nevynáší tolik, kolik by si představovala. 

Nicméně za sebou teprve první rok a je vidět, že si vede velmi dobře. Její podnikání má obrovský 

potenciál.  

 

  



 
 

 
 

38 

Kazuistika č. 5 

HONZA 

 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Honza, student 4. ročníku gymnázia. Letos ho čeká maturita, chce se hlásit na VŠ, dosud ale nemá 

představu kam. Od poradenství očekává pomoc s a radu, kam dál. 

Konzultace proběhla v rámci pilotního projektu „Kým, čím být“. Rozsah konzultací – 3 schůzky cca 90 

minut. Setkání jsou nastavena tak, aby student střední školy získal představu o možnostech dalšího 

směřování a připravil si možné varianty na základě svých zájmů. V rámci tohoto projektu byla také 

možnost spojit studenta s mentorem, který by mu mohl blíže představit zvolený obor. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Společnou práci zahajujeme vyjasněním vzájemných očekávání – co mu můžeme nabídnout? 

Zdůrazňuji, že mu nebudu radit, co má dělat, ale můžeme společně pracovat na tom, aby byl schopen 

stanovit si své priority a na jejich základě se dále rozhodovat. Honza vítá možnost sebepoznání, věří, 

že mu to jeho rozhodování usnadní. Pokračujeme tedy se zmapováním toho, jak probíhala Honzova 

studijní dráha. Jak se rozhodoval o volbě střední školy? Jako většina lidí, na gymnázium šel, protože 

měl dobré studijní výsledky a očekávalo se, že bude ve studiu pokračovat i dále na VŠ. Gymnázium tedy 

byla jediná volba. S pomocí řízeného rozhovoru jsme prozkoumali rodinné zázemí – rodiče mají oba VŠ 

vzdělání, v rodině měl jako vzor dědečka, který byl malíř. Zkoumáme, jaký vliv má očekávání rodičů na 

jeho volby. Myslí, že mu rodiče nechávají velký prostor, ale podporují ho, pokud se již k něčemu 

rozhodne. Mají ale velký zájem na tom, aby ve studiu pokračoval, ať už to bude kdekoliv. Honza sám 

to považuje také za samozřejmost, i když profesní volbu a práci vůbec nepovažuje za nejdůležitější 

hodnotu ve svém životě. Chtěl by mít především dobrý život, dobré vztahy a mravní integritu – být sám 

sebou. Proto má také pocit, že by mohl dělat cokoliv. Pro jeho hlubší sebepoznání využívám 

experimenty z metody Navigace při hledání povolání. Nejprve se zabýváme hledáním kvalit, které lze 

najít především v činnostech, které má Honza rád. Baví ho počítače, kresba, fotografie, rád se setkává 

s kamarády, kontakt s lidmi je pro Honzu důležitý.  

Učinit volbu se zdá Honzovi obtížné také proto, že vidí závaznost svého rozhodnutí. Když se jednou 

rozhodne, už to nebude možné změnit. Hledáme proto příklady z praxe o tom, jaké jsou profesní cesty 

lidí, kteří měli v životě úspěch. Je na nich možné vidět, jak „křivolaké“ jsou cesty k zajímavé práci, 

vzdělání je důležité, ale není definitivní. Svou roli má i náhoda a příležitosti, které přicházejí, je proto 

třeba být vůči nim vnímavý a umět své plány poupravit.  

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)  

 Po úvodním seznámení jsme se zabývali tím, jaké má Honza představy o světě práce a možných 

pracovních příležitostech. K tomu nám pomohl experiment, při kterém si Honza nakreslil mapu, do 
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které zakreslil všechny důležité aspekty, které si se světem práce spojuje – obory, oblasti a vztahy mezi 

nimi. Uvědomil si na tom, že nejvíce ho lákají obory na pomezí umění a vzdělávání. Vybral si oblast 

pedagogiky, ve které by se chtěl dále vzdělávat.  

Poté jsme pokračovali v prozkoumávání zvoleného oboru. Doporučila jsem mu navštívit webové 

stránky vysokých škol, případně se zamyslet, zda zná nějakou osobu, která je pro něho vzorem nebo 

někoho, kdo je úspěšný v oboru, který ho zajímá.  

V dalším kroku jsme hledali, zda by bylo možné získat praktickou zkušenost práce v oboru pedagogika. 

Zajímalo ho alternativní vzdělávání, poskytla jsem mu proto kontakt na mentora – učitele z jedné ze 

školy, kterou si přál navštívit. Zde měl možnost vyzkoušet si práci s dětmi, samostatně si připravit 

hodinu.  

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařil o změnit 

Honza si samostatně zjistil potřebné informace o zvoleném oboru. Zašel se podívat na den otevřených 

dveří jedné z vysokých škol, poptat se studentů, co se jim na škole líbí, jak to tam chodí. Posílil tak svou 

schopnost získávat informace potřebné k rozhodování o své budoucí profesní dráze. 

Poté sám zkontaktoval mentora, domluvil si s ním schůzku, připravil se na aktivitu, kterou si 

s mentorem domluvil. Dostal tak nejen příležitost k samostatnému jednání a rozhodování. 

Honza si v průběhu naší společné práce také uvědomil důležitost vztahů ve svém životě. Důraz na 

vztahy mu ale také přináší některé problémy. Uvědomuje si, že mínění spolužáků a lidí, a kterých mu 

záleží, mu někdy brání dělat věci po svém. Vzorem mu proto jsou lidé, kteří se nebojí být sami sebou a 

mají autoritu. Tuto schopnost by rád získal, a proto bude věnovat větší pozornost tomu, aby se 

rozhodoval podle sebe. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Účast v projektu a naše společné konzultace pomohly Honzovi ujasnit si své priority a na jejich základě 

zvolit možnou oblast směřování. I když o většině svých dovedností věděl, rozhovor mu poskytl větší 

náhled na to, jak by mohl spojit kvality obsažené v jeho oblíbených aktivitách s dalším profesním 

směřováním. 

Kontakt s mentorem mu dal reálnou představu o jedné z možných pracovních pozic a umožnil mu 

podívat se na pracoviště, kde si mohl některé činnosti samostatně vyzkoušet.  

Jako přínos naší práce Honza hodnotil také uvědomění toho, jak je pro něho důležité v určitou chvíli se 

rozhodnout a za tím si stát. Tak je pro něho v tuto chvíli volba dalšího vzdělávání a profesního 

směřování lépe představitelná. 
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Kazuistika č. 6 

KATKA 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Žena, 19 let, studentka čtyřletého gymnázia s všeobecným studijním programem v Praze – studuje 4. 

ročník.  

Katka vyhledala poprvé mou poradenskou pomoc (školní psycholog, kariérový poradce) již ve druhém 

ročníku střední školy ve věku 17 let. Základní zakázkou pro mne jako pro poradce bylo „pomoci se 

zorientovat sama v sobě“ (slova studentky) a posílit sebevědomí v oblasti rozhodování. Katka sama 

sebe popsala jako bytost s „mnoha zájmy, velkým nadšením, ochotou ke komunikaci a práci s lidmi,“ 

ale zároveň sama sebe vnímala jako „málo sebevědomou, snadno ovlivnitelnou okolím, někdy trpící 

úzkostí z budoucnosti.“ Ze školního prostředí jsem ji znala jako přátelskou, spolehlivou a obstojně 

prospívající studentku. Vyučující upozorňovali na její nadání v několika oblastech (jazyky, humanitní 

vědy), ale na občasné „zmatkování při plnění úkolů“ či odevzdávání práce krátce po termínu (ač 

většinou velmi dobře odvedenou). 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

V úvodu poradenského procesu jsem představila možnosti spolupráce. Poskytla jsem Katce podrobné 

informace o způsobu vlastní práce a dala ji časový prostor pro promyšlení postupu v poradenském 

procesu. Katka si vybrala kombinaci skupinového kariérového poradenství s individuálními sezeními, 

které původně měly následovat zejména po ukončení skupinového kurzu, nakonec individuální 

poradenství využila ještě před závěrem skupinové práce (resp. jejím vyústěním).  

Katka se přihlásila do tříměsíčního sebezkušenostního kurzu kariérového poradenství a osobního 

rozvoje „Kdo jsem? Kam jdu?“. Kurz byl realizován jako nabídka kariérových služeb školního 

poradenského pracoviště. Kurz byl vypsán pro studenty (jako dobrovolná aktivita realizovaná pro 

studenty zdarma), kteří chtějí aktivně přemýšlet o budoucí vzdělávací a profesní dráze a jsou studenty 

1. až 3. ročníku. Studentka v době konání kurzu navštěvovala 2. ročník. Kurz byl koncipován jako 

kombinace „živých setkání“ v intervalu 1x na 14 dní a prvků „e-learningu“ (zadávání a zpracovávání 

úkolů, komunikace s lektory, sdílení s ostatními účastníky). V kurzu byly využívány zejména kreativní a 

aktivizační techniky, byl kladen důraz na poskytování a kvalitu zpětné vazby na vypracované úkoly od 

lektorů i ostatních účastníků. Byly využity metody práce s časovou osou (minulost – přítomnost – 

budoucnost). Smyslem kurzu bylo zejména motivovat studenty k hlubší práci se sebou samým. 

Pracovali jsme s mapováním kompetencí, vlastními hodnotami, zájmy a postoji, dále se zdroji, které 

máme k dispozici (např. podpora okolí, vlastní schopnosti aj.), kladli jsme důraz na důležitost propojení 

formálního a informálního vzdělávání, dotkli jsme se i tématu prezentačních dovedností. Výstupem 

kurzu bylo zpracované portfolio vlastních schopností, dovedností, osobnostních kvalit a kompetencí 

(kreativitě nebyly kladeny meze!) a závěrečná „obhajoba“ těchto prací před lektory (2 psycholožky, 

moje osoba jako školní psycholožka a kariérová poradkyně a externí poradenská psycholožka, v 
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závěrečné fázi byl nápomocný ještě pedagog gymnázia se zájmem o celoživotní vzdělávání v oblasti 

osobního rozvoje) a ostatními účastníky. Katka absolvovala celý proces. 

Před závěrečnou obhajobou portfolií se objednala ještě na několik individuálních sezení, kde se mou 

konzultovala zejména podobu portfolia a jeho případné využití v budoucnosti. Po ukončení kurzu měla 

Katka zájem ještě několik úkolů zadávaných v průběhu kurzu probrat individuálně a více do hloubky a 

také zapojit do procesu výsledky dalších (nejen) poradenských činností, které absolvovala v rámci školy 

(výsledky testů schopností – Amthauerův test inteligence, výsledky Dotazníku stylů učení, průběh a 

výsledky rétorické soutěže, vlastní angažování v charitativní práci školy). Individuální konzultace v 

pozdějším období (konec 3. a začátek 4. ročníku) byly již zaměřeny více na výběr dalšího vzdělávání, 

ale se studentkou bylo domluveno (na základě jejího přání vysloveného v průběhu 3. ročníku), že se 

poradenství nebude „omezovat“ jen na výběr VŠ, ale více na mapování a zlepšování vlastních 

schopností a dovedností.  

Z důvodu dlouhodobé práce s Katkou není možné popsat všechny metody a techniky, které v procesu 

poradenství absolvovala. Rozhodla jsem se vybrat takové, které dle jejích vlastních slov, studentku 

nejvíce posunuly (a zde se vracím k hlavní Katčině zakázce – poznat více sama sebe a posílit sebevědomí 

v oblasti rozhodování). V rámci skupinového kurzu si Katka oblíbila aktivitu „Cesta životem“, kde měli 

studenti za úkol kreativním způsobem (nebo takovým, který jim bude vyhovovat) zpracovat časovou 

osu svého dosavadního života a popřemýšlet o nejdůležitějších meznících (zejména optikou nově 

získaných kompetencí – co se díky dané situaci naučili či o sobě dozvěděli). Katce se v rámci této 

techniky podařilo uvědomit si, že je zdatná v komunikaci, umí výborně anglicky a španělsky, umí 

podpořit druhé a postavit se na stranu slabších. Za další metodu práce, která Katce pomohla v přiblížení 

se cíli, ona sama považuje tvorbu vlastního portfolia, kde si měla dle svých slov opravdu „možnost 

vyčlenit si čas jen sama pro sebe, nahlédnout na dovednosti a schopnosti, které si myslela, že nemá jak 

zdokumentovat (diplomem či osvědčením) a zároveň si vytvořila i podklad pro budoucí období hledání 

prvního zaměstnání či brigády.“ Katka uchopila tvorbu portfolia (studenti měli zcela volnou ruku ve 

formě zpracování) jako „desky výtvarných prací,“ kde se jednotlivé „výkresy“ zabývaly tématy, o nichž 

byl kurz (schopnosti, dovednosti, hodnoty, zájmy, zdroje atd.). Za nejdůležitější zisk z této techniky 

považuje studentka poznatek, že nejvíce uspokojující činností je pro ni práce pro druhé lidi, bránění 

jejich práv a poskytování pomoci a podpory osobám, které ji potřebují.   

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)  

Při individuální práci Katka ocenila zejména zadání „domácího úkolu“, kdy si měla s rodinnými 

příslušníky promluvit o povoláních či aktivitách (zájmových, dobrovolnických atd.) uvnitř rodiny, a to i 

směrem do hluboké minulosti. Katka zjistila, že novým zdrojem jejího sebevědomí (vypověděla, že ji to 

velmi podpořilo v dalších aktivitách a v tom, aby si i před druhými dokázala obhájit dobrovolnické a 

charitativní aktivity, kterým se mimo školu i v rámci školy začala v průběhu procesu poradenství 

věnovat) je skutečnost, že se dvě pro ni zajímavá témata objevují i v historii rodiny (1. podpory slabších, 

pomoc a péče o druhé, 2. boj za svobodu a šíření demokratických myšlenek). Zde se v rámci procesu 

začaly vynořovat i první myšlenky o budoucím povolání (právnička, humanitární pracovnice, práce v 

neziskovém sektoru v oblasti boje za lidská práva). Druhou technikou, která Katce pomohla uvědomit 

si zejména důvody její občasné úzkosti z výsledků své práce, a tedy ve svém důsledku i z budoucnosti, 

byl rozbor Dotazníku výkonové motivace, kdy se u studentky objevily vysoké obě ze zkoumaných 
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výkonových potřeb – potřeba dosažení úspěšného výkonu a potřeba vyhnutí se neúspěchu, která 

vysvětluje silné emocionální pnutí při plnění důležitých úkolů a vede jednou k výbornému výsledku, ale 

podruhé také vlivem práce ve strachu z výsledku, k hodnocení, které nezrcadlí skutečné Katčiny 

schopnosti. 

V oblasti práce s „tvrdšími“ daty a informacemi jsem Katce v individuálním poradenství poskytla ve 

druhé polovině poradenského procesu odkazy na portály s přehledy aktuálně otevíranými obory 

vysokých škol (např. www.infoabsolvent.cz aj.) a dále jsem Katku motivovala k podrobnějšímu studiu 

webových stránek neziskových a charitativních organizací v oblasti jejích zájmu (např. Člověk v tísni aj.) 

a motivovala ji k zapojení do jimi organizovaných aktivit. Těsně před koncem poradenského procesu 

jsme pracovali s webovými stránkami vybraných vysokých škol (Právnická fakulta UK a Fakulta 

humanitních studií UK).  

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Díky dlouhodobému poradenskému procesu jsem jako poradce měla možnost sledovat i změny v 

oblasti „práce na sobě“ či osobního rozvoje. V průběhu procesu se Katce dařilo postupně zbavovat 

úzkosti z výsledků práce (v rámci vzdělávání, kdy se jednalo např. o výsledky důležitých testů, i v rámci 

jiných aktivit - např. rétorická soutěž, uspořádání a organizace charitativní sbírky aj.) a vylepšovat i 

nadále své komunikační dovednosti v českém jazyce i cizích jazycích. Katka se také vylepšila v 

prezentování vlastních schopností a dovedností a v průběhu procesu absolvovala několik stáží či brigád, 

kde úspěšně zvládla přijímací proces i vyhověla požadavkům v dané práci.  

 

Shrnutí, výsledek poradenského pro cesu, s čím klient odcházel  

Pokud se obrátíme na začátek kazuistiky a měla bych se vyjádřit k cíli poradenského procesu, ráda bych 

citovala samotnou studentku: „Kariérové poradenství mi pomohlo ujistit se v tom, kdo jsem a co  mi 

jde a pomohlo mi nedívat se na budoucnost se strachem, ale s otevřenějším obzorem. Vždyť já vlastně 

můžu dělat tolik věcí!“ Ohledně zakázky na posílení rozhodování vnímám jako zásadní, že se Katka 

dokázala včas rozhodnout pro výběr VŠ a výsledek přijímacího řízení nevnímá jako fatální v případě 

neúspěchu, protože v průběhu procesu přijala myšlenku, že k vysněné práci nemusí vést přímá a rovná 

cesta, ale že pokud se bude i nadále věnovat práci na sobě, svou cestu si k ní najde vždy…  

 

  

http://www.infoabsolvent.cz/
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Kazuistika č. 7 

ELIŠKA 
 
S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Žena, 18 let, studentka 3. ročníku gymnázia. Do poradny přišla s prosbou o pomoc při výběru dalšího 

vzdělávání.  

Eliška přišla k nám do poradny ke konci 3. ročníku gymnázia s požadavkem pomoci při výběru dalšího 

studia na popud své maminky. Podle maminky by Eliška potřebovala na něco zacílit, měla dojem, že se 

ve škole příliš nesnaží, ačkoli by mohla mít lepší známky, jako by neměla o nic valný zájem. Na druhou 

stranu svoji dceru velmi chválila za to, že doma hodně pomáhá, jak s domácností, tak i prací na zahradě. 

Sama maminka si od spolupráce s námi slibovala i to, že Eliška se začne více věnovat studiu.  

Eliška sama definovala zakázku takto: „Nevím, co bych měla studovat. Od malička jsem měla naprosto 

jasno v tom, že budu veterinářka. Teď vím, že veterinářka být už nechci, ale nevím, co jiného bych 

mohla dělat. Vlastně se mi úplně sesypaly moje představy o budoucnosti.“ 

Spolupráci jsme zahájily poradenským rozhovorem, ptala jsem se jí zejména na to, proč chtěla být 

veterinářkou a jak přišla na to, že jí nebude. Eliška byla velmi milá a bystrá mladá dáma a rozpovídala 

se o tom, jak od dětství chodí do jezdeckého oddílu. Jak sama říkala, u koní ji baví snad vše, od ježdění 

po péči o zvířata i úklid okolo stájí. Proto se také již jako malá rozhodla, že bude veterinářkou. Později 

(na gymnáziu) ale zjistila, že vzhledem k její drobní dívčí postavě nemá dostatek fyzické síly, aby 

pracovala jako veterinářka velkých zvířat. Varianta, že by pracovala jako veterinární lékařka malých 

zvířat, pro ni byla nepřípustná a tím si jednou pro vždy téma studia veterinárního lékařství uzavřela. 

Kromě jezdectví Eliška žádný takto vyhraněný koníček neměla, říkala, že ji baví pracovat doma na 

zahradě a také chodila na brigádu do prodeje, kde se jí líbilo komunikovat se zákazníky a těšilo ji, když 

může někomu udělat radost. Ve škole Eliška nijak zásadně nevynikala v žádném předmětu, známky 

měla spíše průměrné. Jak sama říkala, protože neví, čemu se v budoucnu věnovat, nemá ani žádnou 

zvláštní motivaci jít v některém z předmětů více do hloubky. Výuka na gymnáziu jí připadala „spíše 

nudná ... jen se učíme věci nazpaměť, aniž by bylo jasné proč…“.  Z dalších oborů Elišku lákala práva 

nebo ekonomie, sama ale nedokázala příliš vysvětlit, proč vlastně. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenst ví  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Nejprve jsme spolu s Eliškou probraly možnosti oborů příbuzných s veterinárním lékařstvím a 

jezdeckým sportem. Využila jsme k tomu diskusi, brainstorming a společnou tvorbu mentální mapy. O 

některých možnostech Eliška věděla sama, jiné jsme doplnila já. Po diskusi si Eliška stále byla jistá, že 

žádnou variantu příbuzného oboru nevidí: „…mohla bych dělat trenérku, ale to nechci, práce s malými 

dětmi mě nebaví, už jsem to zkoušela… zemědělské obory mě nelákají, chci pracovat s lidmi…“ Díky 

této diskusi si ale Eliška postupně uvědomovala kritéria budoucí profese (např. práce s lidmi, raději na 

vedoucí pozici, dělat něco originálního…). 
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Začaly jsme spolu hledat jiné možnosti. Využila jsem k tomu aktivity inspirované Hollandovou typologií, 

nikoli na bázi testu, ale prostřednictvím „obrázkového testu“ a vlastní vytvořené aktivity „Matice 

povolání“. Eliška nejvíce inklinovala k povoláním z kategorie „S“ a „E“. Bavily jsme se spolu o 

konkrétních oborech, ale nenašla obor, se kterým by si byla 100% jistá. 

Aby si Eliška udělala konkrétnější představu o světě práce, doporučila jsem jí k domácímu studiu 

webovou stránku „Čo robím – spoznaj svoju profesiu“ (https://www.corobim.sk/), kde si Eliška mohla 

v klidu doma prostudovat konkrétní lidské příběhy v jejich cestě za kariérou. Výhodou tohoto 

webového portálu je to, že autoři vybrali hodně pestré zastoupení profesí, příběhy jsou zpracovány 

formou krátkých videí a často se jedná o moderní profese, jejichž obsah nebývá vždy zřejmý. Zařadit 

do poradenského procesu také samostatnou domácí práci mi přišlo v případě Elišky velmi vhodné. 

Eliška byla motivovaná vyřešit svoje téma, na počátku našeho setkání ale bylo patrné, že trochu doufá, 

že za ni její situaci vyřeším já. Hned v úvodu jsem jí vysvětlila, jak bude spolupráce probíhat, vypadala 

ale trochu bezradná, nebyla si jistá, že se zvládne na řešení aktivně podílet. Díky brainstormingu a práci 

na mentální mapě, kdy jsme obě přispívaly na zaplňování mapy společně, se Elišce hodně zvýšila 

sebedůvěra. K zadání domácího úkolu pak přistoupila velmi zodpovědně a posléze se v průběhu 

poradenství stále více přesouvala do aktivní role. 

Na další schůzce jsme si s Eliškou popovídaly o tom, co ji v databázi „Čo robím“ zaujalo a také se více 

zaměřily na téma kritérií (co by mělo být v konkrétním povolání splněno, aby se cítila spokojená) 

s využitím motivační hry a motivačních karet. Díky dalším rozhovorům se nám s Eliškou dařilo 

konkretizovat její představy o budoucím profesním zaměření, ale s výsledkem stále nebyla spokojená, 

protože neměla jednoznačnou odpověď na svoji otázku „Na jakou školu si podat přihlášku?“. 

Dosavadním výstupem naší práce byla jakási křižovatka – na jedné straně Eliška věděla, že by chtěla 

pracovat s dospělými lidmi, ideálně v roli manažerky nebo nezávislé konzultantky/expertky s možností 

pracovat (alespoň občas) v týmu. Současně věděla, že nechce statické povolání, kde by většinu času 

trávila v kanceláři a stále tu zůstávalo téma koně. I když se několikrát v průběhu procesu pokusila se 

s tématem rozloučit, ponechat jej v kategorii volný čas, bylo evidentní, že tohle téma úplně opustit 

nedokáže: „…mohla bych být právnička, vydělávat dostatek prostředků a mít svého koně ve stáji… tam 

by se mi o něj postarali a já bych po práci chodila jezdit… ale viděla jsem takové případy, on pak člověk 

na ty koně nemá vůbec čas a nejezdí…“ 

Eliška věděla, že je schopná se učit nové věci a také, že se nebojí nových situací (což dokázala doložit 

konkrétními příklady jejich životních úspěchů). Společně jsme se dohodly, že necháme proces „dozrát“. 

Další schůzku jsme si domluvily až začátkem 4. ročníku, mezitím jsem se s Eliškou domluvila na dalších 

domácích úkolech, které se týkaly zejména vyhledávání expertů z praxe, kteří se pohybují v profesích, 

které Elišku lákaly. 

Po cca 3-4 měsících jsme se s Eliškou setkaly znovu. Eliška byla nadšená, že má mnohem jasnější 

představu o své budoucnosti. Po dobu, co jsme se neviděly, se snažila více prozkoumávat oblasti, které 

ji v průběhu našich konzultací zaujaly (např. co ještě by splňovalo její kritéria, možnosti, které viděla na 

videích portálu „Čo robím“ atd.). V rámci výuky na gymnáziu si jako téma referátu zvolila „výživa koní“. 

Díky tomu si udělala vlastní výzkum o firmách působících v této oblasti a porovnávala situaci v ČR i 

zahraničí. Celé téma ji natolik nadchlo, že se rozhodla mu věnovat i do budoucna. Její představa 

ideálního zaměstnání se více zhmotnila do manažerky firmy, která vyrábí nebo prodává výživu pro 

koně, čímž by se jí splnilo jak kritérium pracovat s lidmi, uspokojovat zákazníky (což znala už z brigády) 

a pracovat v týmu a současně neopouštět prostředí světa koní. 

https://www.corobim.sk/
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Nad čím stále váhala, byl výběr konkrétní vysoké školy, která by jí k tomuto povolání dopomohla, Eliška 

sama měla dojem, že nejlepší bude obor managementu. V následující diskusi jsme se bavily o její 

představě, co obnáší práce manažerky, jaký typ znalostí k tomu potřebuje, jaké znalosti a zkušenosti, 

vytvořily jsme si jakýsi „profil manažerky firmy zabývající se výživou koní“. 

 Poté jsme rozpracovaly dva scénáře „budoucnosti“ – první bylo studium managementu (jaké znalosti 

a zkušenosti asi po studiu bude Eliška mít a o jakou práci se může bezprostředně ucházet), druhá 

možnost pak bylo studium veterinárního lékařství, vysoké školy zemědělské nebo příbuzného oboru – 

opět jsme se bavily o tom, co bude znát a umět po studiu. Třetí varianta, která by více souvisela se 

samotnou výživou (např. chemické obory, potravinářské technologie) Elišku nelákala.  

Následně jsme obě verze porovnávaly a bavily se o tom, která z verzí, podle Eliščina názoru, se více blíží 

„profilu manažerky“. Tedy, která z variant Elišku lépe připraví na její povolání snů, případně nabídne i 

jiné možnosti, které by ji lákaly. Eliška sama to vyhodnotila takto: „…kdybych nemohla dělat manažerku 

u koní, tak bych asi ráda dělala něco jiného u koní. Představa, že nemohu dělat manažerku u koní, ale 

dělám manažerku nějaké jiné firmy, mě vlastně neláká…“. V závěru našeho posledního setkání se Eliška 

rozhodla, že přihlášku podá na veterinární medicínu, popř. zemědělskou univerzitu či příbuzné obory. 

 

V čem poradce klientovi radil  (porade nství  / předávání informací)  

Eliška byla velmi ochotná si zjišťovat sama další informace, jen potřebovala nasměrovat, kde je hledat. 

Jako nejvhodnější se mi v jejím případě jevil portál infoabsolvent.cz, kde je dobrý přehled oborů a škol 

s možností třídit dle daných kategorií. Dále pak již zmíněný portál „Čo robím“ a Národní soustavu 

povolání (www.nsp.cz). 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Na počátku naší spolupráce se Eliška jevila jako trochu „ztracená“, bez hlubšího zájmu o jakýkoli obor 

a studium jako takové. V poradenském procesu zastávala spíše pasivnější roli, vždy nejprve čekala na 

můj názor. Postupně bylo patrné, že se velmi osvědčilo Elišce dodat naději na zaměstnání, které ji bude 

bavit a také přesunout zodpovědnost za vlastní život do jejích rukou. Ke konci naší spolupráce byla  

Eliška samostatnou a sebejistou mladou dámou, která měla hodně energie i vnitřní motivace pustit se 

do přípravy na příjímací řízení a další studium v oboru, který ji lákal. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Kariérové poradenství Elišce pomohlo především v získání kontroly nad vlastním životem a dodalo jí 

energii k dalším krokům na cestě za vysněným povoláním. Eliška pochopila, že její budoucí profesní 

život není o jediné volbě školy, ale že bude muset učinit celou řadu drobných rozhodnutí, průběžně 

přehodnocovat své plány a také se po celý život vzdělávat. Z čeho Eliška osobně měla velkou radost, 

bylo zjištění, že může dělat práci, která ji naplňuje a nemusí rezignovat na ambice být v práci spokojená 

(„když nemůžu na veterinu, je mi jedno, co budu dělat“). Eliška odcházela motivovaná s velkou chutí 

do dalšího vzdělávání, i když si byla vědoma, že je před ní ještě kus práce. 

 

http://www.nsp.cz/
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Kazuistika č. 8 

MARIE 
 

S čím, odkud účastník  poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Paní Marii je 52 let. Má středoškolské vzdělání zakončené maturitou a pracuje jako účetní 

v nadnárodní společnosti SIEMENS již 12 let. Má slušný plat, dobré bezproblémové postavení ve 

firmě i rodinné (osobní) zázemí.  Děti má již dospělé a žije s manželem v Praze. Je to paní velmi 

komunikativní, aktivní, dynamická se sklonem k přátelským vztahům a k činorodosti.   

Paní Marie hned v úvodu našeho seznámení začala popisovat svoji současnou životní i profesní situaci 

(viz výše), ze které vyplývá, že v současné době se „cítí profesně vyhořelá“. Při bližším dialogu s paní 

Marií si Marie sama nadefinovala oblasti, se kterými by potřebovala pomoci, a to: 

1. zvýšit sebevědomí, že ještě není stará na nějaké další životní změny 

2. ukázat směr, kterým by se mohla znovu profesně vydat a nastartovat tak znovu její „životní 

energii“  

Paní Marie měla zájem cca o 2–3 sezení během následujících tří měsíců. Na konci našich sezení by ráda 

měla jasno v tom, jak nastartovat svůj další profesní život – zda zůstat ve stávající práci nebo si hledat 

novou práci, popř. jak a kde. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Na našem prvním setkání – po úvodní specifikaci její zakázky a definování oblastí, ve kterých by 

potřebovala nasměrovat, jsme si začaly povídat o jejím životě formou otevřených otázek a vyprávění 

příběhů ze života (narativní přístup). Kromě jejich klíčových životních okamžiků, na kterých si 

uvědomila, co vše již ve svém životě zvládla a díky kterým svým silným stránkám, jsem se zaměřila na 

to, co ji v minulosti bavilo, čím se zabývala a co dělá ve svém volném čase nyní. Na závěr našeho I. 

setkání jsem klientku požádala, aby si z našeho dialogu vytvořila „mapu životního prostoru – životní 

mapu“, do které si zaznamená všechny klíčové skutečnosti, o kterých jsme si doposud povídaly. 

Zároveň jsme do mapy zanesly její životní zájmy – hobby, kterým aktivitám se věnuje a proč a kterým 

se nevěnuje a proč. Na závěr našeho I. setkání si paní Marie odnášela písemný materiál – svoji životní 

mapu. V ní mj. uviděla, co vše se jí v životě již podařilo a díky kterým jejich osobnostním silným 

stránkám.  

Na našem druhém setkání jsme se v úvodu na přání paní Marie opět vrátily k její mapě životního 

prostoru a shrnuly jsme 3 volnočasové aktivity, kterým by se ráda věnovala i nyní a dosud se jim 

nevěnuje. Poté jsme se zaměřily na budoucnost – začala jsem pracovat jejími představami o blízké 

budoucnosti metodou a využila jsem situační hry „9 životů kočky“, kdy si paní Marie sama zamyslela 

nad tím, co by dělala, čím by se zabývala, kdyby nebyla ničím a nikým omezována. Poté jsme její 

představy začaly společně upřesňovat a „přenášet“ do současné její situace – hledaly jsme, který 

z jejich „9-ti snů“ by se dal realizovat nyní a který ne a proč.   
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Paní Marie na konci našeho II. setkání odcházela trochu zmatečná, protože si při naší práci a dialogu 

sama uvědomovala, jakých možností se dosud ve svém v životě vzdala, a že se vlastně při své práci a 

své rodině vůbec nevěnovala svým 2 velkým koníčkům – zpívání a rukodělné práci (tvorbě hadrových 

panenek a jiných hraček z látky). Loučily jsme se s tím, že na naší poslední hodině se vrátíme do 

přítomnosti a budeme se věnovat tomu, proč ji vlastně nebaví současná práce 

Naše 3. a poslední setkání začalo velmi překvapivě – paní Marie sama přišla s tím, že ve své dosavadní 

práci zůstane. Sdělila mi, že o našem setkání velmi dlouze přemýšlela a poté i diskutovala se svými 

dcerami a manželem.  Uvědomila si, že ve své dosavadní práce je spojená a její nespokojenost 

pramenila z toho, že po odchodu svých dcer z domova ji najednou zbývalo spoustu volného času, který 

nedokázala naplnit.  

S paní Maruškou jsme v naší poslední hodině pracovali na tom, jak zlepšit svůj postoj ke své dosavadní 

práci a jak skloubit její zájmy s prací účetní.  Maruška z našeho posledního setkání odcházela s tím, že 

bude kontaktovat svého vedoucí a promluví s ním o možnostech drobné úpravy v její pracovní náplni, 

tak aby se mohla aktivovat – učit něco nového i ve své dosavadní práci účetní, např. že by se ráda 

podílela na tom, aby mohla aktivněji zaučovat nové kolegy v práci, ráda by také lektorovala semináře 

z oblasti účetnictví, popř. by prezentovala výsledky jejich účetní skupiny na širších setkání týmu.    

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání i nformací)   

Tato sekce se týká tzv. „tvrdšího“ poradenství, které je postaveno na předávání informací. Může jít 

např. o informace o vhodných pracovních portálech, o situaci na trhu v daném regionu, informování o 

možnostech vzdělávání, rekvalifikace atp. Zde popisujete tu část, kde vystupujete více z pozice experta 

– mentora.    

Vzhledem k definici problémy paní Marie (práce na soft skills) jsem při našich setkání paní Marii 

nepředávala žádné „hard“ informace. 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit 

Paní Marie během našich 3 kariérových sezení pozměnila svůj náhled na svoji současnou 

nespokojenost v práci a životní postoj ke své současné životní situaci. Zároveň si znovu uvědomila svoji 

profesní odbornost – hodnotu a ujasnila si profesní motivaci. To vše podpořilo její znovu nalezené 

sebevědomí při práci nad její „životní mapou“. Zároveň jsem ji ukázala cestu, jak si pomoci metody 

„životní mapa“ občas připomenout a analyzovat si svoji současnou životní situaci a jak vlastně pracovat 

„sama na sobě“. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Vhledem k definovaným cílům a osobnostnímu nastavení paní Marie jsme maximálně využívaly 

metodu dialogu, dále narativní přístup a kombinovaly jsme kreativní metody zaměřené na současnost 

x minulost x budoucnost.   

Paní Maruška mě po několika měsících pozvala na svoji výstavku „hadrových panenek“, kterou 

uspořádala pro své nejbližší přátelé, kolegy z práce a sdělila mi, že se také zapojila do sborového zpěvu 
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– komunity na Praze 13. Ve své práci je nyní maximálně spokojená – je zapojena do programu Siemens 

„pro odborníky 50+“ a zároveň ji umožnili uskutečnit vánoční a velikonoční výstavku svých výrobků na 

2 firemních akcí Siemensu pro zaměstnance. 
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Kazuistika č. 9 

LENKA 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Paní Lence v době zahájení spolupráce v rámci poradenství bylo 58 let, žila ve velkoměstě a od svých 

55 let byla již 3 roky vedena v evidenci úřadu práce. Děti nemá a rodiče již zemřeli. Žije několik měsíců 

s partnerem, ve vztahu je spokojená. Její předchozí partner zemřel po 20 letech vztahu. V minulosti 

pracovala 35 let jako prodavačka, což odpovídá i jejímu vzdělání (SOU, prodavačka). Byla vždy 

svědomitá, pracovitá, nenechala práci nedokončenou, a nespokojila se s nedokonalým výsledkem. 

Postupně se u Lenky objevilo více zdravotních problémů – silné bolesti zad, onemocnění pohybového 

aparátu (osteoartróza), onemocnění štítné žlázy, cukrovka, lupenka. Kvůli důsledkům onemocnění i 

doporučením lékařů se stalo uplatnění na trhu práce pro Lenku velmi obtížné. Naposledy před 

zahájením poradenství pracovala jako uklízečka na chráněném pracovním místě, ale i přesto, že byla 

práce náročná, zaměstnavatel jí dával najevo, že musí pracovat více a rychleji. Doposud kontaktovaní 

zaměstnavatelé Lenku odmítají pro její zdravotní problémy, nebo že aktuálně nikoho nehledají. Někdy 

i Lenka sama během jednání o pracovním místě vyhodnotí, že pracovní doba nebo náplň práce není 

slučitelná s jejím zdravotním stavem.  

Pobírá invalidní důchod II. stupně. Špatně snáší zimu i teplo, kvůli stravovacímu režimu nemůže 

pracovat v noci, potřebuje pravidelně jíst (5x\den), stejně tak je pro ni obtížně představitelné cestovat 

na delší vzdálenosti, nemůže vykonávat těžkou fyzickou práci, neměla by pracovat ve stresujícím 

prostředí atd. Lenka má časté kontroly u lékaře (cca 1-2 x\týden) a během poradenství docházela i na 

rehabilitace (cca 1-2 x\týden). 

Díky tomu, že Lenka byla vždy svědomitá, pečlivá a samostatná, si vytvořila dostatečnou finanční 

rezervu, a nyní z ní může těžit v období, kdy nemá práci a jiné příjmy než invalidní důchod. Nicméně 

chce pracovat, považuje to za normální. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktiv izoval)  

Při prvních setkáních s Lenkou jsem se jí ptal na její situaci, přání, očekávání a hledali jsme cíl, o který 

by se naše (časově omezená) spolupráce mohla opřít. Při rozhovorech jsem používal techniky aktivního 

naslouchání. Ač cílem Lenky bylo co nejdříve najít vhodnou práci, bylo evidentní, že problematické je 

vůbec takovou pro ni vhodnou nabídku práce najít nebo dojednat. Takže jakkoli se to může zdát málo 

ambiciózní, dohodli jsme se na realistickém cíli „zjistit, kde a jak najít vhodnou práci“. Bylo patrné, že 

Lenka je ze své situace značně neklidná, prožívala vnitřní konflikt, kdy její pracovitost a zdravotní 

komplikace nešly dohromady. Neklid se projevoval ve zrychlené komunikaci, zhoršeném vnímání toho, 

co jí druhý člověk říká, ale i v myšlení, které je v důsledku stresu zkratkovité a unáhlené.  

Postupně jsem Lence poskytoval zpětnou vazbu k tomu, jak její vnitřní nastavení a vnímání situace 

ovlivňuje její komunikaci, myšlení a možná i zhoršování zdravotního stavu. Vyzdvihoval jsem její 

přednosti – je sebejistá, zná své kvality, váží si svých postojů, svědomitosti, pečlivosti, zodpovědnosti 
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apod., má chuť a motivaci nároky na ni kladené zvládnout, dosáhnout toho, co si stanoví jako cíl nebo 

co vnímá jako povinnost. Zároveň jsem ji reflektoval, že v určitých okamžicích ulpívá na myšlenkách o 

tom, co by mohlo nastat „kdyby…“, čímž se předem dostává do stresu, který se promítá do hodnocení 

aktuální situace a vnímání svých možností. Protože má zároveň potřebu vyniknout nad průměrný 

výkon, tak na sebe klade o to vyšší nároky, čímž se ještě více zvyšuje její vnitřně prožívaný stres.  

Pracoval jsem na tom, aby Lenka tento vnitřně prožívaný tlak dokázala sama zmírňovat uvědoměním 

si svých naučených reakcí, změnou pohledu na situace (nejprve jsem jí jiný, až zlehčující, pohled 

poskytoval já a následně ho byla schopna i Lenka). Využili jsme i osobnostní dotazníky jako prostředek 

umožňující otevřít diskuzi na tato témata, aby dokázala postupovat nebo alespoň přemýšlet o postupu 

jinak, než je zvyklá. To bylo u Lenky poměrně obtížné, jelikož obtížně hledala konstruktivní reálné kroky 

a na nabídky, jak jednotlivé překážky eliminovat, velmi rychle nacházela (předjímala) problémy a další 

„ale“. Postupně sama pojmenovala, že je „konzerva“ a pokud jí někdo říká, že něco nějak lze, tak ona 

natruc bude v opozici. 

Použil jsem techniku umožňující Lence vstoupit do role toho, s kým ji čeká jednání v případě, že se bude 

ucházet o práci. Popsal jsem Lence, jakým způsobem dle mé zkušenosti o výběru pracovníků firmy 

přemýšlí, a na čem mohou a nemohou poznat potřebné předpoklady u výběru pracovníků. Následně 

jsme společně formulovali předpoklady pro pozici administrativní pracovník z pohledu vedoucího či 

majitele firmy. Lenku jsem požádal, aby si představila, že je v roli vedoucí prodejny, která hledá 

administrativní pracovnici. Motivoval jsem ji, aby pojmenovala kritéria, na čem během pohovoru může 

nabýt dojmu, že uchazeč o tuto práci je vhodný. Následně jsme porovnávali kritéria s projevy a 

způsobem jednání Lenky, o kterých mluvila, když jsme se bavili o jejích zkušenostech z pohovorů. Tento 

postup ji umožnil vystoupit ze zaběhlého způsobu uvažování a jednání, a uvědomila si v čem její 

dosavadní způsob komunikace a přístup mohl mít vliv na odmítání ze strany firem, kde se ucházela o 

práci. 

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Zaměřoval jsem se na to, aby si Lenka uvědomila a reálně akceptovala své možnosti na trhu práce a 

hledali jsme smysluplné cesty. Vysvětloval jsem jí také, že i s invaliditou III. stupně může pracovat. 

Z toho důvodu jsem také mapoval Lenčinu finanční situaci, která nebyla v blízké době ohrožující, a 

mohla tedy s nástupem do práce čekat na vhodnou nabídku než riskovat poškození zdraví. 

Poskytl jsem Lence informace (na základě mé zkušenosti) o různých pracovních místech pro lidi 

s postižením, o přístupu firem zaměstnávajících lidi s postižením a také o možnostech přizpůsobení 

pracovních míst s využitím příspěvků pro zaměstnavatele. Sdíleli jsme fakt, že i přes zaměření 

některých firem na zaměstnávání lidí s postižením, kladou tyto firmy důraz na výkonnost a efektivitu, 

což značnou část lidí s postižením limituje do práce nastoupit anebo práci delší dobu vykonávat. 

Vzhledem k aktuálnímu nedoporučení pracovní činnosti lékařem v důsledku zhoršení zdravotního 

stavu (v průběhu doby, kdy bylo poskytováno poradenství) jsem Lenku motivoval vykonávat 

dobrovolnickou činnost a informoval ji o tom, kde a jak může dobrovolnickou činnost vykonávat, 

nechat si zprostředkovat, anebo sama vyhledat. Hledali jsme pomocí internetu poptávku konkrétních 

neziskových organizací po dobrovolnících, nabídku dobrovolnických center, která dobrovolnictví 

zprostředkovávají, bavili jsme se o tom, jakou činnost by vlastně ráda vykonávala. 
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Zároveň jsem ale Lence stále pomáhal vidět nějaká pozitiva, její dobrou finanční situaci, její osobnostní 

vlastnosti, které k tomu pomohly, současnou situaci na trhu práce, kdy firmy obtížně hledají pracovníky 

a musí přizpůsobovat nabídku práce potřebám uchazečů atd. 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Lenka si uvědomila své osobnostní charakteristiky a jejich souvislosti s prožíváním i fungováním 

v zaměstnání. Pomohl jsem jí si uvědomit, jak může přistupovat k novým a potenciálně stresujícím 

situacím tak, aby si nejprve ujasnila, jestli je to pro ni vhodné a zásadní se tím zabývat, anebo, může 

„odfiltrovat“ téma jako pro ni nepodstatné a zbytečně zatěžující. 

Společně jsme také na příkladu inzerátů trénovali pomocí modelových situací vhodnou komunikaci, 

kladení otázek, i odpovědi na dotazy tak, aby i přes zdravotní handicap zaujala potenciálního 

zaměstnavatele, a aby se dokázala na důvody otázek a přístupu personalistů dívat očima firmy. Lenka 

si odnesla i naučené vhodné pojetí pro jednání se zaměstnavateli – projevování aktivního přístupu, 

správná neverbální komunikace, doptávání se na podrobnosti o nabízené práci, vhodné reakce na 

dotazy na zdravotní stav. Zejména si ale Lenka uvědomila způsob, jak se rozhodovat o tom, s jakými 

tématy se vnitřně bude zaobírat, a která témata nechá být, jako nepodstatné, pro ni nedůležité. Ví také 

jak si zajistit nabídky dobrovolnické práce (kontaktování poskytovatelů sociálních služeb, organizací 

zprostředkovávajících dobrovolnickou práci, a to pomocí internetu nebo oslovením organizací). 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Lenka si ujasnila své cíle a možnosti. Uvědomila si, že více než práce, je pro ni podstatné zdraví a vnitřní 

klid, který si naučila hlídat. Zklidnilo se i její prožívání aktuální situace. Zaujala ji myšlenka 

dobrovolnictví, zapojit se do nějaké smysluplné činnosti a být v kontaktu s více lidmi, jelikož nemá 

mnoho přátel, a prakticky nemá rodinu. Není tedy již zaměřená pouze na nalezení práce na plný úvazek. 

Z těchto důvodů je nyní pravděpodobnější, že v komunikaci se zaměstnavateli více zaujme. 
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Kazuistika č. 10 

MARKÉTA 
 
S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Markéta (35 let) je svobodná, toho času bez partnera, bezdětná. Je v dlouhodobé remisi při léčbě 

paranoidní schizofrenie. Byl jí přiznán invalidní důchod 1. stupně a toho času je bez zaměstnání. 

Klientka absolvovala 6 hodin kariérového poradenství, přičemž kontakt na mne získala z Katalogu 

poradců. S ohledem na své onemocnění, do budoucna odmítá mít rodinu.  

Na úvodní schůzku dorazila v domluvený čas, avšak vystupování bylo velmi nejisté, což se významně 

odráželo na způsobu komunikace, na neverbální úrovni velmi bojácné a uzavřené vystupování, s tichým 

tónem hlasu a velmi nevýraznou artikulací, problematické bylo rovněž navázání a udržení očního 

kontaktu. Markéta v době prvního setkání byla v dlouhodobé remisi po mnohaměsíční léčbě 

paranoidní schizofrenie, která propukla poprvé ve 25 letech a vedla k opakovaným hospitalizacím. 

Došlo rovněž k ukončení pracovních aktivit i k ukončení vlastní podnikatelské činnosti v oblasti 

maloobchodu.  V rámci léčby klientka rovněž absolvovala pobyt v terapeutické komunitě. Na dotaz, co 

ji přivádí do poradenství, odpověděla, že je již delší dobu plna sil a ráda by se vrátila do pracovního 

procesu, ač se obává, aby stres a nároky nebyly pro ni zdravotně ohrožující. Dále je pro ni důležité 

především začít opět normálně žít, zlepšit svou sociální situaci a být více finančně nezávislá na rodičích. 

Představy o práci zatím příliš nemá, obává se, co zvládne, uvědomuje si, že případný stres a tlak 

z možného zaměstnání by mohl vést ke zhoršení onemocnění. Klientka sama definuje, že by 

potřebovala pomoci najít obor, ve kterém by se mohla uplatnit a získat trochu sebejistoty. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

V poradenském procesu jsem se u klientky zaměřila primárně na posílení vlastního sebevědomí, 

uvědomění si vlastní hodnoty a vlastních silných a slabých stránek. Společně jsme popisovaly, jak 

klientka vnímá sama sebe, co vidí jako pozitivní na svém chování, co negativní. Sama klientka na sobě 

hodnotila jako významně pozitivní velkou schopnost empatie a trpělivost a sama sebe popisovala jako 

velmi komunikativní. Vzhledem k výše zmíněným projevům a komunikačnímu způsobu z prvního 

setkání, který se v podstatě opakoval i při dalším setkání, jsem se ji její současnou komunikaci pokusila 

zrcadlit a klientka si začala uvědomovat, že některé kompetence ztratila a v průběhu poradenského 

procesu jsme začaly pracovat na rozvoji verbální i neverbální komunikace. Společně jsme došly 

k závěru, že stigma onemocnění, které Markéta prožívá, se nevědomě manifestuje právě ve způsobu 

vyjadřování. Aktivním tréninkem a nácvikem, za použití kamery a analyzování našich rozhovorů jsme 

pracovaly na zlepšení komunikace.  

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Markéta je vyučena jako dámská krejčová, následně si dodělala maturitu. Svému oboru se věnovala 

před onemocněním aktivně. V oboru podnikala, šila na zakázku. V současné chvíli je pro ni 
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nepředstavitelné, že by způsob práce byl stejný jako dříve, domnívá se, že se nemůže na trhu jako OSVČ 

uplatnit, při procházení portálů s nabídkami práce v okruhu bydliště, resp. s možností dopravy 

veřejnou dopravou, jsme nenalezly nabídku, která by byla finančně nikoliv motivační, ale vůbec, aby ji 

uživila. Klientka se však svého původního oboru nechce zcela vzdát.  V průběhu poradenského procesu 

klientka opakovaně naznačila, že se aktivně zajímá o problematiku svého onemocnění a možnosti 

pomoci a podpory lidem s obdobnou diagnosou. Jako důvod této aktivity uváděla svou vlastní 

zkušenost s absencí nabídky pro lidi s duševním onemocněním v kraji, omezenou možností terapie, 

významně omezená nabídka sociálních služeb pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Klientka 

sama definovala, co jako „nemocná“ vnímala za potřeby, co chybělo. Ve volném čase studovala 

dostupnou literaturu, o problematiku se aktivně zajímala a kontaktovala i svépomocné sdružení rodičů 

a blízkých lidí s duševním onemocněním.  

S klientkou jsem probírala možnost najít nové uplatnění jako pracovník těchto služeb, což by ji i 

zajímalo, ale uvědomuje si absentující primární nekvalifikovanost pro tento obor. Společně jsme prošly 

zákonné podmínky pro výkon práce v sociálních službách, nicméně dovzdělání na stupeň DiS. odmítá, 

jelikož si uvědomuje změny v kognitivních funkcích po opakovaných psychotických atakách a možný 

stres ze studia vnímá jako riziko. Varianta absolvování rekvalifikačního kurzu na pozici pracovníka 

v sociálních službách je pro ni přijatelná, zejm. za podmínky proplacení ze strany potenciálního 

zaměstnavatele či úřadu práce. Našly jsme společně agentury pořádající tyto kurzy a klientka 

s nadšením odcházela. Na dalším setkání však vyjádřila obavy, zejm. z faktu, aby skutečně s případně 

absolvovaným rekvalifikačním kurzem mohla pracovat na pozici přímé práce s klientem v sobě 

definovaném obsahu, tedy podpory, zkušenosti s onemocněním, případně vedení v pozici i case 

manažera apod. 

Klientce jsem nabídla možnost zkusit uplatnit se na specifické a v naší oblasti zatím ne zcela známé 

pozici, a to „Peer pracovník“ v zařízení pro lidi s dušením onemocněním. Klientce jsem obsah pozice 

přiblížila především na praktické videoukázce a dokumentech ze zahraničí, konkrétně holandském 

modelu, který je do značné míry určující pro rozvíjející se modely práce s klienty v ČR.   

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Klientku navržený model nadchnul. A v tento moment začala být podstatně v poradenském procesu 

aktivnější, na další schůzku sama přinesla kompletní přehled o výše zmíněných organizacích a rovněž 

již sama jednu z organizací kontaktovala s cílem moci u nich strávit jeden den a zjistit, jak je skutečná 

činnost realizovaná. Vzhledem k aktuálně probíhajícímu tříletému projektu EU zaměřeného na rozvoj 

služeb o lidi s duševním onemocněním v našem kraji, na který ji následně pracovníci organizace sami 

upozornili, jsme s klientkou připravily motivační dopis, strukturovaný životopis a s ním již klientka 

aktivně kontaktovala vedoucí projektu a do projektu se aktivně zapojila. Po třech měsících se zúčastnila 

zahraniční stáže a následně se stala pracovníkem služby na pozici pracovníka v sociálních službách a 

„Peer pracovníka“, s režimem zohledňující její aktuální zdravotní, resp. psychický stav.  

 

Shrnutí, výsledek poradenského p rocesu, s čím klient odcházel  

Poradenství jsme ukončily, s tím, že její primární cíl, vrátit se zpět do práce, která by ji mohla živit a 

nevnímala by ji jako ohrožující, se uskutečnil. Stejně tak byl splněn požadavek, který se vyjevil v rámci 
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vlastního poradenského procesu, a to primární „handicap“ otočit v bonus a výhodu, což v konečném 

důsledku sama Markéta definovala jako pro ni povzbuzující a popisovala velmi libí pocit, že takto sama 

přispívá v destigmatizačním boji. Shodly jsme se, že je i nadále potřeba pracovat na komunikačním 

rozvoji klientky, nyní už zejm. na neverbální úrovni, a to se sama rozhodla řešit aktivně za pomoci 

kolegů z práce a absolvováním sebezkušenostního vzdělávání v této oblasti. Některé nejistoty i nadále 

přetrvávají, zejm. s ohledem na možnost znovu propuknutí onemocnění, ale to jsme společně 

definovaly jako zdravé. 

V poradenském procesu se kromě mapování konkrétních zaměstnavatelů, vzhledem pro specifiku 

zakázky ukázalo jako prospěšné zaměřit pozornost i na probíhající projekty, které jsou mnohdy 

zveřejňovány skrze krajské úřady a které v sobě skrývají mnohdy potenciální pracovní nabídky, stejně 

tak možnosti rozvoje či prohloubení znalostí a dovednosti v konkrétních problematikách. 
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Kazuistika č. 11 

JULIUS 
 

S čím, odkud účastník  poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Mé poradenské a podpůrné služby klient vyhledal na návrh matky, která požadovala odborné vedení v 

procesu osamostatnění se (ve věku 45 let dosud bydlel z finančních důvodů s matkou). Matka 

dlouhodobě těžko zvládala výkyvy v náladách a chování (verbální agresivita, paranoidní sklony, 

úzkostné stavy a autistické rysy v chování). Poslední rok Julius prožíval časté ataky úzkosti a častěji 

užíval léky pro ten případ předepsané jeho lékařem.  

Julius měl nedokončené SOU a byl zaměstnaný na poloviční úvazek v čokoládovně jako uklízeč 

(dopolední a odpolední směny, i o víkendech). Měl jediný zdroj příjmu plynoucí z částečného úvazku, 

nepobíral invalidní důchod ani žádné další dávky, a proto nebylo samostatné bydlení v jeho finančních 

možnostech. Zároveň měl velké výdaje na dopravu, protože dojížděl do práce autem každý den, a na 

cigarety, kterých kouřil 20 denně (na ty si někdy od matky půjčoval). Julius neměl přátele, ani se 

nevěnoval volnočasovým aktivitám. Většinu svého času trávil v práci nebo spánkem, případně 

sledováním televize či přípravou jednoduchého jídla. Často tak zabředával do úvah, které sdílel pouze 

s matkou a ztrácel kontakt s reálnými podmínkami svého života. Od počátku oceňoval náhled třetí 

osoby – mě, coby poradce, který pracoval s jeho situací komplexně. Na schůzky se vždy těšil a měl 

přichystané poznámky s body k probrání.  

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

S Juliem jsem spolupracovala necelý rok (následně jsem spolupráci předala kolegyni z důvodu odchodu 

z organizace). Cílem bylo posílení klientových kompetencí, včetně schopnosti rozhodování a směřování 

k jím stanoveným cílům. Naše spolupráce měla čtyři fáze:  

1. Navazování vztahu a vytváření důvěry:  

• rozhovory s klientem v různých prostředích (doma, na procházce, v kavárně – dle mých 

návrhů a jeho volby),  

• setkání s rodinnými příslušníky (v tomto případě pouze matkou, s klientovou sestrou jsem 

se jednou spojila telefonicky),  

• schůzka se zaměstnavatelem, resp. přímým nadřízeným 

• Definování hlavního cíle a dílčích cílů naší spolupráce (koučování): 

• prvotní motivace: osamostatnění po praktické, emoční i finanční stránce,  

• revize možností dávek státní sociální podpory (invalidní důchod, příspěvek na bydlení), 

• dílčí cíle v oblasti prevence rozvoje symptomů onemocnění a jejich zvládání; chování a 

komunikace na pracovišti a z toho plynoucí možnost navýšení úvazku, tedy i příjmů) 

2. Mapování komunity: 

• vytvoření mentální mapy cílů a následně i subjektů umožňujících jejich naplnění 

• vyhledání a kontaktování nejbližší pobočky Úřadu práce a Okresní správy sociálního 

zabezpečení,  
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• společné mapování zájmových a volnočasových aktivit a možnosti jejich obnovy, 

• vyhledání podpůrných služeb v oblasti psychického onemocnění 

• mapování možností sdíleného / podporovaného 

3. Začlenění nových aktivit do klientova života s využitím metodiky nejmenšího možného kroku 

(Julius navrhl další krok nebo jsem ho navrhla já tak, aby jej dovedl zrealizovat zcela sám, s 

přípravou předem nebo případně s mojí podporou): 

• společná schůzka na ÚP a OSSZ, zprocesování formulářů, podpora při komunikaci s 

ošetřujícím lékařem, navazující schůzky. Výsledek: získání příspěvku na bydlení, který sice 

svojí výší neumožnil klientovi osamostatnění, ale mírně zlepšil klientovu situaci.  

• nezávazná schůzka ve sdružení podporující jedince trpící úzkostnými stavy, podpora při 

mapování možností (vyplnění evaluačního dotazníku, domluvení termínu návštěvy 

podpůrné skupiny s ohledem na časové možnosti klienta) 

• příprava na návštěvu bowlingového klubu 

• pravidelné schůzky s přímým nadřízeným klienta (facilitace vzájemné komunikace, 

vyjasňování pravidel a náplně práce – aby se klient zbytečně nepřetěžoval či neobával, ale 

aby plnil vše potřebné) 

  

V čem poradce klientovi radil  (por adenství  / předávání informací)   

Julius se nejprve potřeboval zorientovat ve vlastní situaci: procházeli jsme společně dokumentaci 

související s jeho osobní a zdravotní historií (částečně i ve spolupráci s matkou), objasňovali jsme si, 

proč má či nemá nárok na některé dávky a finanční podporu od státu. Dále jsme se probírali principy 

psychohygieny a vyváženého rozložení času věnovanému práci, ale také aktivnímu odpočinku a 

sociálním vztahům (work-life balance). 

Julius si velice přál navýšit svůj úvazek z polovičního na plný, ale obával se, že to nezvládne jak z hlediska 

zátěže, tak z hlediska komunikace s kolegy a nadřízeným. Přál si zažádat o navýšení úvazku nejprve 

dopisem, pak teprve osobní schůzkou. V obou případech jsme se setkali s velmi vstřícným jednáním ze 

strany jeho manažera.  

Na jedné ze schůzek s manažerem jsme společně vydefinovali přesně klientovu náplň práce tak, aby si 

byl jist, co ještě spadá do jeho kompetencí a co už může odmítnout, pokud ho o to kolegové požádají. 

Zároveň jsme vyjednali změnu úvazku z polovičního na plný s rozepsáním směn tak, aby to co nejvíce 

vyhovovalo klientovým potřebám (kratší, pouze odpolední směny, náhrada chybějících hodin směnou 

v sobotu a neděle volná). 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit 

Julius během naší spolupráce začal vnímat rozdíl mezi obdobími, které trávil převážně v práci nebo 

doma s matkou, a obdobími, kdy navštěvoval podpůrnou skupinu a sdílel své obavy i s jinými lidmi. V 

takových obdobích měl větší odstup od podezřívavých myšlenek a dařilo se mu lépe v práci.  

Rovněž se naučil důvěřovat slovům a doporučením svého přímého nadřízeného, který si klientovu 

situaci uvědomoval a snažil se ho v pracovním procesu co nejvíce podpořit. Naopak se opakovaně učil 
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nebrat si příliš k srdci poznámky a nepřiměřené nároky kolegů a v případě, že by měl pocit, že jsou 

oprávněné, konzultovat to s manažerem dříve, než z nich bude vyvozovat závěry.  

Díky podnikání jednotlivých kroků vedoucích ke změnám klient také více pociťoval vlastní 

kompetentnost a byl motivovanější regulovat návyk kouření, který mu zdravotně i finančně 

komplikoval život, a snížil počet cigaret na polovic.  

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Práce s Juliem mě obohatila o zkušenost, že stačí velmi málo podpory, ale zato v různých oblastech 

mozaiky klientova příběhu. Během naší spolupráce klient získal větší jistotu na svojí pracovní pozici, 

rozvinul vhodný způsob komunikace na pracovišti a celkově se cítil spokojenější. Tím také méně 

unavený, a mohl si tak troufnout na plný úvazek.  

Původní záměr osamostatnění od matky nebyl naplněn, protože se mezitím továrna, kde klient 

pracoval, přestěhovala do jiné, mnohem vzdálenější části města a proces rozhodování, kde vlastně 

hledat bydlení, vyžadoval delší časový horizont. Klient se necítil ještě připraven na to, bydlet příliš 

daleko od matky ani od práce, a lokalita, která by to umožňovala, byla svojí nabídkou bydlení 

nedostupná.  

Klienta jsem po necelém roce spolupráce předala kolegyni se vzájemnou dohodou o dalších krocích 

(udržovat kontakt s podpůrnou skupinou, rozvíjet volnočasové aktivity a pozvolna mapovat možnosti 

bydlení). Julius i nadále spolupracoval s organizacemi zaměřenými na pomoc lidem s duševním 

onemocněním.  
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Kazuistika č. 12 

HERMÍNA 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Žena, věk 55 let, vyučena jako kuchařka a cukrářka, žije již 35 let v manželství, má dva dospělé syny, 

pracovala vždy v oboru, v letech 1992–2008 společně s manželem a starším synem podnikala v oboru 

cukrářské výroby s prodejnou v Praze. Podnikání byla nucena ukončit. V době kontaktu byla již 2 roky 

evidována na ÚP, zhoršený zdravotní stav – silné bolesti pohybového aparátu.  

Hermína se ke mně do poradenství dostala v období své již dvouleté evidence na ÚP. Od úvodního 

poradenského setkání postupně odkrývala velmi silný příběh úspěšné podnikatelky s krásným 

rodinným zázemím, životní příběh ženy, která po tzv. sametové revoluci s manželem vybudovala 

prosperující cukrářskou firmu, vychovávala dva dospívající syny, žila ve velmi pěkné lokalitě Prahy 

v nově postaveném domě. Celý svůj produktivní život věnovala podnikání v oboru, který milovala. 

Řídila úspěšnou rodinnou firmu, zaměstnávala více než 30 zaměstnanců. Jeden z jejích synů se vyučil 

v oboru cukrář – převzal rodinnou tradici a stali se ve firmě společně s jejím manželem hlavními 

pekařskými mistry. Mladší syn vystudoval střední průmyslovou školu, po škole se nějakou dobu zapojil 

do rodinného podnikání a pracoval ve firmě jako nákupčí. Později dostal nabídku pracovat pro 

zahraniční firmu jako svářeč na zahraničních zakázkách a po dohodě z firmy odešel a cestoval hodně 

po světě. Paní Hermína ve firmě měla na starosti vedení cukrářské prodejny a účetnictví firmy.  

V roce 2006 nastal však velký a neočekávaný zvrat. Starší syn, v té době již ženatý, otec dvou dětí začal 

nezvladatelně pít alkohol, což se projevovalo jeho častými absencemi v zaměstnání, které rodiče 

nejdříve trpělivě vykrývali a doslova ho omlouvali. Zhruba po roce se se synem, i když velmi těžce, 

museli ve firmě rozloučit. Domnívali se, že se syn „srovná“ a později bude šance, aby se do firmy vrátil. 

Bohužel se tak nestalo, syn pokračoval ve svém destruktivním způsobu života a postupně se mu rozpadl 

vztah, začal hrát i na automatech, musel prodat většinu svého majetku a nadělal velké dluhy, o kterých 

rodiče zprvu vůbec nevěděli. Poté co byla výše dluhů vyčíslena a syn nebyl schopen dluhy splácet (výše 

dluhů přesáhla částku několika milionů), paní Hermína a její manžel udělali závažné životní rozhodnutí, 

ke kterému přispěla i celková ekonomická situace v ČR. Původně prosperující firma, ztrácela odběratele 

a zisky firmy se postupně snižovali. S manželem se rozhodli, že syna musí od případného trestního 

stíhání ochránit, a že všechny jeho dluhy zaplatí, postarají se o jeho bývalou ženu a svá vnoučata. 

Prodali firmu, zaplatili synovi dluhy, vypořádali se se snachou a dům, který obývali, přepsali na 

mladšího syna. Za zbylé peníze si koupili dvoupokojový byt, manžel získal zaměstnání jako řidič u 

jednoho z původních dodavatelů firmy a paní Hermína se zaevidovala na úřadě práce.  

Zhruba po roce evidence se paní Hermíně podařilo získat pracovní pozici dispečerky kamionové 

dopravy v logistickém centru blízko Prahy. Pracovala ve dvousměnném provozu, převážně ve stoje a 

ve venkovním prostředí (pracovat začala v listopadu). Práce pro ni byla velmi fyzicky náročná, směnný 

provoz ji nevyhovoval – návraty z odpoledních směn musel zajišťovat její manžel, což dlouhodobě bylo 

neúnosné, vzhledem k tomu, že on sám ráno musel velmi brzo vstávat. Práce ve stoje, přechody z tepla 

do zimy, vyústily ve zhoršení zdravotního stavu a paní Hermína byla práci nucena ukončit po 1,5 měsíci 

ve zkušební době a opět skončila v evidenci ÚP.  
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Způsob práce s kl ientem 

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Od počátku našich poradenských setkání jsme se s Hermínou soustředily na pečlivé prozkoumání 

možností, jaké pracovní pozice jsou pro ni vhodné k oslovení u zaměstnavatele. Hermína se 

prezentovala jako velmi komunikativní, preferující práci v přímém kontaktu s lidmi. Námětů na to, co 

by mohla za práci vykonávat, měla paní Hermína více. Bavilo by jí např. pracovat v obchodě, mohla by 

se starat o děti, případně o staré lidi, mohla by pracovat např. ve školní jídelně jako hospodářka, 

nevadila by jí ani administrativa, ale chtěl by zároveň být i v kontaktu s lidmi. Uvažovala i o práci 

v bezpečnostní firmě. Námětů bylo velké množství, postupně jsme všechny analyzovaly. Nejdříve jsme 

však vypracovali s paní Hermínou její vlastní SWOT analýzu. Analyzovali jsme její silné a slabé stránky, 

dali jsme dohromady rizika a příležitosti, které by měla Hermína respektovat v případě výběru 

vhodného zaměstnání.  

Od počátku bylo zřejmé, že Hermína již nechce podnikat, dlouholeté podnikání jí toho sice hodně dalo, 

ale vše překrývala výrazná frustrace z nuceného ukončení podnikatelských aktivit, a především pak 

nedořešená rodinná situace (v době poradenství ještě stále pravidelně docházela na 

psychoterapeutická setkání). 

Východiskem tedy bylo identifikovat vhodné zaměstnání, pokud bude třeba – doplnit nějaké vzdělání 

formou kurzu nebo zaškolení a pokusit se získat v tomto oboru pracovní uplatnění. 

Jako silné stránky jsme identifikovali:  

• Velmi dobré komunikační dovednosti 

• Ochota naslouchat lidem 

• Ochota pomáhat lidem 

• Schopnost prosadit si svůj názor  

• Opora v rodinných vazbách  

• Schopnost a ochota řešit problémy  

• Ochota se naučit něco nového  

Jako slabé stránky jsme identifikovali: 

• Psychickou labilitu po prožitých traumatických rodinných událostech  

• Náchylnost k psychosomatickým onemocněním  

• Celkově zhoršený zdravotní stav 

• Nemožnost pracovat ve směnném provozu 

• Původní profesní kvalifikace, která již pro klientku není uplatnitelná 

• Vnímání biologického věku samotnou klientkou 

 Identifikovaná rizika: 

• Zdravotní stav se může nadále zhoršovat 

• Psychický stav se nebude zlepšovat 

• Bude se prohlubovat ekonomická krize a bude ještě méně práce – především pak pro lidi 

ohrožené věkovou diskriminací 

• Syn nenastoupí na plánovanou léčbu závislostí (nebo z ní v průběhu odejde) 
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• Onemocní manžel  

 

Nalezené zdroje a výzvy:  

• Chci se naučit něco nového, co mi zajistí zaměstnání do budoucna  

• Chci získat a udržet si zaměstnání, které mě bude živit i bavit  

• Chci se začít zase věnovat svým koníčkům a možná se jimi i částečně živit  

• Chci být někomu prospěšná a pracovat s lidmi  

Vypracovaná SWOT analýza nám pro další společná poradenství přinesla výrazný odrazový můstek. 

Paní Hermína velmi aktivně spolupracovala. Sama aktivně navrhla, zda bychom nemohly zpracovat 

takovou analýzu i na každou zamýšlenou pracovní pozici, o kterých postupně začala více reálně 

uvažovat. Dohodli jsme se na čtyřech uvažovaných a na trhu práce poptávaných pozicích. SWOT 

analýzy jsme připravily dílem společně nebo je Hermína zpracovala samostatně za domácí úkol. 

Zpracována tak byla pozice prodavačky, pečovatelky v domě pro seniory, pracovnice administrativy 

např. v podatelně a pracovnice bezpečnostní služby – vrátná. 

Do poradenství jsem cíleně, nicméně velmi opatrně, zařazovala koučovací otázky, které by Hermínu 

motivovali k přemýšlení nad přenosem pozitivních momentů z minulých pracovní zkušeností. Pro 

plánování a zamýšlení se nad správným zvolením nového pracovního zaměření to bylo důležité.  

V rámci mapování kompetencí jsme si velmi často povídali i o jejich zájmech. Paní Hermína se naučila 

od své maminky a babičky (obě pocházely z Maďarska) velkému množství typicky ženských ručních 

prací. Velice krásně pletla, háčkovala, vyráběla slaměné ozdoby a panenky. Na poradenství přinesla 

některé své práce ukázat. Zařadila jsem do poradenství téma dobrovolnictví ve smyslu nabídky svých 

výrobků např.  pro starší občany, které by mohla začít navštěvovat – dopřát sobě i jim potřebný sociální 

kontakt a např. je i svými drobnými výtvory obdarovat.  Hermínu nabídka velmi zaujala a v brzké době 

jsme přes neziskovou organizaci podporující tento typ služby získali dostatečné množství kontaktů na 

konkrétní seniory. 

Paní Hermína po zhruba tříměsíčním intenzivním poradenství zvolila možnost připravovat se a 

směřovat všechno své úsilí směrem k získání práce v některé renovované bezpečnostní službě, která 

zaměstnává recepční nebo vrátné např. v obchodních a administrativních centrech. Bavilo by ji také 

dělat např. hlídače v některém muzeu nebo galerii. Po tomto jejím rozhodnutí bylo zapotřebí ještě 

zajistit a absolvovat příslušný rekvalifikační kurz tak, aby paní Hermína byla ve výběrových řízeních ve 

výhodnější situaci oproti jiným zájemcům. Kurz i dodavatele jsme zvolily a požádaly úřad práce o 

schválení a uhrazení kurzu. Pobočka, kde byla Hermína evidována, návrh schválila a ona absolvovala 

první možný termín školení. Celková doba od rozhodnutí k absolvování kurzu nebyla delší než 1 měsíc. 

Hermína byla kurzem velmi nadšená, mezi účastníky vynikala výraznou aktivitou a de facto si tak od 

lektora (který byl zaměstnancem jedné z agentur působících na trhu práce) kurzu zajistila pozvánku na 

svůj první pohovor po ukončení kurzu. Bezprostředně po kurzu jí i zprostředkovatelka na ÚP nabídla 

dvě pracovní nabídky. Společně jsme zároveň také mapovali nabídky na pracovních portálech a 

získávali informace o firmách nabízejících práci v tomto oboru. Důležité pro Hermínu bylo dobré jméno 

firmy a možnost získat nabídku odpovídající jejím představám a zdravotním omezením.  
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Hermína se v brzké době zúčastnila pohovoru na místo vrátné v administrativním centru a tuto pozici 

získala a s radostí přijala, protože splňovala všechna její očekávání i respektovala zdravotní omezení 

(hlavně mohla střídat v průběhu pracovní doby sezení za recepcí a stání v prostoru). 

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Během poradenství jsem Hermíně doporučila využít možnosti zařazení do projektu realizovaného 

přímo úřadem práce, který motivoval zaměstnavatele k tvorbě nových pracovních míst, tím, že po 

určitou dobu hradil náklady zaměstnavatele spojené se zaměstnáním osoby v evidenci ÚP. Toto (jak se 

později ukázalo) hrálo mimo jiné také roli v rozhodnutí firmy k přijetí Hermíny. 

Hermínu jsem postupně učila, jak se orientovat na internetu na webech, které jí poskytnou aktuální 

informace o pracovních místech, jak vyhledávat ty správné inzeráty a číst je tak, aby později 

samostatně dokázala rozhodnout o tom, na který inzerát má cenu odpovídat.  

Naučila jsem ji např. vyhledávat a třídit informace o mzdových možnostech pro jednotlivé pracovní 

pozice. Vyhledávali jsme spolu také nejvhodnější rekvalifikační kurz a seriózního dodavatele tohoto 

školení.  

Ve spolupráci s jednou neziskovou organizací jsme získali kontakty pro její dobrovolnické činnosti, 

které jí pomohli překonat část nepříjemného období nezaměstnanosti a přinášet ji pozitivní zážitky do 

života.  

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Zvládnutí techniky postupně si analyzovat všechny své zdroje a rizika Hermíně přineslo poznání, že i 

zdánlivě neřešitelné situace jako je neschopnost dlouhodobě získat přiměřené zaměstnání mohou mít 

svá dobrá řešení. Podařilo se jí otevřít nové obzory ve smyslu poznání potřebných informací z trhu 

práce nebo oblasti dobrovolnických aktivit. V kombinaci s terapeutickou péčí se jí podařilo vrátit do 

života smysl a motivaci k tomu pracovat na své kariéře i přes vyšší věk a zdravotní omezení tak, aby ji 

práce nejen živila, ale i bavila. Práce se opět stala výraznou součástí jejího hodnotového žebříčku, a 

nejen nutným zabezpečením financí. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Paní Hermína získala v průběhu poradenství novou kvalifikaci, zúčastnila se několika pracovních 

pohovorů na pozici strážný – vrátný. Získala dvě pracovní nabídky, mezi kterými mohla dokonce volit. 

Vybrala si práci pro renomovanou firmu v oboru, která respektovala její zdravotní omezení (např. i tím, 

že měla povolenou výjimku změny u pracovního stejnokroje).  

S paní Hermínou se průběžně přátelsky setkávám již několik let, pracuje stále u stejného 

zaměstnavatele, je velice spokojená a svou práci by neměnila. Celkově hodnotí tehdejší setkávání 

s kariérovým poradcem a rozhodnutí pro změnu kariéry, jako klíčové pro její další život. Přineslo jí to, 

dle opakovaného sdělení, do života tolik potřebnou stabilitu a možnost překonat negativa, která byla 

spojena s rodinnou situací.  



 
 

 
 

62 

Kazuistika č. 13 

PAVEL 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis  tématu (problému)  

Klient Pavel, 33 let, VŠ titul BC, obor grafika, do poradenského procesu vstoupil v rámci projektu 

PRACOVNÍ NÁVYKY s prosbou o pomoc s hledáním zaměstnání. Je již přes 2 roky nezaměstnaný, na 

trhu práce se cítí neuplatnitelný, cítí zklamání a apatii vzhledem k neúspěšnému hledání práce, bydliště 

ve větším městě.  

Klient Pavel přišel na setkání se zprvu pro něho nereálným cílem získat zaměstnání. Už několik let se o 

to snaží sám, ale bez úspěchu. Pavel byl z mého pohledu mladý, flexibilní, s jasným uvažování, ale bez 

větší důvěry v úspěch, jelikož se mu dosud nedařilo.  Sám to shrnuje takto: „Bylo by fajn, kdyby se nám 

společně podařilo nějak najít práci, ale už tomu moc nevěřím.“  

Spolupráci jsme zahájili přátelským anamnestickým rozhovorem, kdy bylo třeba zjistit, kde může být 

„zakopaný pes“. Díky tomuto rozhovoru jsem hned v úvodu zjistila důležité věci: Může to být je 

způsobeno tím, že Pavel nemá žádné větší zkušenosti s tím, jak správně napsat CV a MD a také, že 

v lehkém zoufalství už začal reagovat i na pracovní pozice, které neodpovídají jeho profilu. V tomto 

kontextu byly zpětné vazby obecně negativní. Jelikož dle naší společné komunikace byl na většinu pozic 

zcela překvalifikovaný, tudíž nedůvěryhodný z pozice personalisty, kteří hledají povětšinou 

zaměstnance, který dané pracovní pozici vyhovuje a nebude ji brát jako přestupní metu. Dále jsem také 

zjistila, že Pavel nemá jakékoli zkušenosti s prezentací své designérské práce, jelikož na škole toto 

neprobírali a kraj Vysočina, kde žije, není designérsky takovou Mekkou, aby se mohl od někoho 

inspirovat.  Takto jsme v úvodu zmapovali společné možnosti a pustili se do práce. 

Jeho cílem je pokusit se najít práci v oboru, který bude co nejpříbuznější jeho vzdělání a tomu, co mu 

dělá radost.  

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

S Pavlem jsem vše výše uvedené probrala a nastavili jsme si plán práce, kdy jsme se domluvili na 

změnách v postupných krocích. Pavel byl z počátku nedůvěřivý a zdálo se, že nijak zvlášť nevěří 

společnému výsledku, ale byl ochoten to zkusit a podílet se na společném tvoření. 

Plán jsme stanovili takto:  

1. Zmapování problematiky a kritických bodů – fakta, emoce, zkušenosti 

2. Empowering – zjištění Pavlova potenciálu – přerámování problematiky, nalezení silných 

stránek, jejich popis a využití 

3. Zpracování prezentačních materiálů – zhmotnění nové vizualizace Pavlovy dosavadní práce – 

kdo jsem, co mohu nabídnout, jak se prezentuji (CV, MD, komunikace, prezentace, verbální a 

neverbální aktivity) 
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4. Nácvik prezentace – od komunikace v sociální síti (přátelé hledám práci), přes komunikaci 

k zveřejněným pracovním pozicím až po přímé oslovení firem, které by se mohly stát 

potencionálním zaměstnavatelem 

5. Aktivity vedoucí k cíli – „Just do it“ – podpora Pavla v samostatné práci a vyhledávání 

zaměstnání – vyhledání možných příležitostí, komunikace s personalisty, řešení zpětné vazby 

ad. 

6. Podpora veškerých kroků v celém průběhu s cílem budování „sebevědomí“ a napravení jeho 

předsudků, vzniklých negativní, nebo nulovou pozitivní zkušeností 

A jak to probíhalo v praxi:  

S Pavlem jsem pracovala formou pravidelných setkání, kdy jsme kombinovali metod koučinku a 

mentoringu, kdy jsme s Pavlem nalézali společné a uvěřitelné cesty k úspěchu. Pavel spolupracoval a 

dostával i domácí úkoly, které ho prováděly aktivitami a zkoumáním toho, co všechno na trhu práce 

může nabídnout. 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Pavel v průběhu času a díky našim aktivitám po dobu spolupráce nabyl ztracenou sebejistotu. 

Vyzkoušel si všechny obávané situace v praxi a kdykoliv v průběhu se mohl ptát, jak co probíhá a jak co 

působí.  Neustále dostával zpětnou vazbu, v čem je dobrý a na čem by mohl ještě na sobě zapracovat.  

Vytvořil si design book k prezentaci svých zkušeností a naučil se o něm poutavě hovořit. Prezentovat 

na nich veškeré zkušenosti a nebát se „pochválit“ – komunikovat svoji hodnotu pro zaměstnavatele, a 

pracovat se svými silnými osobnostními stránkami. 

Pavel se také naučil systematicky pracovat s procesem výběru zaměstnání a naučil se obrnit se 

trpělivostí a odolností. Také přijal myšlenku, že je třeba udělat vše, ale i tak to někdy nestačí a že zkrátka 

nábor je i otázkou sympatií. V celém procesu se uvolnil a začalo mu to dělat radost – stal se objevitelem 

příležitostí na trhu práce. Takový Sherlock Holmes práce ve svém životě. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Pavlovi se na základě našeho společného tvoření podařilo uvědomit si svou vlastní hodnotu, 

komunikovat ji do okolí a využívat svých příležitostí v okolí. Na základě této aktivity zaslal CV do 

společnosti, která pracovní místo neinzerovala, ale vzhledem k tomu, že využil pozitivního doporučení 

společného kontaktu mezi ním a zaměstnavatelem, byl pozván na pracovní pohovor. Díky tomu, že 

dokázal přehledně a poutavě popsat své výhody, bylo mu pracovní místo vytvořeno dokonce na míru 

a získal tak pracovní příležitost, která mu zcela vyhovuje a je nadšený. Na pracovním místě pracuje  

dodnes. 

Pavel to komentoval: „Nevěřil jsem tomu, ale o to šťastnější jsem, že se nám to povedlo, nikdy bych 

neřekl, že nějaký kariérní poradce k něčemu je, ale nyní Vás budu všem doporučovat, bez Vás bych to 

nedokázal.“ 
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Kazuistika č. 14 

EVA 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Eva, žena ve věku 53 let, z obce se špatnou dopravní obslužností, vyučena, vystudovanému oboru 

ošetřovatelství hospodářských zvířat se nevěnovala  

Klientka Eva přichází do poradenství zvídavá proto, že si chce rozšířit obzory a "je to zadarmo". Dále 

přichází s tím, že je podle ní vzhledem k jejímu věku nezaměstnatelná. Anamnestickým rozhovorem 

zjištěno, že Eva nikdy nevedla samostatnou domácnost, vyrostla v neúplné rodině s matkou, o kterou 

nyní pečuje. V minulosti převážně pracovala v prádelně. Eva je fyzicky zdatná. Zaměstnání si dle 

vlastních slov většinou vybírala podle dostupnosti hromadnou dopravou. Eva nemá řidičské oprávnění. 

Materiálně je závislá na příjmu své matky, což je starobní důchod v částce asi 10 000,- Kč měsíčně. K 

poradenství Eva dochází pěšky asi 7 km v jednom směru! Náklady na bydlení v rodinném domě má asi 

v částce 7000,- Kč měsíčně, dům je v osobním vlastnictví její matky, ale údajně v horším stavu. Eva 

v roce 2013 úspěšně absolvovala kurz pro pracovníky v sociálních službách s výhledem pracovat nadále 

v sociální službě pobytového typu, kde již obdobnou činnost vykonávala. Domov pro osoby se 

zdravotním postižením však byl určen k transformaci, což bylo zaměstnancům i sděleno. Eva si však 

pod transformací nepředstavovala zánik zařízení spojený se zrušením pracovních míst.  Nyní je proto 

již tři roky nezaměstnaná. Eva si práci hledá běžnými způsoby – tj. ptá se po známých, čte inzeráty na 

vývěskách Úřadu práce a na veřejnosti. Eva má minimální znalost obsluhy PC, což ji limituje ve 

vyhledávání pracovních nabídek na internetu. Preferuje práci v jednosměnném provozu a ráda by 

aplikovala absolvovaný kurz.  

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

V práci s Evou jsem se zaměřila na překážky spočívající především v rezervovaném navazování 

kontaktů. K tomu jsem u ní po překonání ostychu využila techniky hraní rolí. V obsazení rolí jsme se 

střídaly a Eva tak dostala možnost učit se nápodobou. Scénářem byla jednak žádost o zaměstnání, 

v druhé řadě pak pracovní pohovor. Tímto si postupně osvojovala dovednosti k úspěšnému 

absolvování osobních pohovorů. V pozdější fázi poradenství jsem Evě nabídla pokročení v podobě 

videotréninku interakcí. Analýze jednotlivých záznamů jsme věnovaly značnou část konzultací.  Tyto 

konzultace vždy probíhaly v poradenské místnosti. Eva si na záznamech všimla například i toho, že si 

při hovoru dává ruku před ústa a tím ji pak není dobře rozumět. Také zaznamenala, že v situacích, kdy 

se necítila komfortně, zrychlovala řeč a zvyšovala sílu hlasu, což působilo neadekvátně až konfrontačně. 

Následně si tohoto jednání začala sama všímat při běžné komunikaci s poradcem. Četnost těchto 

projevů se z pohledu poradce s postupem času snížila. Dále jsem se zaměřila na problém, kdy své silné 

a slabé stránky Eva formulovala s obtížemi. Dobře však reagovala na otázku, jak by jí popsali její 

kolegové, což byl způsob, kterým se tyto informace podařilo klientce zjistit a tyto stránky definovat, 

což jsme později uplatnili v motivačním dopise. 
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V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Vzhledem k nízké, takřka nulové počítačové gramotnosti, jsem na úvod s Evou vyhledala místa, kde je 

v okolí jejího bydliště bezplatně dostupný veřejný internet. Ve vyhledávání na internetu jsem Evu 

informovala o významu a účelu klíčových slov tak, aby mohla samostatně vyhledávat informace ke 

zkvalitnění života. Další schůzky k osvojení si vyhledávacích dovedností pak probíhaly na těchto 

místech. S mojí dopomocí si Eva vyhledávala vhodná pracovní místa za použití klíčových slov. Prioritně 

bylo třeba vyřešit napjatou finanční situaci v domácnosti – vyhledáním informací a podáním žádostí na 

dávky státní sociální podpory, dávku příspěvek na péči, vyhledáním terénní sociální služby, která by 

zajistila její matku po dobu její pracovní doby. S Evou jsem vytvořila strukturovaný životopis a po jejím 

uvědomění si svých silných a slabých stránek jsme společně vytvořily motivační dopis na vytipované 

pozice. Dále jsme společně vytvořily její emailovou adresu. 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Eva se v rámci poradenství naučila samostatné orientaci na internetu. Zjistila, že její větší překážkou 

v uplatnění na pracovním trhu není její věk, nýbrž její počítačová gramotnost. Při postupném 

osvojování si práce s PC, rostlo i klientčino sebevědomí a schopnost hbitěji řešit i běžné osobní 

záležitosti. Evě tím odpadly například zbytečné cesty na úřady ve dnech, kdy byly zavřené. Naučila se 

vyhledávat si volná pracovní místa a orientovat se na trhu práce. Evě byla v průběhu spolupráce 

přiznána dávka příspěvek na bydlení. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Většina nalezených volných míst na trhu práce nevyhovovala Eviným preferencím. Podařilo se aktivně 

reagovat na tři pozice, po absolvování pohovorů však Eva shledala, že nemá počáteční finanční 

prostředky pro to, aby mohla do zaměstnání dojíždět.  Paralelně se klientka na podnět poradce zapojila 

do aktivity zaškolení na pozici sociálně aktivizačního pracovníka v domově pro seniory, kde v rámci 

pobídky obdržela příspěvek na dopravu. Eva nastoupila do zařízení na tříměsíční stáž s výhledem 

nabídky stálého zaměstnání. Pro případ, že by se tato varianta nakonec neuskutečnila, měla Eva ještě 

možnost poradce kontaktovat, což neučinila. Eva byla povzbuzena, aby zaměstnavatele požádala o 

zálohu mzdy k překlenutí prvotních nákladů na dojíždění. Poradenství Evě probíhalo formou 

individuálních konzultací s frekvencí převážně 1x týdně a trvalo téměř 6 měsíců.  
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Kazuistika č. 15 

JAKUB 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Jakub, muž ve věku 37 let, 8 měsíců v evidenci Úřadu práce, bezdětný, svobodný, středoškolské 

vzdělání. V posledních letech pracoval v zahraničí ve stavebnictví. V době poradenství dočerpává 

finanční rezervu, kterou si v zahraničí vytvořil. Jinak je odkázán na dávky pomoci v hmotné nouzi 

v částce asi 9000,- Kč měsíčně, náklady na nájemní bydlení činí 8000,- Kč. 

Klient Jakub přichází na poradenské pracoviště v situaci, kdy dočerpává finanční rezervu z posledního 

zaměstnání a současně jeho majetkové poměry nedovolují již delší setrvání mimo trh práce. V evidenci 

úřadu práce je cca 8 měsíců, nyní bez podpory v nezaměstnanosti. Jakub má dokončené středoškolské 

vzdělání v oboru management a nedokončené vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika. Jakub má 

řadu pracovních zkušeností; pracoval jako vychovatel v dětském domově a později jako dělník ve 

stavebnictví – instalace plastových oken. Nemá žádné vážné zdravotní omezení, trpí pouze na záněty 

spojivek při pobytu v prašném prostředí. Práci si hledá sám konvenčními způsoby. Mezi jeho silné 

stránky je možné zařadit i ochotu k vytváření a udržení nových příležitostí. Jakub se bez obtíží domluví 

anglicky. Jakub není držitelem řidičského oprávnění, ale umí řídit osobní automobil do 3,5t. 

Jakub k poradenství přichází s obavou ztráty bydlení. Jakub by se rád uplatnil v zaměstnání, kde bude 

v kontaktu s lidmi, s možností předávání informací, čímž se přiblíží k původně studovanému oboru. 

Jako překážku k získání zaměstnání si sám definuje rozdíl mezi nejvyšším dosaženým vzděláním a 

směrem, ve kterém by se rád realizoval. Současně vnímá jako nemožné pracovat za minimální plat 

v kontextu ceny bydlení.  

V řízeném rozhovoru dominuje silná citová vazba na členy širší rodiny a odpovědnost vůči nim. Jakub 

je vyčerpán péčí o své rodiče v horším zdravotním stavu a o své neteře, dvojčata ve věku asi tří let. 

Jejich matka pracuje jako zdravotní sestra, do práce dojíždí a bez pomoci Jakuba „by nedokázala sladit 

zaměstnání s péčí o děti“. Jakub se dobře orientuje v IT prostředí, včetně dostupných způsobů 

vyhledávání volných míst, ale jeho odpovědnost vůči rodině komplikuje návrat na trh práce.  

 

Způsob práce s k l ientem 

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Po provedeném úvodním řízeném (anamnestickém) rozhovoru jsem zachytila vnitřní rozpor Jakuba 

mezi systémem jeho vnitřních hodnot a jeho reálnými potřebami. K uvědomění tohoto rozporu jsem 

Jakuba nasměrovala cirkulárním dotazováním. Jedná se o nepřímou formu získávání informací, ptáme 

se, co si myslí, že si myslí jiný člen rodiny. Např. „Co si myslíte, že si vaše matka přeje, aby se u vás 

změnilo?“ Téma mezilidských vztahů zaujalo v počátku poradenství pro Jakuba významnou roli. 

S využitím techniky „po zázraku“ přichází Jakub k vědomému rozlišení vlastních a cizích potřeb, tím 

dochází k přesunu kompetencí péče o děti na jejich matku. Technikou po zázraku uvádíme klienta do 

situace, jako by jeho problémy byly vyřešeny a jeho život odpovídal jeho představám. Po utvrzení své 

role, jako osoby, která za děti není primárně odpovědná, dochází u Jakuba k znatelné úlevě. Současně 

tím dochází k uvolnění prostoru a času pro hledání pracovní příležitosti. Silné stránky Jakuba se daří 
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definovat za použití práce s jeho příběhem a přerámování. Přerámování především vede klienta, aby 

si aspekty svého života s neutrálním nebo negativním nábojem dokázal představit jako příležitost. 

Jakub shledává, že dosavadní zkušenost se dá dobře využít pro profesní aktivity s dětmi v pozici lektora. 

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Jakuba jsem v rámci širšího poradenství prvně informovala o způsobech řešení situace v širší rodině. 

Pokud jde o péči o rodiče, Jakuba jsem seznámila s možností využití sociální služby (pečovatelské služby 

nebo privátní pečovatelky) a financování této varianty pomocí vyřízení dávky příspěvek na péči. 

Jakubovi jsem objasnila rozdíly v pracovně-právních vztazích, jejich typy a výhody. Jakub přináší 

v polovině poradenství (mimo úřad práce) nabídku pracovat jako terénní technik pro IT společnost, kde 

však má přislíbenou pouze dohodu o provedení práce. Společně provedenou analýzou příležitosti 

dochází Jakub k rozhodnutí, že ji může přijmout pouze za předpokladu, že k ní bude mít další pracovní 

poměr. S ohledem na potřebu dojíždění jsem Jakubovi navrhla, aby zvážil získání řidičského oprávnění, 

které mu usnadní uplatnit se na trhu práce. Jakubovi jsem dále doporučila zapojit se do aktivity 

zaškolení na pozici průvodce v kulturním zařízení environmentálního charakteru. Další informační 

podporu si Jakub obstarával samostatně, nebo pouze s minimální oporou. 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Jakub v závěru poradenství dokáže nahlížet na životní situace z různých úhlů pohledu a různou optikou. 

Analyzuje nabídky tak, že zjišťuje jejich rizika i příležitosti ke svému dalšímu uplatnění. Dospěl k posunu 

v prioritním vnímání vlastních potřeb, což je cesta, kterou rovněž může širší rodinu podporovat. Jakub 

získal náhled na jiné formy podpory rodiny, než poskytoval dosud a tyto formy podpory zároveň 

naplňují jeho představy rodinné soudržnosti. Odhodlal se k získání řidičského oprávnění.  

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Jakub je v závěru poradenství po cíleném zaškolení na pozici průvodce v kulturním zařízení přijat do 

pracovního poměru na dobu určitou se zkráceným pracovním úvazkem. Jakub k tomu přijímá i nabídku 

pracovat externě na pozici terénního technika pro IT společnost na zkrácený úvazek. Složením více 

úvazků je Jakub materiálně zajištěn, odpadá obava ze ztráty bydlení. Po dosažení tohoto cíle již Jakub 

další poradenství nepožaduje. Do budoucna má Jakub v úmyslu z těchto zaměstnání si zachovat to, kde 

mu nabídnou při plném úvazku výhodnější podmínky.  
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Kazuistika č. 16 

JOSEF 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Muž, 42 let, rozvedený, více než rok v evidenci ÚP, do poradny přišel s prosbou o pomoc při výběru a 

hledání zaměstnání. 

Josef mě kontaktoval na základě doporučení úřadu práce, kam více než rok chodil na pravidelné 

konzultace. Tato spolupráce slovy obou zúčastněných stran nikam nevedla, a bylo tedy zapotřebí zkusit 

něco jiného. Od úřadu práce jsem měl informaci, že je s klientem nutné strávit více času, než na kolik 

oni mají kapacitu, a že problém zřejmě není v samotném hledání práce, ale v tom, že klient neví, jakou 

práci by vlastně chtěl dělat. Je tedy potřeba se podrobněji podívat na to, proč se stále nedaří odhalit, 

která práce je ta pravá. 

Klient sám pojmenoval zakázku takto: „Vůbec nevím, co bude, nevím, jakou práci bych chtěl dělat. 

Rozházet životopisy všude možně, jak mi poradili na úřadě, to se mi nechce. Není to pro mě teď tak 

urgentní téma. Chci smysluplnou práci, která nebude jen prací, ale také mým posláním“. 

Původním povoláním chemik, při studiích i v práci vždy vynikal, avšak po letech práce v oblasti vědy 

Josef zjistil, že do práce chodí už jen ze setrvačnosti, že ho nenaplňuje a čím dál tím víc má potřebu se 

od ní odreagovávat. K situaci se přidaly konflikty na pracovišti, které údajně s popisovanými pocity 

nenaplnění souvisely. Z práce odešel, dokonce se i přestěhoval zpátky do rodného města, zaregistroval 

se na úřadu práce a začal zvažovat, co dál. Velkou část nově nabytého volného času nyní trávil prací na 

zahradě, hraním her na počítači, návštěvou známých a příbuzných a k tomu si symbolicky přivydělával 

prodejem drobností na online serverech. Peníze měl našetřené, takže pro něj nebyly problém, ani 

žádná jiná okolnost ho aktuálně hledat zaměstnání nenutila. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Na začátku jsem se s klientem zaměřil na důvody, které ho vedly k opuštění původního zaměstnání. 

Pátral jsem po tom, co ho vedlo k tomu, že ho začal vnímat jako nenaplňující. Josef uvedl, že mu 

chybělo to, že si nemohl na výsledky své práce sáhnout, že se jeho činnost stala rutinní a později pro 

něj zcela ztratila smysl. Necítil, že by ho případné úspěchy v práci nabíjely energií, naopak ho všechno 

vyčerpávalo tak, že po příchodu z práce nebyl schopný nic užitečného dělat. 

Zajímalo mě tedy, zda existují nějaké činnosti, při kterých se cítí plný energie a které mu přijdou 

smysluplné. Nejprve bylo pro Josefa obtížné si vůbec cokoliv vybavit. Trvalo poměrně dlouho, než se 

oprostil od toho, že musí jít o činnosti, které nějak souvisely s jeho studiem, jeho původním 

zaměstnáním. Po delší diskusi jsme přišli mimo jiné na to, že když pracuje na zahradě, cítí se skvěle. 

Přestože by ho fyzická práce měla vyčerpávat, nepociťuje žádnou únavu, naopak si připadá plný síly. 

Když jsem se ptal, proč si myslí, že to tak je, odpověděl: „Tady na té zahradě je jasné, co se ode mě 

očekává. Přijdu tam a hned vidím, co je potřeba udělat. Nemusím se nikoho na nic ptát a prostě to 
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udělám. Napnu všechny svaly v těle, porvu se s tím a výsledek je okamžitě vidět.“ Na tomto a některých 

dalších příkladech se brzy začaly ukazovat hodnoty, které se následně v diskusích často opakovaly. 

Srozumitelnost úkolů, jasné zadání, hmatatelný výsledek práce, fyzická aktivita, pohyb na čistém 

vzduchu, překonávání výzev, samostatná práce, volnost, kontakt se spokojeným zákazníkem, dostatek 

zpětné vazby. To vše se stalo společným jmenovatelem pro to, jaké by následující zaměstnání mělo 

být. 

Již pouhým kladením otevřených otázek, cílených na pocity a myšlenky, a dalším mapováním situací, 

ve kterých je klientovi příjemně, se postupně konkretizovalo několik činností, které by připadaly 

v úvahu jako „zaměstnání“ při zvážení dalších nutných faktorů jako je dostatečná míra výdělku, aktuální 

situace na trhu práce, možnosti do práce cestovat a další. Zbývalo jen udělat první krok a přijmout, že 

Josefova budoucí kariéra se možná bude ubírat zcela odlišným směrem než ta dosavadní. K takovému 

kroku byla ale ještě dlouhá cesta. 

Plné přijetí nově formulovaných cílů nebylo snadné ani pro Josefa, ani pro jeho okolí, zejména jeho 

nejužší rodinu. Možná i já jsem se přistihl při pochybách, zda není tak zásadní obrat v profesním životě 

neúctou k dosaženému vzdělání, nabyté zkušenosti, dosaženým výsledkům. Zaměřil jsem se proto na 

otázku, co by nově vytyčenému směřování mohlo stát v cestě. Odpověď odhalila spletité vazby na 

jednotlivé členy rodiny i širšího okolí, z nichž každý měl na klientovu situaci poměrně velký vliv. 

Pojmenování těchto motivů, ve většině případů naprosto přirozených, vedlo k dalšímu zvýraznění 

hodnot, podstatných pro Josefa. 

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Poté, co bylo jasnější, kterým směrem by se jeho další snažení mělo ubírat, začali jsme se spolu bavit o 

tom, jaké jsou pro něj na trhu práce aktuálně možnosti. Inspiroval jsem ho k tomu, aby se čas od času 

podíval na online inzerci pracovních nabídek (jobs.cz, prace.cz). Na další setkání již klient přicházel 

s informacemi o tom, jaké inzeráty ho zaujaly. Převážně se jednalo o pozice v oblasti zahradnictví. 

Následně začal sám aktivně na některé z inzerátů reagovat. Způsob, jakým o tom mluvil, přitom 

prozrazoval, že ho tato oblast opravdu zajímá. „Všiml jsem si, že v supermarketu nedaleko od nás mají 

také velké zahradnictví. Určitě se jim tam o to musí někdo starat“, vyprávěl mi. Využil jsem toho a 

podpořil ho v tom, aby se nebál přímo oslovit společnosti, které sice žádnou vypsanou pozici 

neuváděly, ale jejich činnost mu byla blízká: „Co kdybyste se tam prostě šel podívat a zeptal se, kdo se 

jim stará o květiny?“. Výše uvedené jsem doplňoval oceňováním všech drobných úspěchů a posiloval 

tak klientovo sebevědomí. Kromě toho jsem čas od času Josefovi doporučil zajímavý kurz, na který jsem 

narazil. Na některé následně skutečně docházel a odnášel si odtamtud další znalosti a zjištění o sobě 

samém, které jsme poté spolu probírali. 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Na první setkání přišel Josef jen s malou nadějí, že si ještě vůbec nějakou práci najde a že v ní bude 

spokojený. Rok trvající evidence na úřadě práce se jistě na vnímání sebe sama negativně podepsala. Za 

nízkým sebevědomím stála také neznalost vlastních dovedností, respektive těch, které by nebyly 

v přímé vazbě na původní profesi, a nedostatek uvědomovaných zálib, koníčků a dalších naplňujících 

činností, které by se dali uplatnit v pracovní sféře. 
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Už pouhé přijetí skutečnosti, že kariéra se může vyvíjet cestou dosti klikatou, odhalilo možnosti, nad 

kterými by se předtím nikdo nezamýšlel. Rostoucí sebevědomí pak umožnilo obhájit jakékoliv případné 

rozhodnutí ohledně vlastní kariéry před nejužší rodinou a okolím. Postupně to vedlo k tomu, že ze 

strany klienta začalo častěji docházet k reakcím na pracovní inzeráty, návštěvě pohovorů, účasti na 

vzdělávacích seminářích a dalších poradenských službách. Každá taková zkušenost sebevědomí nadále 

posilovala, nabízela další informace o výhodách či nevýhodách jednotlivých pracovních pozic, 

poskytovala témata k rozhovoru pro další naše setkání. 

S každým dalším setkáním byl Josef čím dál tím víc samostatný. Tam, kde dříve potřeboval posvěcení 

někoho dalšího, se stále častěji dokázal rozhodovat sám, samostatně vyhodnotit situaci a vzít na sebe 

riziko. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Zhruba po pěti setkáních (při intenzitě jednou za měsíc) bylo možné říct, že je klient na dobré cestě za 

novou kariérou. Oslovil několik firem, pro které následně začal dělat zahradnické a údržbářské práce, 

k tomu začal jakožto podnikatelský záměr vyvíjet vlastní zahradnický produkt, který se chystal 

nabídnout na trhu. Neměl sice takové zaměstnání, jaké si možná od naší spolupráce sliboval úřad práce, 

ale rozhodně dělal to, co ho baví. Finančně si sice pohoršil, ale ne natolik, aby to pro něj znamenalo 

komplikaci. Našel si vlastní byt a začal žít aktivnějším životem – chodit do přírody, seznamovat se 

s novými lidmi, udělal si řidičský průkaz a pořídil si auto. Spolupráci jsme ukončili s tím, že ví, co je pro 

něj v profesním životě důležité, a zná cesty, kterými se dostat k práci, která tyto hodnoty reprezentuje. 

Jak naše setkávání spělo ke svému závěru, snažil jsem se, aby si klient odnesl zejména schopnost 

samostatně se rozhodovat. To, že se mi to snad podařilo, reprezentuje Josefova věta: „Ať budu dělat 

cokoliv, žádný člověk mě nemůže hodnotit“. 
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Kazuistika č. 17 

ROBERT 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Klient pracovního poradenství pan Robert (36 let) absolvoval 4 hodiny kariérového poradenství. 

Přichází na základě doporučení pracovnice úřadu práce, kde mu bylo doporučeno zařazení do projektu 

Pracovní návyky realizovaný Fondem dalšího vzdělávání. V tomto pilotním projektu jsem byla oslovena 

jako externí kariérový poradce za použití nástroje Katalogu poradců. 

Klient je absolventem doktorského studiu přírodovědecké fakulty oboru ornitologie. Po ukončení 

vysokoškolského studia nastoupil přímo do Akademie věd ČR, kde se věnoval výzkumné činnosti 

v oboru ornitologie. Zaměstnání bylo zejm. v posledních 6 letech primárně financováno 

prostřednictvím grantů a projektů Evropské unie. Po skončení grantového období, a tedy výzkumu se 

stal nadbytečným a byl s ním pracovním poměr ukončen pro nadbytečnost před 4 měsíci. 

  

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

První poradenskou schůzku absolvoval po opakovaně odkládaném termínu a dostavil se o 20 minut 

později s omluvou, že často nestíhá a celkově je spíše nedochvilný, sám svou nedochvilnost omlouval 

neschopností sebeorganizace času. Klient vystupoval velmi sebejistě a s nadšením mluvil o své práci a 

smutku z nemožnosti věnovat se svému koníčku i jako zaměstnání. 

Do poradenství klient nevstupuje s jasnou zakázkou, na rozdíl o pracovnice úřadu nemá v tuto chvíli 

primární ambici nechat se zaměstnat, v současném stavu nezaměstnanosti se cítí dobře, ale začíná 

vnímat hrozbu finanční tísně i tlak ze strany rodiny. V rámci prvního setkání jsme se shodli na zakázce 

zkusit najít pro klienta vhodnou alternativu, klient je přesvědčen, že není rozhodující, aby odpovídala 

jeho vysokému stupni vzdělání a byl přesvědčen, že není nutnost ani spřízněnost s původním oborem. 

Nicméně do nynější doby se žádným aktivním způsobem nesnažil o řešení situace se svou prací, tedy 

vyjma docházení na stanovené a vyžadované schůzky na úřadu práce. 

 Další plánovaná schůzka s klientem proběhla opět po opakovaných (4x) odkladech, které se konaly 

obvykle s velmi krátkým předstihem, ve dvou případech došlo k omluvě v horizontu několika hodin 

před plánovaným setkáním.  V rámci uskutečněného druhého setkání, které se nakonec konalo, až 6 

týdnů po první schůzce, jsem se zaměřila na důvody překládání a pozdního omlouvání se ze schůzek. 

V zásadě klient opakovaně uváděl, že mu vždy nečekaně přišlo něco do termínu. Napřímo jsem se ptala, 

proč byly tyto nenadále nastalé nutnosti důležitější než naše domluvené setkání, klient na toto reagoval 

vyjádření nejistoty, obav z poradenství, neboť v posledních týdnech se začíná cítit nadbytečný a začíná 

mít obavy, že je již neužitečný a nezaměstnatelný a přiznání tohoto faktu se snažil jednoduše oddálit a 

sám před sebou maskovat a nepřipouštět si. Následně jsme začali pracovat s tím, proč se tak děje a 

mluvit o faktu, jak a proč klient sám sebe prožívá tímto způsobem a přičemž jsem v rámci komunikace 

používala techniku aktivního naslouchání. Klient při vybídnutí k definici svých pozitiv nedokázal, kromě 

znalostí primárního oboru nic nalézt. Zároveň však ani nebyl moc schopen vyjádřit, v čem konkrétně 

jsou jeho slabosti a negativa. Použila jsem jednoduchou tabulku, kde měl klient vypsat na jednu stranu 
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alespoň 3 oblasti svých silných stránek a 3 oblasti svých slabých stránek obecně a následně stejným 

způsobem slabé a silné stránky v oblasti pracovních dovedností. Dále byl klient vyzván ke kritickému 

zamyšlení, co mu nyní nejvíce brání v aktivním zapojení se do řešení své situace, neb účast na 

poradenství v tento moment vnímal jako přínosný, leč v zásadě nedobrovolný.  

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Následující schůzka byla věnována vyhodnocování a práci s vydefinovanými odpověďmi klienta, které 

si připravil doma, neb na tom sám trval a v podstatě definoval úkol sám sobě.  Třetí schůzka proběhla 

ve stanoveném termínu, klient popisoval, že se cítí na setkání uvolněn, uvádí, že se těšil. V rámci 

zadaného úkolu měl významnou potřebu zastavit se nad vypracovanou tabulkou silných a slabých 

stránek, kde si prý uvědomil, že má více pozitivních vlastností včetně pracovních, nicméně zazněla i 

tvrdá kritika na sebe samého. Současné slabé pracovní stránky, kde vypíchnul nedochvilnost, 

problematickou komunikaci s nadřízeným a neschopnost delegovat práci vztáhnul primárně na 

špatnou zkušenost ze zaměstnání, ve špatné fungování pracovního kolektivu, a především ze špatného 

a neefektivního vedení. Nicméně sám sebe v roli odpovědných pozic a vůbec pozic, které vyžadují 

vedení a organizaci dalších lidí nevidí.  

Následně sám přišel s konkrétní pracovní pozicí, kterou objevil na běžném internetovém pracovním 

portálu. Jednalo se o pozici běžného ošetřovatele v zoologické zahradě, která mě vnitřně skutečně 

zarazila, vzhledem ke kvalifikaci, znalostem a dovednostem. Klient však přišel s faktem, že je 

rozhodnutý, že to bylo jeho dětské přání a v podstatě je rozhodnut. Nicméně jsem i tak klienta vedla 

k analýze inzerátu, tedy zamyšlení se nad reálnou náplní práce, nad nabízeným finančním 

ohodnocením a nad přínosy této práce pro něj. Klient si v dané situaci příliš nepřipouštěl významný 

rozestup mezi vlastními dovednostmi, vzděláním a zkušenostmi a měl potřebu pomíjet nízké finanční 

ohodnocení, které je dále významně kráceno vzhledem k nákladům na dojíždění. Klient pouze 

reflektoval čas, který bude doprava do a ze zařízení zabírat. Poradenství však ukončovat nechce. 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se  podařilo změnit 

Další schůzku jsme domluvili za 2 měsíce. Klient se na schůzku dostavil v domluveném termínu, nadšení 

z posledního setkání vyprchalo, práci hodnotil sice jako zajímavou a je rád, že měl možnost zakusit svůj 

sen, nicméně fyzická náročnost a finanční ohodnocení, stejně jako zvyšující se nároky v oblasti 

poskytované péče vnímá jako významné překážky pro další setrvání v této práci.  Na otázku co dále, 

přišel s nápadem, že si při této práci uvědomil, že rád a s nadšením předává znalosti a dovednosti a že 

zjistil, že se svým dosaženým vzděláním splňuje rovněž kritéria pro výkon odborného učitele středních 

škol a výše a sám vnímá, že je to možnost, jak se aktivně uplatnit a možná i využít svůj primární obor. 

Klient dále již nechtěl v poradenství setrvávat, již dále aktivně sám bude vyhledávat nabídky práce na 

tuto pozici, neboť se cítí k tomuto plně kompetentní. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Klient se v rámci procesu poradenství začal po upozornění zamýšlet nad důvody svého 

problematického time managementu, na sebeorganizaci, což se, jak je patrné z průběhu poradenství 

promítlo v příchodech na schůzky a jejich realizaci. Klient byl veden ke kritickému a reálnému 



 
 

 
 

73 

přemýšlení o vlastních rozhodnutích a postojích, stejně jako realistickému nahlížení na aktuální situaci 

a informace se kterými v oblasti pracovních záležitostí pracuje. 

Poradenský proces v případě pana Roberta byl spíše podpůrný, aktivizační a v určité míře i tvrdě 

sebepoznávající. Klient velmi brzy přesel z pasivity do vlastní aktivity a poradenství jsme nakonec 

vyhodnotili především jako podporu a ujištění o relevantnosti jeho postupných přehodnocování a 

rozhodnutí. Klient sám vnímal poradenství jako povzbudivé, nemanipulativní, čehož se obával a kladně 

hodnotil přijetí a reálné zhodnocení všech jeho nápadů. Zařazení do projektu Pracovní návyky 

vyhodnotil jako velmi přínosné.  
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Kazuistika č. 18 

TOMÁŠ 
 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  
 
Muž, VŠ vzdělání, 28 let, ženatý, syn (1 rok), 10 let praxe, pracuje ve středním managementu (2 

podřízení) jako zaměstnanec v bance. 

Primárním motivem klienta k vyhledání kariérní poradkyně byla touha po změně zaměstnání. Tomáš 

je velice ambiciózní, cílevědomý, inteligentní a schopný mladý muž. Ve stávajícím zaměstnání se cítil 

velmi nespokojen a frustrován. Neviděl zde již žádnou možnost posunu, a proto se rozhodl pro změnu. 

Jakmile se rozkřiklo, že dal výpověď a poslal pár životopisů, nabídky se začaly hrnout. Během 14 dní 

dostal 3 pracovní nabídky. Každá byla úplně jiná – jiný obor společnosti, jiná náplň práce nebo také 

velice rozdílné finanční ohodnocení. Každá měla spoustu pro a proti a všechny byly pro Tomáše 

zajímavé natolik, aby mu to nedalo spát, protože se nedokázal rozhodnout. Tomáš si uvědomil, že 

vlastně vůbec neví, co chce a kam směřuje. Jediné, co ví je, že není v současném zaměstnání spokojen. 

Tomáš se dostal do bludného kruhu a situace ho donutila vyhledat pomoc odborníka. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poraden ství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

V domluveném termínu jsme se setkali, již na mě čekal a byl připravený včetně notebooku na stole, ve 

kterém měl poznámky. Ihned jsem ho upozornila, že by bylo lepší notebook schovat a nenechat se jím 

rušit. Poslechl mě a schoval ho. Jako by se přede mnou objevil úplně jiný člověk. Člověk, který má duši, 

pocity, touhy, … Tuto zkušenost jsem později využila k předání zpětné vazby. Několikrát se mi později 

znovu objevila situace, kdy se klient „schovával“ za tvrdá data, přemíru práce, za svou „důležitost“, což 

mu velmi bralo jeho lidskost a přirozenost.  

Tomáš nejprve podrobně vyprávěl o 3 pracovních nabídkách a polemizoval o jejich výhodách a 

nevýhodách. Po chvíli jsem ho však zarazila a obrátila jsem jeho pozornost do vzdálenější budoucnosti. 

Zeptala jsem se ho, o jaké práci vlastně sní, v jakém prostředí by chtěl pracovat, co by tam chtěl dělat, 

co by mu práce měla přinášet atd. Použila jsem techniku Pyramidy logických úrovní a postupně jsme 

společně vytvořili Tomášovu představu o budoucím pracovním uplatnění v horizontu cca za 5 let. 

Metoda pomohla Tomášovi otevřít oči a uvědomit si, kam vlastně dlouhodobě směřuje a čeho chce ve 

svém pracovním životě dosáhnout. Tomáš si uvědomil, že je pro něj důležité, aby měl v práci možnost 

profesního růstu. Rád by se stal manažerem nebo ve vzdálenější budoucnosti i například 

spolumajitelem nějaké firmy.  Rovněž je pro Tomáše důležité, aby jeho práce souzněla s jeho 

základními hodnotami (poctivost, slušnost, úcta). Ráda by vydělával větší obnos peněz a zajistil tak 

dobře svou rodinu, ale ne za cenu porušení těchto etických hodnot. Když už měl Tomáš tuto představu, 

bylo pro něj daleko snazší odpovídat na otázky, zda ho jednotlivá pracovní nabídka posune na cestě za 

vysněným cílem. Postupně jsme rozebrali každou jednotlivou pracovní pozici a „zasadili“ ji do pyramidy 

s vysněnou prací. Nebyla to snadná práce, protože ne vždy dokázal Tomáš přesně odpovědět na to, co 



 
 

 
 

75 

by ho asi na konkrétní pozici čekalo. Zde mu tedy objevily další otázky, které potřeboval zodpovědět 

od budoucího zaměstnavatele.  

Klient volil mezi nabídkou ve státní instituci, která by pro něj byla velmi zajímavá finančně kvůli 

propracovanému proviznímu systému. Další možností bylo pokračování na podobné pozici v bance, 

která by mu dávala jistotu. Poslední možností byla mladá menší společnost působící v oblasti financí. 

Klient pomocí zasazení do pyramidy získal prostor pro získání potřebných informací od společností, aby 

mohl učinit správné rozhodnutí. Po dvou setkáních pak již věděl, že inklinuje k jedné konkrétní pracovní 

pozici a nejspíše se pro ni rozhodne.  

První nabídku nakonec vyhodnotil jako neetickou a nemorální což neodpovídá jeho základním životním 

hodnotám. Vysoké finanční ohodnocení mu za to nestojí. Druhá nabídka pro něj nebyla dostatečně 

zajímavá a nevedla by k jeho profesnímu cíli. Rozhodl se pro třetí nabídku. Prostředí malé firmy, která 

plánuje dynamický růst, mu dává možnost profesního růstu a možnost ovlivnit budoucnost firmy. Firma 

je v souladu s jeho životními hodnotami a věří, že tato zkušenost povede k jeho profesnímu cíli. 

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Podstatným momentem bylo pro klienta uvědomit si a stanovit si svůj profesní cíl. Svůj cíl si klient také 

konkretizoval pomoci metody SMARTER. Pomohla jsem klientovi tento cíl stanovit včetně připomenutí 

jeho základních životních hodnot. Dalším důležitým momentem bylo sepsání dosud nezodpovězených 

otázek k jednotlivým pracovním nabídkám. Zodpovězení těchto otázek pomohlo klientovi k řádnému 

rozhodnutí. Má role jako poradkyně pomohla klientovi rozhodnout se, která z možností je, pro něj 

nelepší. V rozhodování mu také byly nápomocny mé praktické zkušenosti z pracovního trhu, které jsem 

mu předala. Intenzita spolupráce s klientem byla 5 setkání á 90 minut ve 14-ti denních intervalech.  

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Během konzultací ohledně práce se u klienta objevila ještě další témata, které potřeboval řešit a která 

jej velmi brzdily i po pracovní stránce. Stěžoval si na nedostatek kamarádů, úcty od kolegů a na špatný 

vztah se svou sestrou, který je pro něj v tuto chvíli velmi palčivý. Zde jsme společně pomocí koučování 

pojmenovali, že očekává respekt od druhých lidí (který se mu nedostává) a stejně tak by i on měl 

respektovat odlišnost druhých lidí. Klient si také pojmenoval, že mívá problémy s komunikací, která 

pramení v rodině a přenáší se i do pracovní oblasti. Uvědomil si, že na této oblasti musí také zapracovat, 

protože by jej to jinak velmi brzdilo v jeho profesním cíli.  

Protože byl klient velmi otevřen zpětné vazbě, doporučila jsem mu online dotazník 360 stupňové 

zpětné vazby od společnosti TCC. Společně jsme dotazník rozposlali mezi jeho současné kolegy a 

nadřízené, ale také na bývalé kolegy a známé. Klient tak získal anonymní, ale velice cennou zpětnou 

vazbu. Opět se mu potvrdilo, že je nutné pracovat s respektem, více naslouchat druhým lidem a dát 

prostor i pro jejich vyjádření. Klient si uvědomil, že bez této vlastnosti by nikdy nemohl být dobrým 

manažerem.  

Na další schůzce si klient stanovil jako první cíl: Jednou týdně své sestře poděkovat za to, co dělá pro 

babičku a ujistit, že si toho váží. Když jsme se s Tomášem sešli znovu, s úsměvem na rtech mi sdělil, že  

se mu to podařilo říci naprosto nenuceně a bylo vidět, že to je přesně to, co jeho sestře scházelo. A 
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dokonce se mu to jako bumerang vrátilo zpět a respekt a uznání dostal i on sám. Klient začal tuto 

praktiku pravidelně uplatňovat a ve většině případů se setkává s velmi pozitivními reakcemi. Tento 

malý úspěch je však pouze začátek na jeho cestě ke zlepšení vztahu se sestrou. Věří však, že právě zde 

pramení onen problém s respektem, který se odráží i na pracovním poli.  

 

Shrnutí, výsledek poradenského proce su, s čím klient odcházel  

S klientem jsem ukončila spolupráci v době, kdy byl ještě ve výpovědní lhůtě. Od té doby mám od něj 

zprávy, že již nastoupil do nového zaměstnání a je velmi spokojen. Velmi se zlepšila jeho situace s 

respektem a komunikací, ačkoliv přiznává, že ne vždy je to růžové. Nicméně cítí, že když se objeví 

problém v komunikaci, dokáže si jej pojmenovat a se situací pracovat. Klient odešel vybaven celou 

řadou nových poznání a nástrojů, které je schopen kdykoliv pohotově použít. 
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Kazuistika č. 19 

ALENA  

 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Alena, 30 let, obrátila se na mě v rámci mé soukromé praxe. Přichází, protože přemýšlí o změně svého 

pracovního zaměření. Po ukončení studia pedagogiky na vysoké škole odjela do Německa, kde 

pracovala jako pečovatelka. Nyní se vrátila do ČR a hledá práci. V oblasti pečovatelství nabízejí málo 

peněz, proto by se ráda porozhlédla i po něčem jiném. Chtěla by skloubit své vzdělání, zkušenosti a 

zájmy – pedagogiku, pečovatelství a módu. Rozhoduje se proto, zda zůstat v oboru, který vystudovala, 

nebo se vydat novým směrem. Potřebuje se také zorientovat v tom, jak si v České republice hledat 

práci. Konzultace proběhly v rozsahu 3 setkání, každé cca 1,5 hodiny. 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Alena by si ráda si našla práci co nejrychleji. Přichází se životopisem, který již rozesílá jako odpověď na 

inzeráty, zatím to nepřineslo žádný výsledek. Dosud hledala práci hlavně v oblasti pečovatelství. 

Nabízím jí, abychom důkladněji prozkoumaly její přání. Je lepší věnovat čas přípravě než opakovanému 

zklamání z nikam nevedoucích pokusů. Potřebuje se ujistit, jakým směrem se chce vydat, upřesnit své 

představy. Poté si připravit konkrétní plán a pustit se do hledání. Dohadujeme se, kolik může tomuto 

hledání věnovat času, a pouštíme se do společné práce. Práci začínáme zmapováním současné situace.  

Pro její zobrazení využíváme karty s příběhy. Svou situaci Alena charakterizuje slovy skok do neznáma. 

Vypráví svůj profesní příběh. Studovala na gymnáziu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. V průběhu 

studia hodně cestovala, vždy se o sebe dokázala postarat, živila se příležitostnou prací, pracovala 

v obchodech s módou, také prodávala šperky. Co jí na práci těšilo? Využíváme test – kariérové kotvy E. 

Scheina, zaměřený na hodnoty a očekávání, která si člověk s prací spojuje. Pro Alenu je důležitá 

kreativita.  Je poněkud překvapená. Má ráda hezké věci, ale sama nic nevytváří, nekreslí. Má pocit, že 

nemá žádný zvláštní talent, sama si však uvědomuje, že ji nikdo dětství v jejích talentech nepodporoval, 

proto žádný dlouhodobě nerozvíjela. Dávám jí svůj pohled na to, jak vnímám její kreativitu já – např. 

ochotu riskovat, podnikavost, schopnost reagovat na neznámé situace.  

Poté se zabýváme zdroji, které má k dispozici. Je něco, co na sobě nevidí a já jí to můžu ukázat? Nabízím 

experiment – vytváříme seznam činností, které v dětství i v dospělém životě ráda dělala, a společně v 

nich objevujeme její kvality. Sama si na sobě váží schopnosti spojovat a organizovat lidi, komunikovat, 

dobře a se zaujetím pracovat. Čím si přála být, když byla malá? Dětský sen v sobě může skrývat 

poselství – po čem jako děti toužíme, může být stále důležité, třeba v jiné podobě.   V seznamu kvalit 

opět nacházíme na kreativitu.  Alena, si bude více všímat, jak se u ní kreativita projevuje. Zkusí si také 

udělat test MBTI, který jí může přinést další informace o jejích pracovních předpokladech. 

Nakonec se Alena rozhoduje pro hledání práce v oblasti „umění“.  Potřebujeme tuto variantu upřesnit 

a najít k ní cestu, formulovat kroky. Používám koučovací techniku plánování z budoucnosti. A. si 

představuje umění propojené s lidmi, se vztahy, se sociální oblastí, která je jí známá. Konečný cíl je 

pestrá práce střídavě s lidmi, střídavě projektová činnost. Napadá ji práce např. někde v galerii, kde 
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mají projekty pro děti. Velmi důležité je pro ni hezké prostředí, ve kterém by chtěla pracovat, dělat 

může zpočátku cokoliv.  

Když váhá, zda se rozhodla dobře, hrajeme si s kameny. Stavíme vztahovou síť. Co by na její rozhodnutí 

řekly blízké osoby? Kdo by ji podpořil, kdo ji odrazuje? Co by těmto osobám řekla? Stojí si za svým 

rozhodnutím? 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání i nformací)   

Společně hledáme cestu, jak se k práci v této oblasti dostat. Koho a jak oslovit? Kdo může pomoci, 

poradit, zná někoho, kdo podobnou práci dělá?  Napadá ji, kde hledat? Doporučuji udělat si průzkum 

na internetu a sociálních sítích. Sama jí dívám nějaké tipy na projekty a organizace, které znám. 

Rozhodla se oslovit organizace, které pracují s uměním, zatím bez konkrétní představy, porozhlédne 

se, aby blíže poznala toto prostředí a lidi, kteří tam pracují. 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal,  co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Alena má problém se zpracováním životopisu. Vůbec se jí nechce se tím zabývat, protože má pocit, že 

si musí vymýšlet a lhát. Očekává se to. Navrhuji, aby si nejprve napsala svůj životopis sama pro sebe, 

s využitím toho, co se o sobě v průběhu konzultací dozvěděla. Poté společně životopis upravujeme. To 

jí pomáhá naučit se prezentovat své pracovní zkušenosti a získané dovednosti tak, aby s tím byla sama 

spokojená a zaměstnavatel dostal informace, které potřebuje.  

Alena také postupně začala podnikat aktivní kroky při hledání práce. Domluvila si několik osobních 

setkání. Tato setkání nepřinesla okamžité změny, ale je spokojená, nikdy by jí nenapadlo, že takhle 

sama někoho osloví. Navštívila přednášku personalistky, dostala od ní krátkou konzultaci k CV. 

Doporučuji jí, ať o svých plánech mluví se známými lidmi, protože při hledání práce hraje velkou roli 

náhoda a také síť známých kteří mohou poskytnout informace o případných pracovních nabídkách. Je 

však potřeba být přesný, mít jasnou představu o práci, kterou hledáme, Tuto představu už A. má, může 

se tedy pustit do hledání. 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Jaký byl výsledek naší práce? Alena je ráda, že když se jí někdo zeptá, co chce dělat, „UŽ ZNÁ 

ODPOVĚĎ“.  S jasnou představou se jí lépe podnikají potřebné kroky. Fakt, že věděla, co chce, uměla 

to jasně formulovat a nebála se o tom mluvit, ji také nakonec přinesl první práci v  oblasti, kterou si 

zvolila. Sehrála v tom roli náhoda – a také její připravenost tuto náhodu využít.  Alena se mezi řečí 

zmínila o svém plánu změnit kariéru svému lékaři. Ten shodou okolností věděl o jednom začínajícím 

projektu, kde hledali nové kolegy. Alena dostala kontakt, s doporučením dotyčného oslovila, aby si 

zjistila více informací. Na setkání šla připravená, měla jasno, co může nabídnout a jaké jsou její 

představy o dobré práci. Šlo o na pozici, která splňovala její představy. Alena nakonec tuto práci získala. 

I když ještě nejde o „vysněnou práci“, rozhodla se, že jako vstup do oboru je pro ni tato pozice 

vyhovující. Alena je připravená dále hledat – získala větší přehled o nové oblasti trhu práce, zná lépe 

své přání i potřebné kompetence, včetně schopnosti rozhodnout se a udělat potřebné kroky. Tím naše 

společná práce skončila. 
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Kazuistika č. 20 

ZDENKA 

 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Zdenka (39) zaměstnaná, 3 děti, vysokoškolačka, žije v obci na kraji Prahy. Zdenka se na mne obrátila 

v době, kdy byla zaměstnaná v mezinárodní telekomunikační společnosti. V práci nebyla spokojená, 

nevyhovoval ji kolektiv a práce neodpovídala jejím bohatým profesním zkušenostem. Vybrala si ji, 

protože ji umožňovala pracovat na částečný úvazek, což bylo v její životní situaci důležité (nejmladší 

dceři jsou 4 roky a manžel má hodně náročnou práci). Také jí vyhovovalo mezinárodní prostředí a 

možnost využít angličtinu. Již dříve pracovala v korporátu, odkud odešla po reorganizaci a kvůli 

vyhoření. Zdenka mne oslovila sama, poté co četla na webu jeden z mých článků zaměřený na restart 

kariéry žen. V úvodním kontaktu mi popsala svoji situaci a já jsem navrhla průběh naší spolupráce.  

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Před prvním setkáním jsem Zdenku požádala, aby se zamyslela nad tím: 

• co potřebuje, aby byla spokojená v životě, 

• co potřebuje, aby byla spokojená v práci 

Zdenka mi tyto informace poslala ještě před schůzkou. Já jsem se také podívala na její LinkedIn profil, 

abych měla přehled o její profesní dráze. 

První setkání 

Na setkání mi Zdenka ve stručnosti zopakovala svoji situaci. Mimo jiné jsem se dozvěděla, že 

z předposlední práce Zdenka odešla poté, co vyhořela a téměř rok musela přestat pracovat. 

Společně jsme vytvořily 2 kola spokojenosti na základě její domácí přípravy. Jednotlivé hodnoty Zdenka 

řadila podle důležitosti a také jednotlivé dílky „koláčku“ vybarvila podle toho, jaká úroveň v jednotlivé 

oblasti je. 

Ukázalo se, že v životě na prvních místech stojí rodina, zdraví, přátelé, širší rodina a práce. Nejnižší 

úroveň spokojenosti Zdenka cítila v oblasti práce a o něco nižší pak ještě v oblasti pomoci druhým. 

V oblasti práce byly pro Zdenku důležité zejména flexibilní pracovní doba (ideálně zkrácený úvazek), 

práce blízko domu, smysluplná práce, která odpovídá zkušenostem. V oblasti práce Zdence chybělo 

uznání, milí kolegové, pocit, že je práce smysluplná a to, že odpovídá jejím zkušenostem. Na druhou 

stranu si uvědomila, že je práce velmi dobře finančně ohodnocena, může zde využívat angličtinu a také 

ji může sladit s rodinou. 

Zbylý čas prvního setkání jsme věnovaly Zdenčinu životnímu a profesnímu příběhu. Začaly jsme 

dětstvím. Zdenka nakreslila obrázek a mluvila o tom, co ji v dětství i ve škole bavilo a co ne. Následovalo 

studium na vysoké škole, první zaměstnání, pak její nejdelší pracovní zkušenost a její poslední 
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zaměstnání. Povídaly jsme si o jejích očekáváních, co se kde naučila, co jí nejvíce bavilo, co se jí naopak 

nelíbilo. V jakém prostředí se jí dobře pracovalo a kdy naopak ne.  

Zdenka si během vyprávění sama uvědomila, že její poslední „skvělá“ práce byla velmi náročná a 

v konečném důsledku vedla k jejímu vyhoření.  

Vrátily jsme se do současnosti a zeptala jsem se Zdenky, jak by mohla řešit situaci tam kde je. Sama 

navrhla, že by si mohla promluvit se svým nadřízeným/příp. jeho nadřízeným o náplni své práce, příp. 

možnostech práce v jiném oddělení společnosti. 

Dále jsem Zdenku požádala, aby si vedla deník pracovních činností, kde by si zapisovala, jak ji která 

činnost baví a jak ji dodává či ubírá energii.  

 

Další setkání 

Ještě před setkáním mne Zdenka informovala, že se rozhodla podat v práci výpověď. Při schůzce 

s nadřízeným dostala nabídku zajímavější práce, která by však byla mnohem časově náročnější a méně 

flexibilní než stávající práce. Ve stejné době její manžel zjistil, že v rámci své práce bude muset více 

cestovat, tedy péče o rodinu a děti bude více na ní. 

Zdenka byla velmi aktivní. Napsala mi ještě o brigádách, které dělala před první pracovní zkušeností 

(oblast kultury a vzdělávání). Dále začala zjišťovat informace o možnostech rekvalifikace a vypsala si 

několik možných pracovních pozic, na některé z nich přišla sama, většinu ji však navrhli její známí. 

Na začátku setkání Zdenka shrnula svoji současnou situaci. V práci se po tom, co odmítla nabídku, 

vztahy ještě zhoršily. Se Zdenkou jsem prošla její návrhy pracovních pozic a zeptala jsem se jí, které 

oblasti navrhla ona sama, a které někdo jiný. Také jsem jí ukázala klíčová slova, která se nejčastěji 

opakovala v jejím životním příběhu. 

Další aktivita byla zaměřená na činnosti z pracovního i osobního života. Zdenku baví organizování, 

komunikace, tvoření, setkávání s lidmi, učení, vyjednávání. Velmi živě se zajímá o kulturu a umění. 

Následně jsem Zdenku požádala, aby si představila, že se spolu sejdeme v kavárně za 3 roky a ona mi 

bude vyprávět o své aktuální situaci a také mi ukázat fotku ze své současné práce. Měla si představit, 

že se jí podaří vyřešit situaci podle svých ideálních představ a najít vysněnou práci. Zdenka popsala 

svoji práci jako kurátorky v prestižní galerii, kde organizuje výstavy známých malířů. Velmi barvitě a 

s nadšením vylíčila, co dělá, s kým a kde pracuje. Poté jsme se věnovali krokům, které by musela udělat, 

aby se k této verzi své budoucnosti dopracovala. Sama navrhla, že se podívá na pracovní nabídky a 

zkusí mezi svými známými najít někoho, kdo se v tomto oboru pohybuje, aby jí řekl víc. Následně jsme 

hovořily o rizicích a možných překážkách této varianty, mezi kterými dominovala potřebná kvalifikace 

(vzdělání a praxe) a také možné velké časové nároky a nutnost cestovat. Zeptala jsem se Zdenky, jestli 

ji napadá nějaká alternativní varianta, která by naplňovala její potřeby a očekávání, a přitom byla snáze 

dosažitelná. Zdenka si uvědomila, že by se mohla spojit s komunitním kulturním centrem, které v její 

obci organizuje výstavy, koncerty a nejrůznější akce. 
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V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Klientce jsem v průběhu poradenství navrhla, že by mohla situaci začít řešit tam, kde je. Také jsme se 

společně začaly dívat na její činnosti mimo práci a v komunitě, kde ji dříve nenapadlo hledat možnost 

uplatnění. K představě „vysněné práce“ (kromě práce v galerii, přišla ještě varianta organizátorka 

koncertů pro filharmonii) jsem navrhla práci lektorky, protože klientka několikrát v průběhu spolupráce 

s nadšením hovořila o tom, jak ji bavilo předávání zkušeností, provázení a práce s lidmi. Společně jsme 

vypracovaly myšlenkovou mapu pro práci lektora, která obsahovala místa, kde by mohla učit, cílové 

skupinky, i témata, na které by se Zdenka ráda zaměřila. Já jsem ji informovala o tom, kde může hledat 

možnosti spolupráce a jaké jsou obvyklé formy spolupráce s lektory (jako lektorka i organizátorka 

vzdělávání mám s těmito oblastmi rozsáhlé zkušenosti).  

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Klientka se naučila lépe pracovat se svými prioritami a hodnotami. Uvědomila si, co je pro ni důležité 

a co ne. Díky pracovnímu deníku začala přemýšlet o tom, které činnosti v práci i mimo práci ji baví a 

proč a také jestli ji dodává nebo ubírá energii. Vytvořila si seznam toho, co už v  pracovním a 

osobním životě nechce opakovat. Začala se více ptát sama sebe než ostatních, pustila ke slovu svoji 

fantazii, ale také se naučila, jak pak vysněnou variantu zasadit do reálných podmínek a dále s ní 

pracovat. Díky tomu, že jsme společně „shrnuly“ její hodnoty, očekávání, možnosti, představy a 

zkušenosti, získala nástroj, díky kterému lépe hodnotila jednotlivé pracovní nabídky a příležitosti, se 

kterými se setkávala. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Klientka odešla s přehlednými mapami (moje práce, práce lektora), zpracovanými koly spokojenosti a 

stručným shrnutím naší spolupráce (včetně příběhů). Sama uvedla, že se k tomu několikrát vrátila a 

pomohlo jí to při dalším rozhodování. 

Oslovila a začala spolupracovat s místním komunitním kulturním centrem na pořádání akcí, nejdříve 

jako dobrovolník, později jako placená zaměstnankyně na částečný úvazek. Zúčastnila se výběrového 

řízení do jedné neziskové organizace na pozici v oblasti interní komunikace, tu ale vyhodnotila jako 

příliš časově náročnou. Protože je práce jen na pár hodin týdne, zjišťuje možnosti externí spolupráce 

jako lektorka v několika vzdělávacích agenturách a vysokých školách. Chce se zaměřit na oblast 

komunikace a multikulturní spolupráce. 
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Kazuistika č. 21 

ROSANA 

 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Rosana (38 let) pochází z Ukrajiny, kde se vyučila švadlenou. Nějakou dobu se oboru věnovala, ale poté 

se vdala a odjela s manželem za prací do České republiky. Postupně porodila 3 děti s poměrně velkým 

věkovým rozdílem. Rosana má za sebou velmi těžké životní období, kdy byla svým manželem 

dlouhodobě psychicky i fyzicky týrána. Trvalo ji řadu let, než pochopila, že se manžel nezmění a ona 

musí udělat rázný krok. Přibližně před rokem se k němu konečně odhodlala a od manžela odešla.  

Odchodem se však zcela radikálně změnila její životní situace a ze dne na den se musela ekonomicky 

postavit na vlastní nohy. Logickým řešením situace bylo nalezení ubytovny a poté azylového domu pro 

matky s dětmi. Aby zajistila Rosana rodinu, začala se věnovat pravidelnému úklidu domácností a 

kanceláří, což byla jediná činnost, kam mohla chodit i s malým dítětem. Tato práce ji velmi unavuje a 

je si vědoma, že má na víc. Zároveň je to pro ni jediná dostupná práce za relativně dobré finanční 

ohodnocení, což si dobře uvědomuje. 

Poradenství u mě jako u kariérní poradkyně a koučky vyhledala klientka v momentě, kdy cítila, že nastal 

správný čas věnovat se také trochu sobě a začít se rozvíjet i po pracovní stránce. Rosana přichází s 

potřebou a touhou nalézt vhodné legální pracovní uplatnění v České republice. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

S Rosanou jsem nejdříve probírala převážně její vize a touhy. Pomocí koučovacích otázek jsem se 

snažila z klientky „dostat“ její nejtajnější přání. Rosana nejdříve působila velice nemluvně a skromně a 

vypadalo to, že nemá absolutně žádné osobní ambice. Bylo patrné, že má velice nízké sebevědomí a 

netroufá si mít jakékoliv sny a touhy. Postupem času se klientka více otevřela a začala nahlas říkat 

některá ze svých přání a nikdy nevyslovených tužeb. Vedla jsem klientku k tomu, aby její přání byla i 

zdánlivě nereálná. Když nemusela řešit, zda je přání splnitelné či ne, jako by se před ní otevřel svět. 

Této metodě se říká „vizualizace“ a pomáhá klientům otevřít svou mysl a popustit uzdu své fantazii a 

zbavit se někdy zbytečných a svazujících bloků, které klienta drží zpátky.  

Postupně jsme společnými silami začaly vybírat z vizí reálná přání, dosažitelná v řádu několika let. Z 

kariérního hlediska si klientka stanovila cíl stát se administrativní pracovnicí a pracovat na poloviční 

úvazek do jednoho roku. Z osobního a rodinného hlediska si dala za cíl jet alespoň jednou ročně s dětmi 

na dovolenou a mít přítele, který ji bude oporou, bude respektovat její děti a vypomůže jí finančně 

(například příspěvkem na společné bydlení). 

Oběma tématům jsme se postupně věnovaly a pomocí koučování jsme jej důkladně probraly. Zde se 

zaměřím na téma kariéry. 

Klientce jsem postupně dávala otázky, které konkretizovaly její představy o pracovním uplatnění. 

Rosana tyto otázky zodpovídala a tím docházelo k uvědomění a orientaci ve své situaci. Klientka si 
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uvědomila a pojmenovala také překážky, které se na cestě k cíli mohou vyskytnout a již vyskytují. Z 

vnějších překážek se objevila jazyková bariéra. Ačkoliv klientka hovoří a rozumí velmi dobře česky, její 

čeština není perfektní, což může být na některých pracovních pozicích problematické. Druhou 

překážkou, kterou jsme odhalily je neuznané vzdělání v České republice. Klientka si dosud nepožádala 

o nostrifikaci výučního listu, a tudíž v na českém trhu práce je považována jako uchazeč o práci se 

základním vzděláním, což je velmi degradující. Třetí překážkou je nedostatečná znalost práci s 

počítačem. Tuto překážku vnímá klientka jako největší brzdu, a to hlavně z finančních důvodů.  

Z vnitřních překážek si klientka uvědomila, že nechce pracovat v rušném prostředí (např. Supermarket), 

kde se denně vystřídá mnoho lidí.  V tomto prostředí se necítí dobře psychicky. Toto ji samozřejmě 

velmi svazuji a zavírá ji celou řadu možností.  

Po pojmenování překážek jsem se s klientkou zaměřila na zvažování možností, které má, aby dosáhla 

svého cíle najít pracovní uplatnění v administrativě do jednoho roku. Zde klientka usoudila, že je nutné, 

aby i nadále pracovala na zlepšování své češtiny, zajistila si uznání vzdělání v ČR a aby zlepšila své PC 

dovednosti. Uvědomila si však překážku další, a to je nedostatek financí na zajištění těchto dovedností 

a formalit. Zde se má role kouče postupně přesunula do role poradce.  

 

V čem poradce klientovi rad i l  (poradenství  / předávání informací)   

Klientce jsem poradila, aby se zaregistrovala na úřadu práce jako zájemce o zaměstnání a aby vysvětlila 

svou životní situaci. Jako „zájemce“ může žádat o bezplatné rekvalifikace, a to jak o kurz češtiny, tak o 

kurz počítačových dovedností. To klientka učinila. Na úřadu práce ji dali další doporučení, a to je účast 

v projektu FDV – Podpora cizincům, který ji může pomoci mj. při získání nostrifikace vzdělání v ČR. 

(Nostrifikaci neboli uznání vzdělání získaného v zahraničí, zajišťuje krajský úřad, popř. MŠMT). Uznáním 

vzdělání se pak cizinec stane rovnocenným uchazečem o zaměstnání z hlediska dosaženého vzdělání). 

Projekt Podpora cizincům klientka absolvovala a podařilo se jí získat nostrifikaci a následně mohla i 

zažádat o bezplatné rekvalifikační kurzy. Podařilo se jí získat kurz zaměřený na základy administrativy 

a kurz počítačových dovedností. Oba kurzy úspěšně absolvovala.  

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změ nit 

Rosana se po dlouhé době řešení svých osobních vztahových problémů přeorientovala sama na sebe, 

což je pro ni obrovský úspěch. Vnímá sama sebe jako ženu, která má svá práva a jedním z nich je také 

právo na důstojnou práci s důstojnou finanční odměnou. V rámci spolupráce klientka začala doslova 

kvést před očima a její sebevědomí se přiměřeně zvyšovalo.  

Naučila se stanovovat si hranice jak v pracovním, tak v osobním životě. Klientka v průběhu naší 

spolupráce uzavřela další nefunkční vztah. Uvědomila si, že její situaci velmi pomůže, pokud si najde 

muže, který jí bude skutečnou oporou. Doposud tento aspekt velmi přehlížela a doufala, že svého 

partnera „předělá“ a nakonec bude vyhovovat jejím představám. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient  odcházel  

Spolupráce s klientkou nadále pokračuje a zdaleka ještě není ve svém cíli (nalezení administrativní 

práce na částečný úvazek). Klientka si však uvědomila, že pro ni není v tuto chvíli nutné splnit si cíl 
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„hned“. Pojmenovala si překážky, které ji od cíle stále ještě dělí a začala velice intenzivně pracovat na 

jejich překonání. Stanovení a pojmenování cíle a překážek pro ni bylo jedním z klíčových momentů, 

které ji posouvají kupředu. Zároveň si uvědomila, že původní cíl není reálný kvůli krátkému časovému 

intervalu. Zcela se spokojí s tím, když bude mít vysněnou práci do dvou let. Mezi tím doplní potřebné 

dovednosti a rovněž bude moc dát nejmladšího syna do školky. Klientka se velmi uvolnila, svou 

současnou situaci vnímá jako nezbytnou součást cesty vedoucí k cíli a cítí osvobozující pocit.   
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Kazuistika č. 22 

YAROSLAVA 

 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Žena, věk 25 let, cizinka ze země mimo EU, absolventka Právnické fakulty v zemi svého původu – obor 

trestní právo a trestní proces, VŠ vzdělání v ČR v době kontaktu uznáno. V České republice žila střídavě 

od svých 11 let s otcem (který v ČR pracuje) a střídavě v zemi svého původu s matkou a sestrou. Úroveň 

českého jazyka má na úrovni C1. 

Yaroslava se ke mně dostala v rámci projektu zaměřeného na podporu zaměstnávání cizinců na území 

ČR. Do poradenství přišla s potřebou získat aktuální informace o trhu práce v ČR a s potřebou podpory 

při získání zaměstnání odpovídající jejímu profesnímu zaměření. Před 3 lety dokončila vysokoškolská 

studia ve své rodné zemi. Po absolutoriu ještě navštěvovala Institut politologie, kde se zaměřovala na 

témata a otázky imigrační politiky. Ve své rodné zemi byla krátce zaměstnána (cca 6 měsíců) 

v právnické kanceláři. Pracovní poměr jí byl bez vysvětlení ukončen neprodloužením pracovní smlouvy. 

Jak sama Yaroslava říkala „S ničím takovým jsem vůbec nepočítala, byla jsem vzniklou situací 

ochromena. Moje plány o kariéře po škole se naprosto rozpadly na kousky…, vůbec jsem nevěděla, co 

mám dále dělat, kde a jak se mám ucházet o práci. Na Ukrajině, když dokončíte VŠ, tak pokud nemáte 

známé, tak moc šancí na dobré místo nemáte“. Toto sdělovala Yaroslava již od počátku. Tématem byla 

i výrazná nejistota v úrovni dovedností v angličtině, především pak mluvené komunikace, kterou 

vnímala jako výraznou bariéru, se kterou však prozatím nic nedělala. Opakovaně možnosti, jak 

dovednosti anglického jazyka zlepšit, dosud spíše ignorovala. Díky tomu se cíleně vyhýbala pracovním 

nabídkám, kde byl požadavek na komunikaci v tomto cizím jazyce. 

Dále popisovala situaci takto: „Podlehla jsem názoru své rodiny a odcestovala za otcem pracujícím 

v Čechách s tím, že zde práci určitě najdu. Zde jsem v prvním období využila služeb Centra integrace 

cizinců, kde jsem získala kromě potřebných informací k řešení pobytových záležitostí i podporu k výuce 

českého jazyka“. 

  

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Naše spolupráce se začala odehrávat v kontextu toho, že klientka vstupovala do projektu se značnou 

obavou. Jako uchazečka o zaměstnání na ÚP a situaci, kdy absolvovat projektové aktivity bylo 

povinností zařazenou do Individuálního akčního plánu a nesplnění této povinnosti, by znamenalo riziko 

vystavení se sankcím. Snažila jsem se, aby naše úvodní setkání s Yaroslavou proběhlo v pozitivním 

a motivujícím duchu, aby klientčina obava ze spolupráce byla zažehnána. Byla identifikována úvodní 

zakázka, a to co nejdříve získat práci v ČR, v oboru, který vystudovala nebo v oboru příbuzném.  

Do začátku poradenství Yaroslava neseděla s rukama v klíně. Ona i její otec se velmi intenzivně snažili 

získat pro ni vhodné pracovní místo. Oslovili Ministerstvo vnitra, kde Yaroslava chtěla pracovat 

v programech pro migranty, dále nepřeberné množství právnických kanceláří, podniků poptávajících 

právní služby, minulí i současní obchodní partneři jejího otce. Yaroslava odstranila důležitou překážku 
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v poptávání odborných právnických pozic, a to uskutečněním uznání zahraničního vzdělání (tzv. 

nostrifikací), nicméně ani tak se jí téměř dva roky nepodařilo získat odpovídající uplatnění a bylo více 

než jasné, že své priority bude muset znovu přehodnotit. V rámci probíhajícího poradenství bylo stále 

více zřejmé, že vhodné zjistit, co je pro Yaroslavu skutečnou hodnotou odrážející její potřeby 

v uspokojení z nově získaného zaměstnání, co je ochotna prozatím oželet, zda je ochotna jít např. 

prozatím i mimo obor na pracovní pozici, která je charakterem juniorní a je např. z oblasti marketingu, 

HR nebo obchodně – administrativní oblasti. Při identifikaci těchto možností byly použity jako pomocná 

metoda Karty světem hodnot, proto aby si Yaroslava ujasnila, co je pro ni v současné době naprosto 

neoddiskutovatelnou hodnotou, bez které si svůj kariérní rozvoj nedokáže představit. Yaroslava 

pracovala s kartami způsobem intuitivního výběru a následné priorizace, kde z volně položených karet 

systémem „toto je pro mě nyní v hledané práci nejdůležitější“ vybírala postupnou selekcí důležité a 

obzvlášť důležité hodnoty. Na výběr měla dostatečný časový prostor, dokonce požádala o zapůjčení 

karet domů, aby se mohla opakovaně k tématu vracet a porovnávat si v určitém čase své volby. Takto 

pracovala zhruba jeden měsíc a výsledkem byla tato její následující volba:  

jako obzvlášť důležité hodnoty Yaroslava identifikovala a ztotožnila se s těmito hodnotami: 

• Práce 

• Úspěch 

• Svoboda 

jako důležité hodnoty Yaroslava identifikovala: 

• Spravedlnost 

• Moc a vliv 

• Kariéra 

S těmito hodnotami jsme nadále pracovaly a rozvíjely diskuzi zaměřenou na možnosti získání 

pracovních nabídek, které by Yaroslavě tyto potřeby splňovaly. Přišla řada na možnosti získání 

pracovního uplatnění v některém trainee programu pro absolventy ve významných firmách. Možnost 

ucházet se o trainee program jí přišla zajímavá. Měla však obavu, že opět narazí na neschopnost 

komunikace v angličtině a dále jí brzdila obava, která pramenila z možnosti směřování díky takovému 

programu do jiného oboru. To ji opětovně utvrzovalo v tom, že je pro ni důležité pokračovat ve 

vytyčené cestě, a to získat své uplatnění v oblasti práva. 

Jako poradce jsem se spojila s koordinátorem stáží a domluvila Yaroslavě příležitost zúčastnit se 

výběrového řízení na stáž pro pracovní pozici koordinátor ESF projektu. Klientka využila tuto nabídku 

mimo jiné i k příležitosti upevnit své poměrně narušené sebevědomí – zkusit si a potvrdit si, že vlastně 

takový výběrový pohovor zvládne (v období konání výběrového řízení Yaroslava již 6 měsíců nebyla na 

žádném pohovoru, což se na jejím sebevědomí značně podepsalo). Účast na pohovoru popisovala 

slovy: „Byl to pro mě silný zážitek, měla jsem velkou trému, jako bych šla na pohovor poprvé v životě“. 

„Vůbec se to nedá slovy popsat, byly to pro mě velké emoce, které jsem nechtěla dát zaměstnavateli 

najevo, ale asi jsem to úplně nezvládla. Měla jsem pocit, že mi manažer čte v očích, že jsem už tak 

dlouho žádný pohovor neměla…!“ Oceňovala proto, že v projektu (v rámci kterého jsme spolu 

pracovali) měla jak ve vzdělávání, tak v poradenství možnost si takové pohovory vyzkoušet. Z dalších 

rozhovorů bylo patrné, že si Yaroslava emoce spíše zakazovala, což nemělo dobrý vliv na její celkové 

prožívání. V rámci poradenství dala v bezpečném prostoru průchod svým emocím a reflexi svého 
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prožívání. Díky tomu dospěla k poznání, že některé věci ovlivnit nemůže, ale je toho velmi mnoho, co 

ovlivnit lze a pro svůj rozvoj a úspěšné získání chtěného pracovního místa prostě chce tyto věci změnit.  

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Yaroslava požádala o informaci, kde a jak poměrně rychle zlepšit svoji komunikaci v angličtině. Oficiální 

kurzy nepřicházeli v úvahu, již jich několik absolvovala, a dle jejího mínění jejich absolvování nemělo 

žádný velký pozitivní přínos. Doporučila jsem možnost oslovit kolegyni z projektu Wiolu, se kterou se 

setkala ve vzdělávacím kurzu projektu a která velmi dobře hovoří anglicky, a naopak úroveň její češtiny 

je horší. Vznikla myšlenka na oslovení Wioly k vzájemné komunikaci, kdy by obě věkově blízké ženy 

mohly jedna druhé být podporou pro zlepšení jazykových dovedností. Yaroslava neprodleně Wiolu 

oslovila a byla velmi příjemně překvapena tím, že i Wiola vzala tuto možnost jako vhodnou příležitost, 

jak si vzájemně vypomoci. Obě ženy se začaly několikrát týdně pravidelně setkávat a komunikovat 

spolu v obou jazycích. Což v brzké době, alespoň dle sdělení Yaroslavy přineslo výrazný posun v jejích 

konverzačních schopnostech v AJ. V procesu poradenství se dále klientka posouvala směrem 

k vytýčenému cíli, tj. získat praxi a případně přímo získat zaměstnání v oblasti práva nebo politiky 

migrace. 

V rámci poradenství jsem Yaroslavě nabídla zprostředkování účasti v evropském vzdělávacím a 

komunitárním systému Erasmus – Program YEIM Young Entrepreneurs in Motion, kde účastník 

projektu musí splnit několik podmínek, především pak sestavit životaschopný podnikatelský plán a ten 

pak obhájit před hodnotiteli. Účastník programu je u hostitelského podnikatele ve vybrané zemi a 

prohlubuje si svoje odborné zkušenosti na své budoucí podnikání po návratu do ČR a může sloužit také 

jako tolik potřebná šance k dosažení praxe. Jeho účast je na odborné bázi vedené mentorem 

(hostitelským podnikatelem). 

Yaroslava souhlasila s naší společnou schůzkou s koordinátorkou tohoto programu v ČR. Dle popsaných 

podmínek se začala samostatně zajímat o účast v programu, s koordinátorkou konzultovala již dříve 

zpracovávané téma výzkumu z jejího vysokoškolského studia – analýzy kriminogenního potenciálu 

sociálních sítí, které by v rámci případné spolupráce ráda dále rozvíjela. V databázi hostitelských firem 

našla možného poskytovatele stáže ve Velké Británii – IT firmu v Southamptonu, která jí pro připravené 

téma poskytne nezbytnou podporu a pro rozvoj jejího podnikatelského plánu vytvoří sdílené 

podnikatelské prostředí. 

Po nezbytných formálních náležitostech účasti v projektu byla žádost schválena a díky tomu Yaroslava 

odjela na dvouměsíční stáž do VB. V průběhu stáže se mnou několikrát emailem a formou skype 

rozhovorů komunikovala a bylo zřejmé, že si vytvářela pomocí mezinárodního networkingu síť 

kontaktů pro rozvíjení dalšího podnikatelského potenciálu. Návrat a budování kariéry plánuje v ČR 

vzhledem k dalším osobním vazbám v ČR. 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo zm ěnit 

Poradenské směřování Yaroslavy k vlastnímu poznání, co je pro její rodící se profesní rozvoj důležité 

bylo vedeno koučovacím přístupem a za pomocí reflektivní strategie v poradenském přístupu. Díky 

těmto nástrojům postupně Yaroslava přebírala zodpovědnost za plánování své kariéry, přestala se 
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upínat na nutnost získání práce za každou cenu, přestala vnímat dobře míněné rady a doporučení od 

svého nejbližšího okolí jako nutnou podmínku toho, že tato univerzální řešení musí přijmout za své. 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Yaroslava na počátku poradenství působila hodně nejistě, především díky tomu, že prozatím nebyla 

schopna získat vysněné místo po dobu téměř dvou let.  Měla snížené sebevědomí díky častému 

neúspěchu. Potlačovala své pocity (agresi), že je díky evidenci na ÚP nucena absolvovat povinně účast 

v projektu a nevidí důvod proč. V průběhu kariérového poradenství byla klientka vedena pomocí 

mentoringu – nabízením možných alternativ rozvoje její kariéry za předpokladu, že se bude moci 

uplatnit ve svém oboru – v oblasti práva. Dále zapojením koučovacího přístupu, díky kterému byla 

Yaroslava odvedena od nepříjemných zkušeností se ztrátou vysněné práce ve své rodné zemi. Dále byly 

podpořeny její současné možnosti (možnost zdokonalit AJ, možnost zapojit se do mezinárodního 

programu, možnosti zahájit podnikatelské aktivity, o kterých dříve neuvažovala). Částečně byla využita 

i reflektivní poradenská strategie a Yaroslava díky ní velmi brzo v poradenství udělala zásadní 

rozhodnutí. A to, že začala cíleně pracovat na zlepšení své komunikace v cizím jazyce a rozhodla se 

soustředit své síly na získání pracovní nebo podnikatelské příležitosti ve vystudovaném oboru, což jí 

výrazně posouvá v budování vlastní kariéry. 

 

  



 
 

 
 

89 

Kazuistika č. 23 

JANA 

 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Jana, žena ve věku 30 let, Bulharka, svobodná, matkou jednoho dítěte ve věku 7 let, v minulosti na 

území ČR již pracovala, vyučená švadlena. 

Klientka Jana přichází k poradenství ve značně svízelné situaci. V jejím příchodu jsem nespatřovala 

konkrétní kariérový záměr, ale obecné hledání pomoci. Z anamnestického rozhovoru, který pro 

špatnou jazykovou vybavenost Jany byl veden asi 3-4 sezení, vyplynulo, že v minulosti byla ohrožována 

domácním násilím, v aktuálním bydlišti se skrývá. K současnému zaměstnavateli se dostala přes 

„agenturu“, která Janě zprostředkovala i bydlení. Současná majetková situace Jany byla na hranici 

nouze. Příjem Jany ze stávajícího zaměstnání byl cca 10 500,- Kč měsíčně, náklady na bydlení činily 

8000,- Kč měsíčně. Jana s dcerou ve věku 7 let v prvním ročníku povinné školní docházky žila v jednom 

pokoji v rodinném domě, kde s dalšími 2 nájemníky společně používali kuchyni a sociální zařízení. 

V některých měsících Jana náhle onemocněla, aniž by při tom onemocněla i její dcera. Podrobnějším 

dotazováním se podařilo zjistit, že Jana byla zaměstnavatelem odesílána k lékaři s nespecifickými 

zdravotními potížemi v době, kdy pro zaměstnance zaměstnavatel neměl žádnou práci k přidělení. 

V takovém měsíci se příjem Jany snížil i na částku, která nepokrývala ani náklady na bydlení a Jana se 

postupně na bydlení zadlužovala. Složitě se jí dařilo skloubit práci s vypravováním dcery do školy. 

Pracovní doba začínala v 5:00 hodin a končila v 14:00 hodin. Děvče se do školy proto vypravovalo samo. 

Jana pro chybějící potvrzení o přechodném pobytu pro dceru nemohla požádat o dávky státní sociální 

podpory. Pro vážné sociální překážky na straně Jany jsem v úvodu poradenství kontaktovala na 20 

různých sociálních služeb nebo spolků, které svým zaměřením mohly přispět ke zdárnému 

komplexnímu řešení situace klientky, ale žádné nebylo vybaveno tlumočníkem, takže práci s klientkou 

nikdo z nich nezahájil. Jana nebyla schopná se samostatně přepravovat hromadnou dopravou, takže 

se přesouvala pouze pěšky. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Jana přichází k poradenství dobře motivovaná nespokojeností a pod finančním tlakem, proto jsem ji ke 

změně zpočátku povzbuzovala především materiálně – zprostředkováním opakované pomoci ve formě 

potravin a drogerie. Tím jsem Janě uvolnila tlak na rychlé zvýšení příjmu, např. i dalším pochybným 

způsobem. V tomto smyslu byla zásadní dobrá spolupráce sociálního pracovníka obce. Nejlepším 

nástrojem pro práci s Janou se ukázalo být aktivní naslouchání, klientka tak na schůzky přicházela 

s chutí. V běžném životě Jana v okolí nenacházela pochopení pro jazykovou bariéru, i proto se uzavírala 

do sebe, ochota klientce porozumět proto byla klíčovým východiskem. V přístupu k češtině bylo rovněž 

zásadní, že Jana měla dceru na prvním stupni základní školy a skrze ni se k jazyku dostávala. S klientkou 

jsem hovořila česky v jednoduchých větách. V případě, že klientka instrukci nenásledovala, byl to vždy 

signál, že dobře nerozumí. V těchto případech jsem použila překladač v mobilním telefonu. Celé 

poradenství jsem vedla volnější formou tak, aby tempo Janě vyhovovalo a cítila se přiměřeně vytížená. 
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Janu jsem vedla prostřednictvím jejích příběhů a zkušeností k definování vlastních silných stránek, 

nalezení a vytyčení hranic v osobních i pracovně-právních vztazích. Ukládáním úkolů pro samostatné 

zpracování a jejich následné hodnocení rovněž mělo na klientce povzbudivou odezvu. Tím především 

docházelo ke zmocňování klientky a změně jejího sebeobrazu. Jana byla ujišťovaná, že se jedná o úkoly, 

které dokáže úspěšně vyřídit. Jednalo se o dílčí pokyny: zjistit, kde je nádraží, kam jezdí vlak, kdy mají 

otevřeno na úřadu, sehnat přihlášku do školní družiny, zajistit potvrzení pronajímatele k žádosti o 

přechodný pobyt, dojít na úřad pro potravinovou pomoc, vybavit pasové foto. Do terénu Jana zpočátku 

jezdila s mapkou s vyznačenou trasou. 

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Jana měla ztížený přístup ke zjišťování a aplikaci právních norem. Proto bylo třeba, abych Janu prvně 

informovala o právech a povinnostech vyplývajících z již uzavřeného pracovního poměru. S Janou jsem 

po bodech prostudovala pracovní smlouvu a podstatné informace v její kopii zvýraznila. Jana se zcela 

neorientovala v sociálním systému ČR, takže rovněž tuto oblast bylo nutné přiměřeným způsobem 

společně s klientkou zmapovat. S Janou jsem prošla požadavky k podání žádosti o dávky státní sociální 

podpory – k tomu si klientka vyřídila potvrzení o přechodném pobytu pro dceru. Formuláře pro odbor 

azylové a migrační politiky jsme z důvodu jazykové bariéry vyplnily společně a Jana si žádost podala 

sama. Podobným způsobem jsem Janu přivedla k podání žádosti o dávky: příspěvek na bydlení a 

přídavek na dítě, v tomto byla navázána na sociálního pracovníka obce, který s klientkou paralelně dále 

dořešil úpravu výchovy a výživy její dcery, včetně uplatnění výkonu rozhodnutí na pohledávku otce na 

výživném. Paralelně jsem s Janou pracovala na možné změně bydlení tak, aby při zachování stejné 

kvality bylo nové bydlení levnější, nebo při zachování stejné ceny bylo kvalitnější. Janu jsem na 

webových stránkách obce nasměrovala do sekce pronájmů obecních bytů. Jana se zde rozhodla pro 

jeden z bytů, na který si převážně sama vyplnila poptávkový formulář. Pro Janu bylo složitější popsat 

své osobní poměry, zejména vyznačit rizikové faktory, které jsme nakonec společně definovaly jako 

riziko předlužení a nevhodnost stávajícího bydlení pro samoživitelku s dítětem. Tento krok se zpětně 

projevil jako zlomový, tedy jako moment, kdy si Jana uvědomila zdroje své nespokojenosti a začala s 

nimi pracovat. 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Z pohledu poradce se Janě podařilo aktivovat kritické myšlení, sebeprosazující a vyjednávací postoj. 

Jana se výrazně osmělila v situacích, kterým ne zcela porozuměla a v závěru poradenství dokázala i 

aktivně protestovat. Vzhledem k této změně však Jana odmítla v zaměstnání setrvat, neboť pro ni byly 

takové podmínky již ponižující, a přestala tam svévolně docházet. Mezi dvěma konzultacemi si Jana 

samostatně zkontaktovala konkurenčního zaměstnavatele v obci a zajistila si příslib zaměstnání, včetně 

mzdových podmínek. Nebyla však dostatečně odhodlaná ke konfrontaci s původním 

zaměstnavatelem, zejm. za účelem vyžádání zápočtového listu. V této fázi jsem s ní projednala aktuální 

možnosti dalšího řešení, podpořila její rozhodnutí, že v těchto pracovních podmínkách nemusí 

setrvávat. Jednání s původním zaměstnavatelem nakonec Jana absolvovala sama. Rovněž se obrátila 

na ředitele základní školy a v průběhu školního roku získala dceři místo v ranní školní družině.  
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Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Jana se dostavila k poslední konzultaci s informací, že zaměstnavatel na schůzce místo ukončení 

pracovního poměru nabídl klientce, aby v zaměstnání setrvala. Významným faktorem k tomuto návrhu 

na straně zaměstnavatele byly její výborné pracovní výsledky a obtíže, s nimiž by bylo možné ji u 

zaměstnavatele nahradit. Pracovní dobu si Jana vyjednala s ohledem na otevření školní družiny tak, 

aby mohla plnit i běžné rodičovské povinnosti. Ve stejné době byl za velmi výhodných podmínek Janě 

přidělen do nájmu obecní byt. Bez kauce a za cenu, která odpovídala asi polovině původního nájmu. 

Kromě komunikačních dovedností se u Jany zlepšila i jazyková výbava a slovní zásoba. V této fázi jsem 

Janu navázala na sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi, která klientce pomohla 

s přestěhováním a potřebnými formalitami souvisejícími s bydlením. Další konzultaci Jana 

nepožadovala. 
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Kazuistika č. 24 

KIRILL 

 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Muž, věk 61 let, cizinec ze země mimo EU – Bělorusko – je držitelem statusu osoby s mezinárodní 

doplňkovou ochranou, absolvent vysokoškolského studia v Bělorusku – filolog – učitel oboru ruský 

jazyk a literatura. Vysokoškolské vzdělání v ČR mu prozatím nebylo uznáno. V České republice žije 

necelé 2 roky, osaměle v pronajatém bytě, mluví velice dobře česky, absolvoval ČJ pro cizince v rámci 

rekvalifikačního kurzu ÚP, kde je evidován jako uchazeč o zaměstnání. V době prvotního poradenského 

kontaktu byl bez stálého zaměstnání, jen občasné krátkodobé brigády.  

Kirill přišel do poradenství v rámci projektu zaměřeného na podporu zaměstnávání cizinců v ČR, 

Doporučení, aby se takové aktivity zúčastnil, dostal z pobočky Úřadu práce, kde byl evidován jako 

uchazeč o zaměstnání. Od úvodního setkání bylo patrné, že klient není v dobré psychické kondici. Od 

počátku avizoval, že jeho situace je neřešitelná, má obavy z budoucnosti, nevidí žádné brzké zlepšení 

své situace. Objektivně byl frustrovaný a unavený z požadavků úřadů na to, aby opakovaně a složitě 

dokazoval svůj pobytový status a úmysl se integrovat a najít zde legální zaměstnání tak, aby mohl v ČR 

žít plnohodnotný život.  Informoval o tom, že se zúčastnil akce, kdy úřednice proti němu a jiným 

cizincům otevřeně vystoupila s invektivou, proč ještě neumějí dobře česky na to, kolik let jsou 

v Čechách, útočně pak v komunikaci Kirilla a ostatní cizince slovně napadala a obviňovala z úmyslu 

obohatit se čerpáním dávek. Tento zážitek měl v živé paměti a jeho motivace a ochota začít 

spolupracovat byla velmi nízká. Jak sám popisoval, do spolupráce šel vlastně jen z obavy, aby jako ten, 

kdo nevyužil nabídky projektu, nebyl potrestán ukončením evidence na úřadu práce. Rád by pracoval 

jako novinář, využil svých poznatků o poměrech ve své zemi, ze které musel odejít na základě svého 

politického přesvědčení neslučitelného s oficiální politikou země. Chtěl by přispět k pravdivé 

informovanosti. Nemá však uznané vysokoškolské vzdělání, žádosti o místo v novinářském oboru 

nejsou přes jeho výraznou snahu akceptovány.  

 

Způsob práce s kl ientem  

(např.  jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Poradenství jsme začali v zimním období, když přišel Kirill poprvé, byl hodně nachlazen, omlouval se, 

že není úplně v kondici a bylo patrné, že i jeho psychický stav není optimální. Hůře artikuloval, 

opakovaně se ujišťoval, že nebudeme informace, které nám sdělí předávat jiným subjektům. Nejdříve 

jsem Kirilla ujistila, že já i další odborníci, kteří by mu mohli pomáhat hledat řešení pro zlepšení 

podmínek jeho života, se k němu budeme chovat s maximální úctou a respektem. Dále jsem ho ujistila, 

že pokud v průběhu spolupráce nenajdeme řešení, která by pro něho byla přijatelná, nebude nucen 

dělat žádná rozhodnutí ke změně. Dostávat poradenskou podporu bude bezpodmínečně a bude jen na 

něm, jaké změny ve svém životě přijme a bude realizovat. Dále jsem ho také ujistila, že informace, 

které v průběhu poradenství sdělí, nebudou dále předávány. Zjišťovala jsem jeho aktuální životní 

podmínky a hledali jsme společně témata, ve kterých ho mohu podpořit. Na prvním sezení jsme se 

společně pokusili udělat seznam jeho potřeb a možností, jak je realizovat. Očividné bylo, že to pro 
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Kirilla byla značná zátěž. Ponechali jsme seznam nedokončený s tím, že se k němu můžeme kdykoli 

vrátit, případně on na něm může (odnášel si kopii) kdykoli do dalšího setkání pracovat. Schůzka nebyla 

naplánována, Kirill se měl ozvat sám. 

Další poradenství vzniklo až s odstupem dvou měsíců. Kirill sám požádal o schůzku, na kterou přinesl 

seznam potřeb. Od minulého sezení jej doplnil, přičemž výrazně převažovala potřeba zjistit informace 

k možnosti uznání vzdělání a zajistit si nějakou formou práce alespoň minimální příjem na pokrytí 

životních nákladů. K jednání byl přizván kolega – specialista na podporu pro získání uznání zahraničního 

vzdělání. Kirill získal informace o všech potřebných dokumentech a nutnosti získat jejich překlady a 

ověření, které musí zajistit pro podání žádosti o nostrifikaci. Diplom o studiu naštěstí měl, chyběl mu 

však přehled předmětů, což vzhledem k tomu, že požívá status doplňkové mezinárodní ochrany, může 

vyřešit využitím možnosti sepsat o tomto dokumentu čestné prohlášení. Problémem bylo, že od 

ukončení jeho studia uplynulo již téměř 40 let a on si seznam a hodinové dotace nepamatoval. 

Vytvořením sítě možných a použitelných kontaktů jsme s Kirillem došli k možnosti oslovit jeho bývalé 

spolužáky. Za úkol dostal oslovení těchto lidí tak, aby byl schopen v co nejbližší době připravit 

dokument k podání na příslušnou VŠ k uznání vzdělání v ČR.  

V dalších setkáních jsme se s Kirillem zaměřili na jeho možnosti prosazení se v novinářské činnosti v ČR. 

Jeho původním záměrem bylo získat novinářskou pozici v některém celostátním periodiku. V tomto 

směru podnikal již dříve aktivní kroky, oslovoval velkou část vydavatelství, novinová periodika, 

rozhlasové stanice (včetně Radia Svobodná Evropa) – posílal své životopisy, motivační dopisy, portfolia 

svých příspěvků z minulosti – doposud nicméně bezúspěšně. Odpovědi nedostával, při telefonických 

kontaktech byly odpovědi zástupců vyhýbavé a své dojmy popisoval jako, že je pro tento obor již 

nepotřebný, je příliš starý a nezbývá nic jiného než brát jen nekvalifikované práce.  

V průběhu vyřizovaní nostrifikace jsme se v rámci poradenství intenzivně scházeli, Kirill dostával 

drobné úkoly, vedoucí k získání reálného pohledu na situaci v tomto oboru a často byla použita 

technika přerámování situace. Náhled na (dle jeho slov) „starého, pro nikoho nezajímavého a 

nepotřebného člověka v cizí zemi, migranta, který není schopen splnit požadavky úřadů“ jsem Kirillovi 

vyhodnocovala následovně.“ Říkáte, že rozesíláte své nově upravené životopisy a své motivační dopisy. 

To velmi mnoho lidí takto intenzivně nedělá, např. ani nemá tyto dokumenty v pořádku a připraveny 

pro okamžité zaslání zaměstnavateli. V tom je vaše hodnota. Vyprávěl jste mi, že máte hodně 

zkušeností se psaním článků a statí o své rodné zemi a situaci v ní. To je velmi dobré pro případné 

reference. Zvládl jste připravit všechny potřebné doklady pro uznání vašeho zahraničního 

vysokoškolského vzdělání, a přestože jste neměl některé dokumenty, povedlo se vám je zajistit, což 

rozhodně nebylo lehké. Našel jste efektivní způsob, jak toho dosáhnout…. Také jste si našel prozatím 

práci, která vás uživí do doby, než se vám podaří získat odbornější zaměstnání. To každý v této zemi 

také nedokáže a je třeba odkázán na čerpání sociálních dávek. Všemi těmito příklady dokazuje 

mnohonásobně, že úřednice, která vás slovně nepadala, že svou situaci nechcete a neumíte řešit, 

rozhodně neměla pravdu.“  

 

V čem poradce klientovi rad i l  (poradenství  / předávání informací)   

V poradenství bylo potřebné pomocí mentoringu předávat Kirillovi informace týkající se současného 

trhu práce. Získal informace, jak efektivněji oslovovat tyto zaměstnavatele ve smyslu hierarchie 

pracovních pozic v daném oboru. Sám dospěl k přesvědčení, že musí v tomto oboru začít od malých 
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krůčků – např.  nabízet zpracování drobných zpráv pro zahraniční rubriky novin, rádií apod. a hledat 

zatím možnost, jak se stát přispěvovatelem.  

Z dostupných profesních kontaktů bylo možné Kirilla propojit na koordinátora novinářské ceny, který 

zabezpečil dostatečné síťování na reálné kontakty z oboru. Tyto kontakty poté již Kirill sám aktivně 

rozvíjel a získal mnoho důležitých poznatků o možnostech uplatnění v oboru. V průběhu poradenství 

jsem pomáhala zprostředkovat schůzky a účastnila se počátečních kontaktů s odborníky – tak byl 

položen počátek významnějšího síťování v požadovaném oboru. 

V rámci poradenství jsem Kirillovi pomohla také zprostředkovat informace, jak uznat zahraniční 

vzdělání v České republice, v případě že nemá všechny předepsané dokumenty. Poté, co získal v ČR 

uznání vysokoškolského vzdělání, se jeho šance na stálé zaměstnání v oboru zvýšily.  

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se kli ent naučil, co se podařilo změnit 

Poradenské směřování Kirilla k vlastnímu poznání toho, co je pro řešení jeho nelehké životní a kariérní 

situace důležité bylo vedeno z velké části technikou přerámování situace a za pomocí opakovaného 

mentoringu. Díky vedení poradenství ve smyslu učení Satir model – modelu růstu, kdy klientovo 

prožívání a zážitky jsou vedeny k pozitivnímu ukotvení dosažených změn, se podařilo výrazně změnit 

jeho negativní myšlení, které ho od počátku limitovalo.  

Díky těmto technikám a poradenskému přístupu Kirill postupně přebíral zodpovědnost za plánování 

své kariéry, přestal se upínat na myšlenku, že je již starý na změny v životě. Přestal si připouštět, že 

neexistuje možnost, jak získat místo novináře, nebo že pro něho jako pro migranta je tato práce 

zapovězena.  

 

Shrnutí, výsledek poradenského p rocesu, s čím klient odcházel  

V horizontu sedmi měsíců od zahájení poradenství Kirill odcházel z poradenství výrazně motivovaný a 

velká část jeho problematických aspektů, týkajících se života v ČR, byla vyřešena. Kirill získal status 

odborně kvalifikovaného člověka, získal prozatímní zaměstnání zabezpečující pokrytí jeho životních 

potřeb. V rozšiřující se síti kontaktů z oboru získal možnost ucházet se o odbornou novinářskou pozici. 

Výrazným motivačním prvkem byla pozitivní zpětná vazba na řešení jeho životní situace od odborníků 

a ostatních klientů, se kterými se setkal v projektových aktivitách. Výrazně se zlepšovala jeho úroveň 

češtiny. Jak sám popisoval situaci, život se mu doslova obrátil o 180 stupňů. Tečkou za jeho pozitivními 

změnami byl fakt, že se seznámil a spojil svůj život s novou životní partnerkou. 
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Kazuistika č. 25 

PAVEL 

 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis tématu (problému)  

Muž Pavel 25 let, čerstvý absolvent VŠE ekonomie. Celkově působí roztěkaně a nervózně, nejistě. 

Mladý muž pochází z jedné moravské vesnice z neúplné rodiny. Je průměrný absolvent VŠE v Praze. Je 

inteligentní, má silné analytické myšlení, rozumí číslům, baví jej práce s čísly či kontrolovat práci 

druhých a nacházet v jejich práci číselné chyby, nerad se zapojuje do mimoškolních a týmových aktivit, 

nechce být „viděn“. O svých kvalitách ví, ale přesto nemůže najít práci již více než 4 měsíce. Nechápe, 

jak je to možné, když je vysokoškolsky vzdělaný student. 

Pavel přišel na podzim roku 2017 v životní situaci, kdy byl po vystudování vysoké školy již 4 měsíce na 

ÚP (od července – říjen 2017). V průběhu evidence na UP si aktivně hledá práci v oboru ekonomie 

v komerčních firmách a dosud nebyl pozván ani na jeden pohovor do firmy. 

Pavel měl zájem pouze o jednorázové poradenství (z důvodu tíživé finanční situace a potřebě rychlého 

nalezení práce). 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Vzhledem k tomu, že Pavel měl zájem pouze o rychlé – jednorázové poradenství, bylo nutné, abych 

provedla jednoduchou diagnostiku jeho situace, spolu jsme definovali problémy a navrhli mu možnosti 

řešení jeho situace. Takže po krátkém povídání si o něm, v čem je dobrý a co chce v životě dělat, jsem 

mu navrhla tyto možnosti naší spolupráce: 

I. jednorázové poradenské setkání nad jeho CV, motivačním dopisem a možnostmi, kde a jak 
si hledat práce 

II. 2–3 opakované poradenské setkání, kde se zaměříme více na jeho silné a slabé stránky, 
jeho životní motivaci a možné profesní směřování, písemné sebeprezentační techniky (CV, 
motivační dopis), popř., příprava na pohovor a posílení/zkvalitnění jeho ne/verbálního 
projevu 

Pavel si po našem vstupním povídání vybral variantu II. naší spolupráce a začal vidět „sluníčko na konci 

tunelu“. Poté jsme spolu přešly k diagnostice jeho silných a slabých stránek a zároveň důkazů k jeho 

klíčovým kompetencím pomocí techniky „životní křivka“. Vzhledem k tomu, že klient má za sebou 

krátkou životní dráhu a minimum profesních zkušeností, hledali jsme důkazy jeho kompetencí 

převážně v jeho studijních úspěších a úspěších v jeho koníčcích a v jeho stážích při studiu. Zároveň 

pomocí diagnostického testu „kariérových kotev“ a diskuse nad životní křivkou a jeho životními zájmy 

jsme definovaly, co ve skutečnosti chce a nechce dělat. Na závěr našeho I. setkání si klient odnášel 

písemný materiál, kde si sám na základě naší hodinové práce zpracoval svoje silné a slabé stránky, dále 

důkazy ke každé klíčové kompetenci a definoval si, které klíčové kompetence chce přednostně rozvíjet. 

Zároveň si sám stanovil časový plán rozvoje včetně 3 klíčových kompetencí, které chce rozvíjet. Na 
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konci našeho setkání byl Pavel očividně málomluvný a sám sdělil, že bude přemýšlet nad tím, co se 

dneska na našem setkání o sobě dozvěděl. 

Na naše II. setkání si Pavel donesl CV a motivační dopis, které zasílal potencionálním zaměstnavatelům 

a seznam, kde, kdy a jak si vlastně hledal práci. Na tomto setkání jsme se věnovali možnostem, kde a 

jak si hledat práci a jak by měla vypadat jeho sebeprezentace písemná. Spolu jsme přepracovali jeho 

písemnou sebeprezentaci (životopis, motivační dopis).  

Pavel si z tohoto II. setkání odnesl připomínky ke svému CV, motivačnímu dopisu a databázi možných 

náborových cest v regionu. Sám si nahlas definoval, že naše setkání vnímá pro sebe jako velmi užitečná 

a že si spoustu věci neuvědomoval a nepřikládal jim takový důraz, zejména v oblasti sebeprezentačních 

technik – jako je jeho CV. 

Doma si poté Pavel vypracoval „systém jak a kde si hledat práci“ a aktualizoval si svoje CV. Zároveň si 

vyhledal a odeslal 15 pracovních nabídek během následujícího týdne. 

Na našem třetím sezení jsme spolu vyhodnotily úspěšnost jeho současného nastaveného systému 

hledání práce a zkusili jsme si „pohovor na nečisto“. Pavel si poprvé ujasnil svůj verbální i neverbální 

projev a jeho působení na okolí, popř. u výběrového přijímacího pohovoru k novému zaměstnavateli. 

Zároveň jsem s klientem probrala možný celý proces přijímacího řízení podle různých právních specifik, 

a co vše by jej mohlo potkat v přijímacím pohovoru. Na závěr jsme si shrnuli jeho možné silné a slabé 

stránky v oblasti verbálního a neverbálního projevu a Pavel odcházel s krátkou videovizitkou a jejím 

rozborem, kde mohl vidět, jak může působit u výběrového pohovoru.  

Pavel na konci našeho III. setkání usoudil sám, že by rád přivítal ještě další setkání, kde bychom se 

zaměřili ještě podrobněji na jeho verbální i neverbální projev u případného výběrového řízení a na práci 

se stresem a nervozitou u pohovoru. Na tomto setkání jsme se domluvili, že budeme realizovat další 

setkání až v okamžiku, kdy dostane nabídku na pohovor. 

Na závěr našich setkání jsme si společně připomenuli cíl našich poradenských schůzek a akční plán a 

dále se Pavel zamyslel nad možnostmi, jak dále na sobě pracovat. Sám si definoval 3 klíčové oblasti 

seberozvoje a stanovil si časový harmonogram a cesty, jak se rozvíjet  

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

Při našich třech setkání jsem mu předávala z pozice mentora odborné informace týkající se: 

I. setkání: 

• techniky identifikace jeho silných a slabých stránek 

• test „kariérové kotvy“ 

• seznam důkazů jeho klíčových kompetencí k výkonu jeho vysněné profese 

• časový plán rozvoje 
II. setkání: 

• profesionalizace jeho CV, motivačního dopisu 

• seznam aktuálních možností, kde a jak si hledat práci 
III. setkání: 

• jak si zpracovat a sledovat systém hledání práce 

• videovizitka 

• informace, jak pracovat se svým verbálním i neverbálním projevem 
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•  právní rámec různých typů firem a různých typů přijímacích řízení 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Tato sekce se zaměřuje na dovednosti klienta. Popište, zda se u klienta podařilo rozvinout, posunout 

nějakou dovednost užitečnou pro jeho budoucí uplatnění na trhu práce. Tato sekce se bude týkat 

zvláště poradenství v delším časovém horizontu, kde můžeme změny návyků podporovat i pozorovat. 

Může jít například o způsob plánování, včasného chození na schůzky, systematičtější práci s 

informacemi (př. klient si je začal zapisovat) atd. 

Pavel změnil nebo vlastně si nastavil nový systém procesu hledání práce. Pochopil význam 

profesionalizace svých písemných sebeprezentací (životopisu amotivačního dopisu – nutnost 

aktualizovat vzhledem k pozici, zaujmout, vyzdvihnout svoje klíčové kompetence směrem k pozici a 

zdůraznit svoji motivaci k firmě i k profesi).  

Zároveň si Pavel začal uvědomovat důležitost svého verbálního i neverbálního projevu a jeho význam 

na své komunikační okolí. Zároveň začal pracovat na jeho zlepšení.  

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

 
Na závěr patří shrnutí, jak a s čím poradce poradenství uzavřel, jaký byl výsledek poradenského 

procesu, co se podařilo zlepšit, jaké následné kroky si klient naplánoval a s čím konkrétně klient 

nakonec odcházel. Zároveň, pokud je to relevantní, jsou uvedeny případné odkazy na návazné služby, 

pokud ze strany poradce byly nějaké další doporučeny.  

Ačkoliv Pavel přišel pouze s podmínkou, že se bude jednat o jednorázové poradenství, naše sezení se 

uskutečnila 3x a poté ještě následovalo poradenství on-line. 

Pavel během 1 měsíce byl pozván na 3 pohovory, z toho jedno výběrové řízení vyhrál a do 6 týdnů 

nastoupil do svého prvního zaměstnání. 

Ve své práci jsem nevyužila kreativní techniky vzhledem k osobnostnímu zaměření klienta, ale spíše 

jsem se zaměřila na využití technik papír – tužka, číselné řady, grafická znázornění. To vše vždy na 

základě dialogu. 
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Kazuistika č. 26 

MONIKA 

 

S čím, odkud účastník poradenství  přišel, popis témat u (problému)  

Monika (24 let) je studentkou VŠ ve Zlíně. Je přátelská se sklonem k introvertnějším projevům chování 

a jednání. Studentka studuje poslední ročník magisterského studia na VŠ T. Bati ve Zlíně se zaměřením 

na ekonomiku a řízení lidských zdrojů. Má přítele v Praze a ráda by se za ním po ukončení studia ihned 

přestěhovala a našla si tam práci.  Monika bohužel neví, jak si hledat práci a dosud se ani nezajímala o 

možnosti profesního uplatnění v Praze. Ví, že by ráda zůstala ve vystudovaném oboru, má ráda 

různorodost a práci s lidmi a uvítala by i možnost dalšího vzdělávání v přidruženém oboru, např. 

psychologii či andragogice. Zajímá se o psychologii osobnosti i psychologii práce a ví, že nechce 

pracovat ve státní správě. 

Monika přišla začátkem března roku 2017 v životní situaci, kdy za 3 měsíce měla dokončovat 

magisterské studium na VŠ a chtěla si najít práci v Praze, kam se chtěla odstěhovat bezprostředně po 

ukončení studia. Monika měla jasnou představu o svém profesním cíli – chtěla uplatnit teoretické 

znalosti v oblasti HR a administrativě ideálně ve větší komerční firmě. Vzhledem k tomu, že umí velmi 

dobře anglicky a francouzsky, uvítala by práci v zahraniční pobočce.  

Požádala mě o řešení, kde a jak si hledat práci v Praze a uspět u výběrového řízení. Vzhledem k tomu, 

že Monika jezdí 2x měsíčně do Prahy, dohodli jsme se na schůzkách pouze 2x měsíčně v průběhu 

března – dubna 2017 (tzn. 4 schůzky/ po 1,5 hod) tak, aby v dubnu před závěrečnými zkouškami na VŠ 

již měla jistotu zaměstnání. 

 

Způsob práce s kl ientem  

(např.  jak jsem účastníka poradenství  motivoval/koučoval/ aktivizoval)  

Na našem I. sezení po krátkém diagnostickém rozhovoru s Monikou jsme spolu navrhly obsah 

následujících sezení včetně identifikace dílčích cílů jednotlivých sezení: 

1. identifikace silných stránek – co nabídnout zaměstnavateli, když má minimální praxi 

2. jak by měla vypadat žádost o práci – CV, motivační dopis, popř. profil na LinkedIn 

3. kde si hledat práci – systém hledání práce  

4. příprava na pohovor – jak zaujmout u výběrového pohovoru u potencionálního 

zaměstnavatele, jak vyhrát výběrové řízení a bezprostředně po škole nastoupit hned do 

zaměstnání 

Poté jsme začaly pracovat na identifikaci jejích silných a slabých stránek a hledání důkazů těchto 

stránek tak, aby klienta věděla, co může svému prvnímu potencionálnímu zaměstnavateli nabídnout.  

Vzhledem k tomu, že Monika má za sebou relativně krátkou životní dráhu a minimum profesních 

zkušeností, hledali jsme důkazy jejích kompetencí převážně ve stážích při studiu, prázdninových 

brigádách, studijních úspěších a úspěších v jejich koníčcích.   
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Monika poměrně přesně věděla, v jakém typu firem chce pracovat. Nicméně bylo vhodné více 

specifikovat její profesní cíl. Pro upřesnění jsem použila „kreativní kartičky“ a pomocí nich klientka 

identifikovala „co by ve svém I. zaměstnání chtěla /nechtěla, s čím by se chtěla/nechtěla potkat …“ 

Na závěr našeho I. setkání si Monika odnášela písemný materiál, kde si sama na základě naší spolupráce 

zpracovala svoje silné a slabé stránky, dále důkazy ke klíčovým kompetencím své budoucí profesi 

(směrem k profesnímu cíli) a definovala si, které klíčové kompetence chce přednostně rozvíjet a 

stanovila si časový plán rozvoje na následující 2–3 měsíce.  

Monika si na naše II. setkání donesla CV a motivační dopis, které si doma sama zpracovala zatím bez 

mých pokynů.  Na tomto sezení jsme profesionalizovaly její sebeprezentační písemné dokumenty (CV, 

motivační dopis, LinkedIn) a poté jsme se věnovaly možnostem, kde a jak si hledat práci v Praze (jaké 

jsou aktuální možnosti – kde a jak firmy v Praze nejčastěji hledají své zaměstnance). Vše probíhalo 

formou polostrukturovaného rozhovoru.  Monika si z tohoto II. setkání odnesla připomínky ke svému 

CV, motivačnímu dopisu. Doma si klientka sama přepracovala svoje CV.  

Na našem III. sezení jsme se zabývaly možnostmi, kde si hledat práci v Praze vzhledem k jejímu 

profesnímu cíli a vystudovanému oboru.  Nejdříve formou brainstormingu jsme si definovaly všechny 

možné cesty hledání práce. Poté jsme si řekly výhody a nevýhody hledání práce z pohledu uchazečky a 

poté z pohledu firmy a na závěr našeho sezení jsme analyzovaly aktuální situaci na trhu práce v Praze, 

konkrétně v jejím profesním zaměření a definovaly jsme 3–5 nejaktuálnějších cest, kde si hledat práci 

v Praze. Zároveň jsme si řekly, jak číst různé typy inzerátů, co v nich hledat a jak na ně reagovat – jak 

přizpůsobit její životopis konkrétní pracovní nabídce. Monika si z našeho druhého sezení odnášela 

databázi aktuálních náborových cest svých potencionálních zaměstnavatelů v Praze.  

Doma si Monika vypracovala materiál s pracovním názvem „Kde si budu hledat práci v Praze“ včetně 

časového harmonogramu a systému kontroly. Zároveň si vyhledala a odeslala cca 20 pracovních 

nabídek během následujících dvou týdnů. 

Na našem čtvrtém sezení jsme vyhodnotily úspěšnost nastaveného systému hledání práce a začaly 

jsme pracovat na její verbální a neverbální prezentaci u příjímacího/výběrového pohovoru. 

Informovala jsem ji o možnostech a procesu přijímacích řízení v různých typech firem dle právního 

rámce a poté si se mnou zkusila „pohovor na nečisto“, který jsme si nahrávaly.  Poté si sama poskytla 

zpětnou vazbu k videopohovoru a zároveň mě požádala o zpětnou vazbu ke své prezentaci. Poté si 

opět vyzkoušela „pracovní pohovor nanečisto“ již po zapracování společných připomínek k jejímu 

neverbálnímu projevu. Na závěr si klientka shrnula písemně svoje silné a slabé stránky v oblasti 

verbálního a neverbálního projevu a odcházela s výbavou, jak nejlépe působit u výběrového pohovoru.   

Na závěr jsme si připomenuly cíl našich setkání a kroky, vedoucí k jeho splnění. 

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací)   

 
Při našich setkání jsem klientce Monice předávala odborné informace z pozice zkušenějšího průvodce 
a uplatňovala jsem mentoring. 

Na první schůzce: 
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• identifikace silných a slabých stránek (osobnostní profil) 

• časový plán rozvoje silných stránek směrem ke svému profesnímu zaměření 

 

Při druhé schůzce: 

• profesionalizace jejího CV a motivačního dopisu 

• nejaktuálnější trendy při zpracování CV, profilu na sociálních sítích 

 

Při třetí schůzce: 

•  možnosti hledání si práce – aktuální náborové techniky firem na trhu práce v Praze 

• jak si zpracovat a sledovat systém hledání práce 

• jak vypadá přijímací a výběrový proces v různých typech firem dle právního rámce 

 

Na čtvrté schůzce: 

•  na co se nejčastěji ptají personalisté na pohovor (baterie otázek) 

• jaké jsou nejčastější chyby uchazečů u výběrových řízení  

• zpětná vazba k videorozhovoru/videoprezentaci 

• jak zaujmout u výběrového řízení (neverbální komunikace aj.) 

 
 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

Monika si nastavila systém procesu hledání práce. Pochopila význam profesionalizace svých písemných 

sebeprezentací (životopisu a motivačního dopisu – nutnost aktualizovat vzhledem k pozici, zaujmout, 

vyzdvihnout svoje klíčové kompetence směrem k pozici a zdůraznit svoji motivaci k firmě i k profesi).  

Zároveň si Monika uvědomovala důležitost přípravy na celý proces hledání práce a začala pracovat na 

změně svého neverbálního i verbálního projevu. Zároveň se připravila – na přijímací pohovor a 

zdokonalila schopnost, umět prodat své dosavadní pracovní zkušenosti ze stáží a vyzdvihnout klíčové 

silné stránky, které má (pracovní i osobnostní). 

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Monika byla, během druhého měsíce našich sezení, pozvána na 4 pohovory z toho jedno výběrové 

řízení vyhrála a po ukončení studia ve Zlíně a přestěhování se do Prahy za přítelem nastoupila do 

zaměstnání – jednalo se o bankovní instituci, kam nastoupila jako HR junior. Naše spolupráce po nástup 

do firmy pokračovala, a to na téma  „adaptace na firemní prostředí a příprava na možný profesní 

postup“. 
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Kazuistika č. 27 

BOHUSLAV 

 

S čím, odkud účastník poradenství  přiše l, popis tématu (problému)  

Klientem je muž jménem Bohuslav, 20 let, s ukončeným základním vzděláním, s lehkým mentálním 

handicapem, pobírá invalidní důchod prvního stupně. Říkejme mu Slávek. Oženil se a žije samostatně 

se svojí manželkou v malém bytě. Hledá si práci na plný úvazek, aby sebe a manželku uživil (žena pobírá 

ID, nevydělává si). Pracuje jeden den v týdnu jako pomocná síla v penzionu, dva dny v týdnu chodí jako 

dobrovolník vypomáhat se zahradnickými pracemi v ZOO. 

O moje poradenské služby Slávek zažádal ve spolupráci se sociální pracovnicí (opatrovnicí jeho ženy), 

která dochází do domácnosti jednou týdně, aby pár podpořila v péči o domácnost a při správě 

rodinných financí.  

 

Způsob práce s kl ientem  

(např. jak jsem účastníka poradenství  motivoval/k oučoval/ aktivizova l )  

Slávek uváděl, že by rád pracoval na plný úvazek, ovšem dále jeho představivost nesahala. Nebyl si 

vůbec jistý s tím, co umí, co by zvládl, jak by se při tom cítil (při úvahách o budoucím zaměstnání na 

plný úvazek na klienta padala nejistota a měl tendenci odkládat další krok).  

Nejprve jsme zmapovali Slávkův týden. Sestavením “Rozvrhu” s využitím piktogramů jsme jasně viděli, 

kolik času věnuje svému osobnímu a rodinnému životu, zálibám a práci. O každé s činností jsme se 

podrobně bavili a vytvářeli postupně seznam schopností a dovedností, o které se budeme moci opřít 

dále v poradenském procesu. Zmapovali jsme tak např., kde se Slávek bez potíží pohybuje samostatně 

městskou hromadnou dopravou, v jakých situacích se cítí silný a sebejistý v komunikaci a interakci 

(jednalo se především o sportovní aktivity softballového družstva a dobrovolnickou výpomoc v ZOO), 

jaké konkrétní činnosti pravidelně dělá a má s nimi zkušenosti.  

 

V čem poradce klientovi radil  (poradenství  / předávání informací )   

Následně jsme začali sestavovat životopis, který Slávek sestavil nejprve sám pouze jako sumu svých 

zkušeností. Společně jsme životopisu dodali strukturu a ve spolupráci s jeho ženou a sociální pracovnicí, 

která pár pravidelně navštěvovala, sestavili i přehled silných stránek (spolehlivost, dochvilnost, smysl 

pro fair-play a další). S tímto základem jsem Slávkovi nabídla vedení při vyhledávání pracovních míst 

na portálu ÚP a jobs.cz. Zpočátku byl tento způsob pro klienta příliš abstraktní, a tak jsme si domluvili 

návštěvu několika firem v lokalitách, kam se bez potíží uměl dopravit MHD, aby si různá pracoviště 

prohlédl a lépe si mohl představit sebe na dané pracovní pozici.  

Shodou okolností v té době začínal tříměsíční motivační kurz pro jedince znevýhodněné na trhu práce 

v jednom sdružení), kam se Slávek na můj návrh přihlásil. V kurzu se podrobněji věnoval nejen 

zpracování životopisu a orientaci v on-line pracovních portálech, ale také základům finanční 

gramotnosti, orientaci v pracovní smlouvě, komunikačním dovednostem potřebným na pracovišti 
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(vyjádřen a obhajoba vlastního názoru, obhajoba svých práv, diskuze o plnění pracovní náplně dané 

smlouvou s nadřízeným apod.), prezentačním dovednostem (schopnost strukturované prezentace a 

tvorby jednoduchého PWP), orientaci v bezpečnosti práce (včetně osobní bezpečnosti a ochrany před 

šikanou), psychohygieně a dalším tématům. 

 

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit  

V průběhu absolvování kurzu jsme společně se Slávkem našli pracovní místo v ruční myčce aut. Slávka 

zaujalo, že by práce byla velmi blízko jeho bydliště a uměl si představit, že by ji dobře zvládal. Při 

rozhovoru o jeho vztahu k automobilům vyšlo najevo, že k nim příliš vztah nemá, nemá ani řidičský 

průkaz, ale mytí aut mu připadá podobný typ práce jako údržbářské a zahradnické činnosti. Slávek se 

rozhodl pro přípravu na přijímací pohovor včetně praktické zkoušky. Před přijímacím řízením měl velké 

obavy, přestože věděl, že ho budu doprovázet. Na schůzku přišel pozdě a praktickou část zvládal v 

porovnání s dalšími dvěma uchazeči velmi pomalým tempem    a nebyl tedy přijat. Tato negativní 

zkušenost v poradenském procesu vedla k revizi jeho zájmů a dovedností.  

Slávek si uvědomil, že je sice velmi pečlivý, ale nepříliš hbitý, takže potřebuje hledat jiný typ činnosti. 

Zpočátku měl pochybnosti, že bude schopen najít si zaměstnání na plný úvazek. Využili jsme při práci 

Národní soustavu povolání a hledali na internetu fotky různých povolání, bavili se o tom, jaké 

schopnosti, které povolání vyžaduje. Díky tomu si Slávek znovu uvědomil svoji jedinečnost a potřebu 

najít nejen práci, která se mu na první pohled líbí, ale takovou, kde uplatní a rozvine svoje schopnosti. 

Dalším pracovním místem v nabídce bylo přetřiďování odpadu ve firmě na recyklaci skla. Už při úvodu 

přijímacího pohovoru klient dobře prezentoval svoje schopnosti – pečlivost a spolehlivost. Tím si 

otevřel dveře k praktické části, kde uplatnil svoje dovednosti nabyté při uklízení a pomocných 

zahradnických pracích.  

 

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel  

Při pohledu zpět na začátek kazuistiky vnímám u Slávka především velkou změnu v sebehodnotě a 

poznání vlastních schopností spolu s rozvinutím dovednosti tyto schopnosti prezentovat. Zároveň si 

uvědomuji, jak důležitým vodítkem v tomto procesu může být zcela konkrétní a praktické mapování 

činností – od klienta, který ani nevěděl, co vlastně má hledat a proč, neuměl si to představit, a tedy ani 

reagovat na pracovní nabídky, k sebejistému muži, který přesně věděl, v jaké oblasti na trhu práce 

může uspět a jak svoje dovednosti (s podporou kariérového poradce) prezentovat. Slávek pracovní 

pozici získal a následovaly schůzky 1x měsíčně po dobu půl roku, podporující klienta v ukotvení se na 

novém pracovišti a v novém režimu.  

 


