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Osnova podkladů po�adovaných od expertů vybraných úřadů práce na téma 
�Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovního poradenství 

při zprostředkování zaměstnání� 
 

 Základním úkolem grantové studie je mj. přispět  ke zvý�ení úlohy poradenství 
při zprostředkování zaměstnání. Za tím účelem je vhodné posoudit zejména 
mo�nosti: 
- opro�tění zprostředkovatelů-poradců od nadměrné administrativy,  
- racionálněj�í dělby práce,  
- prohloubení spolupráce se zaměstnavateli, 
- prohloubení metod poradenské činnosti (bilanční diagnostika, individuální přístup),  
- zkvalitnění informací,  
- zvý�ení nároků na kvalitu zprostředkovatelů a poradců apod. 
Tě�i�tě otázek je vzta�eno k základnímu pracovně profesnímu poradenství, které je 
součástí zprostředkování práce. Nelze ov�em opomenout vazby i na odborné pracovně 
profesní poradenství jak v rámci tak mimo rámec úřadů práce. 
 
 Dále uvedené otázky představují osnovu podkladů po�adovaných ře�iteli studie 
od vybraných expertů několika úřadů práce. V těchto podkladech jde předev�ím o 
vyjádření osobního názoru, popřípadě názoru úřadu práce, na současné problémy s 
cílem pokusit se hledat objektivní odpověď na dané otázky a navrhnout směry ře�ení. 
Prosíme ke zpracování podkladu přistupovat z hlediska ře�ení problematiky systému 
slu�eb zaměstnanosti v ČR, tj. při vyu�ití zku�eností z Va�eho úřadu práce sna�it se o 
hledání cest ke zlep�ení pracovně profesního poradenství při zprostředkování 
zaměstnání. Pokud se domníváte, �e záva�né problémy jsou i mimo okruh uvedených 
otázek, ře�itelé prosí o jejich kritické uvedení.  
 
Skupiny okruhů otázek: 
 
1. Základní problémy v současné zprostředkovatelské a poradenské činnosti  ÚP 
2. Racionální uspořádání kontaktů s individuálním klientem. 
3. Minimální, závazný rozsah pracovního poradenství ve zprostředkovatelské činnosti 

úřadů práce. 
4. Vhodná dělba činností v rámci zprostředkovatelské a poradenské činnosti, v rámci 

úřadu práce.  
5. Kontakt se zaměstnavateli, resp. s dal�ími partnery. 
6. Zkvalitnění metodiky ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti. 
7. Vhodné zdroje informací ke kvalitní zprostředkovatelské a poradenské činnosti. 
8. Kvalita práce zprostředkovatelů, zprostředkovatelů-poradců,1 poradců. 
9. Institucionální problémy. 
10. Jaké dal�í problémy vidíte? 
                                            
1 v otázkách pou�íváme pro zjednodu�ení označení �poradce�, �zprostředkovatel� v mu�ském rodu, jsme 
si vědomi toho, �e tyto funkce často zastávají �eny 
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K jednotlivým skupinám otázek: 
 
1. Základní problémy v současné zprostředkovatelské a poradenské činnosti  
úřadů práce. 
1.1.- Domníváte se, �e současná situace na trhu práce vy�aduje posílit poradenskou 
činnost při zprostředkování zaměstnání? Proč? Jsou úřady práce na toto posílení 
připraveny? 
 
1.2.- V čem jsou hlavní problémy:  
a) na trhu práce v nedostatku pracovních míst a vysoké nezaměstnanosti, v neznalosti  

předpokládaného vývoje na trhu práce, v podcenění smyslu poradenství za dané 
situace?, 

b) v nepřipravenosti úřadů práce - v malém personálním vybavení, v časovém nebo 
psychickém zatí�ení zprostředkovatelů a poradců, v kvalifikaci zprostředkovatelů-
poradců, v zaostávání jejich kvalifikačního růstu, v jejich zatí�ení administrativou, v 
nerovnoměrném zatí�ení pracovníků útvarů zprostředkování práce, v nedostatku 
informací o klientovi nebo o volných pracovních místech?, 

c) v dal�ích oblastech (v komunikaci mezi útvary úřadu práce, mezi ÚP a 
zaměstnavateli, v nevyjasněné náplni nebo metodice pracovně profesního 
poradenství, atd.? 

 
 
2. Racionální uspořádání kontaktů s individuálním klientem. 
2.1.- Jaké informace o uchazeči a) jsou získávány, b) je účelné získat: 
- ji� při 1. náv�těvě klienta (základní �tvrdá� data?),  
- a� při náv�těvách dal�ích (př. osobní zájmy, zaměření, schopnosti apod.)?  
Kdo provádí, resp. kdo by měl: 
- ověřovat �ádosti a doklady potřebné pro přijetí do evidence,  
- vydávat správní rozhodnutí,  
- zaji�ťovat výplatu hmotného zabezpečení?  
Domníváte se, �e těmito úkony by se zprostředkovatel-poradce měl,  neměl zabývat? 
(Rozli�it ÚP a pobočky.) 
 
2.2.- Je účelné a mo�né při prvém kontaktu s ÚP ohodnotit uchazeče o zaměstnání  
jako  
a) �problémového� nebo �neproblémového�, jaká jsou kritéria pro umístitelnost (za 

jakých podmínek)? 
b) jako uchazeče �samozaměstnatelného�, nebo vy�adujícího základní poradenství, 

nebo vy�adujícího speciální (návazné) poradenství?  
Jestli�e ano,  ne, proč? Znáte, existují metody, které by takové členění umo�nily? 
 
2.3.- Jaký je Vá� názor na frekvenci náv�těv uchazeče na ÚP (v závislosti na typu 
uchazeče - jeho problémovosti, na �etapě� nezaměstnanosti, tj. po 1. kontaktu, u 
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zprostředkovatele-poradce, speciálního poradce, atd., na dostatku pracovních míst 
apod.)?  
 
2.4.- Je stávající doba jednání s uchazečem (k udr�ení či vytvoření motivace pracovat) 
dostatečná pro poradenskou činnost, pro zabezpečení vhodného zaměstnání? Jaká je 
čekací doba uchazečů o zaměstnání přímo na ÚP před přijetím zprostředkovatelem-
informátorem, zprostředkovatelem-poradcem? Jaké by tyto doby měly být? Co mů�e 
udělat ÚP pro minimalizaci této doby? Je prostředí, v něm� jsou klienti ÚP přijímáni, 
vhodné? 
 
2.5.- Podle jakého klíče je účelné přidělovat klienty - uchazeče jednotlivým 
zprostředkovatelům-poradcům? (podle odvětví, profesí, podle skupin nezaměstnaných 
/ZPS, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní, nekvalifikovaní apod./, kombinovaně)? Má 
(má mít) uchazeč o zaměstnání stálého zprostředkovatele-poradce?   Jak se v tomto li�í 
situace na ÚP, na pobočkách? 
 
2.6.- Domníváte se, �e zprostředkovatelé-poradci ve Va�em ÚP ( a v úřadech práce 
vůbec) mají subjektivní předpoklady (kvalifikaci, přístup k práci, včetně formy jednání) i 
objektivní předpoklady (potřebný časový prostor pro jednání s klientem, dostatek 
informací o klientovi i o pracovních nebo vzdělávacích mo�nostech, mo�ností nabídek 
pracovního uplatnění nebo dal�ího vzdělání) splnit úlohu poradce vůči svému klientovi? 
V čem vidíte hlavní problémy? (Doplňte, pokud otázka nebyla plně vyčerpána ji� v 1.2.b) 
 
2.7.- Je prostředí, v něm� jsou klienti ÚP přijímáni, vhodné, umo�ňuje navázat kontakt 
mezi klientem a příslu�nými pracovníky ÚP? 
 
 
3. Minimální, závazný rozsah pracovního poradenství ve zprostředkovatelské 
činnosti úřadů práce. 
3.1.- Domníváte se, �e je účelné stanovit určitý minimální, pro v�echny úřady práce 
(včetně poboček ÚP) závazný rozsah pracovně profesní poradenské činnosti ÚP ve 
zprostředkování práce, tj. soubor úkonů, který musí být splněn vůči ka�dému uchazeči, 
zájemci o zaměstnání (př. poučení o právech a povinnostech klienta, základní 
poradenství o mo�nostech pracovního uplatnění, o aktivitách, atd.)? Kdo by ho měl 
stanovit? Nebo je třeba mít rozdílné �minimum� podle skupin, resp. charakteru klienta 
(př. občan se ZPS, absolvent, �ena z domácnosti, uchazeč - zájemce, dlouhodobě 
nezaměstnaný, atd.)? 
 
3.2.- Mů�ete se pokusit o formulaci takového minima? 
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4. Vhodná dělba činností v rámci zprostředkovatelské a poradenské činnosti, v 
rámci úřadu práce.  
4.1.- Domníváte se, �e je účelné vyčlenit na ÚP funkci �informátora� (operátora), který 
by zabezpečoval prvý kontakt s klientem (uchazečem, zájemcem)? Měl by tento 
informátor zabezpečit základní evidenci (včetně vyplnění �ádosti klientem, kontroly 
v�ech dokladů apod.), podat základní informace o právech a povinnostech klienta, nebo 
i základní informace o mo�nostech pracovního uplatnění nebo aktivitách APZ, přidělit 
klienta příslu�nému zprostředkovateli-poradci? Měl by být schopen vykonávat v�echny 
uvedené nebo jen administrativní práce? Jakou by měl mít v uvedených případech 
kvalifikaci? Pokud se domníváte, �e tato funkce nemá oprávnění, proč? Jaká je pro to 
odli�nost podmínek na velkých, středních, malých ÚP, na pobočkách? 
 
4.2.- Domníváte se, �e ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti na ÚP je účelná 
tato dělba činností:  
1. informátor,  
2. zprostředkovatel-poradce (pro základní pracovně profesní poradenství při 

zprostředkování práce),  
3. odborný pracovně profesní poradce pro klienty, jejich� problémy nejsou ře�itelné 

základním poradenstvím (pro volbu povolání, rekvalifikaci, SVČ, pro specifické 
skupiny nezaměstnaných, pracovněprávní a psychologické poradenství)?  

 Jaké vidíte klady a zápory uvedené dělby činností? Domníváte se, �e 1. a 2. 
funkce má být v útvaru zprostředkování práce, 3. funkce v útvaru poradenství a 
rekvalifikace? Do jaké míry je uvedené členění vhodné pro malé úřady práce, pro 
pobočky ÚP? Pokud máte jiné zku�enosti, jiný názor, prosíme,  uveďte. 
 
4.3.- Jaké jsou podle Vás klady a zápory specializace zprostředkovatelů-poradců 
podle odvětví a profesí (včetně průřezových profesí) klientů? Je účelné mít 
zprostředkovatele-poradce specializované na občany se ZPS, na absolventy a 
mladistvé, na nekvalifikované, na jiné skupiny (včetně etnických) nebo má být tato 
specializace a� u odborných pracovně profesních poradců nebo je taková specializace 
neúčelná (jak v různě velkých ÚP, jak v pobočkách?)?  Prosíme o doplnění bodu 2.5. 
 
4.4.- Do jaké míry je vhodné oddělit administrativní činnosti2 (a jaké) od 
zprostředkovatelské činnosti, za jakých podmínek, v jakých případech, klady a zápory 
takového oddělení?  Co rozumíte administrativními pracemi ve zprostředkovatelské 
činnosti, co z nich je mo�né odstranit, převést jinam? Máte představu, jak sní�it 
administrativní zatí�ení zprostředkovatelů-poradců, poradců ÚP? 
 

                                            
2 podle odhadu pracovníků ÚP administrativní práce zabírá cca 37% času práce zprostředkovatelky (viz 
anketa ÚP, VÚPSV 2000) 
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4.5.- Do jaké míry je vhodné oddělení dávkové činnosti od vlastní zprostředkovatelské 
činnosti (kdo-který pracovník v kterém útvaru zpracovává doklady, výpočet -kontrolu-
změny-odebrání HZ, kdo připravuje správní rozhodnutí)? 
 
4.6.- Jak hodnotíte klady a zápory odděleného zprostředkování? Pokud ÚP nemá 
oddělenou dávkovou a administrativní činnost, proč?  
 
4.7.- Do jaké míry vyu�íváte externích slu�eb speciálního pracovně profesního 
poradenství (specializovaných institucí)? Jaké máte v tomto směru zku�enosti? Které 
ze zprostředkovatelských a poradenských činností je vhodné, účelné, mo�né vyčlenit 
mimo ÚP? Jaká je v tom případě nutná funkce ÚP? Jak zabezpečit financování 
externích činností? Je třeba v tomto směru změnit legislativu? 
 
4.8.- V čem vidíte nedostatky programu OK práce pokud jde o zprostředkovatelskou a 
poradenskou činnost? Máte náměty na doplnění, zlep�ení tohoto programu? 
 
 
5. Kontakt se zaměstnavateli (resp. s dal�ími partnery). 
5.1.- Domníváte se, �e zprostředkovatel-poradce má být v trvalém kontaktu se 
zaměstnavateli? Pokud ano, ne, proč?  
Je, resp. měl by být tento kontakt telefonický, písemný, osobní? 
Jaké má, jaké by měly být předpoklady zprostředkovatele-poradce pro tuto činnost 
(osobní, kvalifikační předpoklady, znalost ekonomické situace podniků, časové 
mo�nosti, ochota zaměstnavatelů k jednání atd.)?   
Jak často jedná a jak často by měl jednat zprostředkovatel-poradce se zaměstnavateli, 
s kterými (je vhodné zaměření podle odvětví? Je výběr zaměstnavatelů zaměřen jen na 
vět�í?)? 
Jaká je kvalita a obsah těchto jednání, jaké informace získává ÚP, jaké informace získá 
zaměstnavatel při těchto jednáních? Získá zprostředkovatel-poradce potřebné 
informace o mo�ných nabídkách pracovních míst, pracovním prostředí, mzdových, 
kvalifikačních a dal�ích podmínkách? 
 
5.2.- Jaká je dělba činnosti, pokud jde o kontakty se zaměstnavateli, mezi útvarem 
zprostředkování práce a útvarem trhu práce? Jaká je a jaká by měla být vzájemná 
spolupráce obou útvarů?  
 
5.3.- Kdo o�etřuje agendu volných pracovních míst (kdo vkládá nově hlá�ená VPM do 
evidence), jak ji zlep�it, aby lépe přispívala ke zkvalitnění nabídek zaměstnání 
uchazečům?3 Získáváte, resp. je účelné a mo�né (i kapacitně) získávat informace o 
nabídce pracovních míst i jiným způsobem ne� z evidence VPM? 

                                            
3 podle odhadu pracovníků ÚP počet hlá�ených volných pracovních míst  představuje jen cca 50% z jejich 
celkového počtu (viz anketa úřadů práce, VÚPSV 2000) 
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5.4.- Jaké jsou, resp. měly by být na ÚP předpoklady pro samoobslu�né 
zprostředkování práce? 
 
5.5.- Je ÚP schopen zabezpečit výběr po�adovaných klientů, nabízet 
zaměstnavatelům vhodné uchazeče, zájemce o zaměstnání? Jak zabezpečit 
vyhledávání vhodných uchazečů pro pracovní místa u zaměstnavatelů? 
 
5.6.- Jak  jsou zabezpečeny kontakty a informace od dal�ích partnerů (odbory, 
�kolské a vzdělávací instituce, obchodní komora apod.) pro pracovně profesní 
poradenství při zprostředkování práce? 
 
5.7.- Spolupracujete v oblasti zprostředkování práce a  pracovně profesního poradenství 
s dal�ími úřady práce? V čem? Jak tuto spolupráci zlep�it? 
 
5.8.- Jaká je -podle Vás- spolupráce se SSZ? Je výklad právních norem týkajících se 
činnosti zprostředkovatelů a poradců ÚP dostačující? 
 
 
6. Zkvalitnění metodiky ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti. 
6.1.- Jaké metody poradenské činnosti při zprostředkovávání zaměstnání mají 
pracovníci ÚP znát, praktikovat?4 
 
6.2.- Co by, podle Vás, měla případná jednotná metodika činnosti 
zprostředkovatelů, poradců obsahovat (př. jen povinné minimum informací pro 
uchazeče, zájemce a zaměstnavatele, dělbu činnosti)? Měla by být vydána SSZ pro 
v�echny ÚP?  Nebo je dostačující pokyn vrchního ředitele SSZ č.21/95?  
 
6.3.- Do jaké míry je, resp. měl by být zabezpečen individuální přístup ke klientům? 
 
6.4.- Jak je na úřadech práce zabezpečen (metodicky, personálně- kapacitně i 
kvalifikačně) systém bilanční diagnostiky, ergodiagnostiky? Jak situaci zlep�it? 
 
 
7. Vhodné zdroje informací ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti.  
Jak informací nejlépe vyu�ít ve vztahu ke klientům (zejména uchazečům a 
zaměstnavatelům)? 
7.1.- Jaké základní informace má a měl by mít ÚP při zprostředkování zaměstnání o: 

1. uchazeči o zaměstnání (nejen osobní data, vzdělání, praxe, zdravotní stav, 
rodinné poměry, ale i zájmy, schopnosti, apod. ), 

                                            
4 podle názoru pracovníků ÚP neexistuje zatím jednotný metodický pokyn pro činnost zprostředkovatelů. 
ÚP vycházejí buď z metodického pokynu vrchního ředitele SSZ č.21/95 nebo ze zákonů o zaměstnanosti. 
23 ÚP má svou vlastní metodiku (viz anketa úřadů práce, VÚPSV 2000) 
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2. pracovních místech (náročnosti na kvalifikaci, mzdové hodnocení, pracovní 
podmínky včetně pracovní doby a re�imu, sociální podmínky apod.), 

3. opatřeních APZ, vzdělávacích mo�nostech, zařízeních, programech? 
V čem vidíte hlavní nedostatky? Jaká je mo�nost zlep�ení? 
 
7.2.- Poskytuje zprostředkovatel, zprostředkovatel-poradce odpovídající informace o 
mo�nostech rekvalifikace, aktivitách APZ, mo�nosti samostatné výdělečné činnosti? V 
jaké etapě jednání s klientem? Má mo�nost odkázat na jiné  pracovi�tě, kde budou 
uchazeči poskytnuty potřebné informace o APZ? 
 
 
8. Kvalita práce zprostředkovatelů, zprostředkovatelů-poradců, poradců. 
8.1.- Jaké vzdělání -podle Va�eho názoru- vy�aduje práce zprostředkovatele operátora 
(informátora), zprostředkovatele-poradce pro základní poradenství, odborného poradce, 
speciálního odborného poradce (stupeň vzdělání, zaměření: právní, sociální, 
ekonomické, v�eobecné apod.)?  
 
8.2.- Jaké vlastnosti, zku�enosti by pracovníci v uvedených funkcích měli mít? 
Mohou tuto činnost vykonávat i čerství absolventi �kol? Je vhodné při přijetí nových 
pracovníků uplatňovat psychologické testy? apod. 
 
8.3.- Jaké je a jaké by mělo být  platové zařazení uvedených funkcí (rozumí se v relaci 
k jiným pracovníkům ÚP, k jiným obdobným pracovníkům mimo ÚP)? Je správné, aby 
platové zařazování bylo jednotně stanoveno SSZ, a to i s přihlédnutím k délce praxe, 
vzdělání, zku�enostem v oboru, psychické zátě�i? 
 
8.4.- Jaké jsou základní zku�enosti, hlavní problémy s prací, osobní kvalitou 
pracovníků v uvedených funkcích? Je to nedostatečné vzdělání, problémy v práci s 
počítačem, nedostatek v jednání s lidmi, nadměrné vytí�ení, obtí�e se zvládáním 
administrativní, psychologické a j. stránky této činnosti? Mů�ete charakterizovat svou 
představu ideálního zprostředkovatele-poradce? 
 
8.5.- Jaké vidíte mo�nosti ve zlep�ení řízení práce zprostředkovatelů  a poradců ? 
 
8.6.- Je zájem o práci zprostředkovatelů, poradců? Je problémem jejich fluktuace? 
Jaké jsou příčiny tohoto stavu? 
 
8.7.- Jaké mů�e mít uplatnění psycholog na ÚP (zda ano, na jakých ÚP, za jakých 
podmínek, jaké by měl splňovat předpoklady,...)? Je dostačující, aby taková funkce byla 
jen na krajské úrovni? 
 
8.8.- Existuje koncepce, program permanentního �kolení zprostředkovatelů, 
poradců? Jaký? Co je příčinou malé náv�těvnosti kurzů? Jaký je obsah, frekvence, 
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kvalita �kolení? Je zaměřeno na praktické otázky zprostředkovatelské a poradenské 
činnosti? Kdo organizuje? Jsou k dispozici potřebné texty? Jaká je realizace? Měl by 
takový program být? Pokud ano, ne, proč? Jaký by měl být? 
Dáváte přednost �kolení v rámci ÚP nebo �kolení organizovanému centrálně za účasti  
pracovníků (�kolících se) z různých ÚP? 
 
8.9.- Je účelné zabezpečovat odbornou přípravu mláde�e na funkce 
zprostředkovatelů, poradců na odborných �kolách (středních, vy��ích, vysokých- 
kterých)? Jaký je -podle Vás-dne�ní stav? 
 
8.10.- Do jaké míry pova�ujete za účelné odborné schůzky, semináře, výměnu 
zku�eností zprostředkovatelů, poradců? Na jaké úrovni (v rámci kraje, ČR), jakou 
formou, s jakým obsahem?  
 
 
9. Institucionální problémy. 
9.1.- Domníváte se, �e je vhodné prosazovat jednotnou organizační strukturu 
zprostředkovatelské a poradenské činnosti na ÚP? Je třeba trvat na jednotném 
institucionálním uspořádání v rámci ÚP? (př. funkce informátora, základní 
poradenství v útvaru zprostředkování práce, odborné poradenství v útvaru poradenství a 
rekvalifikace,  oddělení dávkové činnosti od práce zprostředkovatelů apod.)? 
 
9.2.- Mají mít případné �krajské� úřady práce, resp. krajská pracovi�tě slu�eb 
zaměstnanosti nějaké kompetence v zprostředkování práce, v poradenství? Zda ano, 
jaké? (Metodika, zabezpečování speciálního poradenství,..?) Jaká by v tom byla vazba 
na OÚP? na SSZ? 
 
 
10. Jaké dal�í problémy vidíte? 
- Sdělte, prosím, Va�e názory, náměty k dané problematice, pokud nebyly posti�eny ve 
vý�e uvedených otázkách a odpovědích. 
- Jde zejména o náměty: 
 - v oddělení administrativy, 
 - ve specializaci činností, v jiné dělbě činností, 
 - ve spolupráci se SSZ, 
 - ve spolupráci v rámci ÚP, mimo ÚP, 
 - v roz�íření, �ir�ím uplatnění moderních metod pracovně profesního poradenství, 
 - v kvalifikaci zprostředkovatelů a poradců ÚP, v jejich odborné přípravě, 
 - ve zdokonalení informací jak o uchazeči o zaměstnání tak o pracovních 
místech, v automatizovaném informačním systému, 
 - v legislativním vymezení zprostředkovatelské a poradenské činnosti,  
 - atd. 
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        Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovního poradenství 
                                při zprostředkování  zaměstnání 
 
 
Odbor zprostředkování  - výchozí stav /  rok  1990/ 
 
     V době svého vzniku, v říjnu 1990, převzal úřad práce 12 pracovnic bývalého odboru 
pracovních sil ONV. Z těchto pracovnic se 10 stalo zprostředkovatelkami práce. 
     Největ�í rozmach personálního nárůstu nastal v roce 1991, kdy celkový počet 
zprostředkovatelů práce byl zvý�en o 9, byla k 1.1.1991 zřízena pobočka  v Rumburku, kde 
začínali 3 zprostředkovatelé. V tomto roce bylo vytvořeno oddělení poradenství a 
rekvalifikací, v jeho� rámci fungovalo zprostředkování pro mláde� a zprostředkování pro 
uchazeče se ZPS.  Po dokončení rekonstrukce a přístavby budovy úřadu v   Děčíně v roce  
1992 byl zřízen útvar informací, kde pracují 2 pracovníci. 
     Druhá vlna personálního posilování odboru zprostředkování proběhla v roce 1994 
v souvislosti s prudkým zvý�ením nezaměstnanosti v okrese, které vyneslo ná� okres do první 
desítky okresů posti�ených největ�í nezaměstnaností. Počet zprostředkovatelek práce vzrostl o 
dal�ích 9 včetně pobočky v Rumburku. 
 
 
Současný stav  / rok 2000/ 
 
    V Děčíně pracuje 18 zprostředkovatelek, 2 zprostředkovatelky pro uchazeče se ZPS a dva 
pracovníci v informacích. 
    Na pobočce v Rumburku působí 13 zprostředkovatelek, 2  zprostředkovatelky pro uchazeče 
se ZPS a 2 pro mláde�. Informační útvar z organizačních důvodů  nebyl zřízen. Aktuálně je  
celkový počet zaměstnanců, kteří se věnují zprostředkování práce,  41, co� je téměř polovina 
ve�kerého odborného personálu. Za deset let existence Úřadu práce v Děčíně se počet 
zprostředkovatelek zvý�il o  300 % ! 
 
 
Kvalifikace 
 
     Základní podmínkou  pro přijetí na místo zprostředkovatelky je ukončené středo�kolské 
vzdělání. V zaměření tohoto vzdělání na na�em úřadě převa�uje ÚSO ekonomické a 
gymnasií, odborné  �koly jiného typu jsou v men�ině. Předchozí praxe zprostředkovatelek je 
výrazně administrativní, co� je sice dobrá zku�enost a solidní předpoklad pro výkon 
úřednické slo�ky zprostředkování práce, nevýhodou je malá znalost výroby a výrobních 
provozů. 
      
    V�echny  pracovnice  zprostředkování  byly  přijaty  na  základě  výběrového  řízení,  jeho�  
součástí jsou   i   psychotesty,  které  připravuje  a  vyhodnocuje psycholog úřadu práce. Testy   
jsou zaměřeny na  odolnost osobnosti, asertivitu, psychickou stabilitu a empatické chování. 
     
     Stabilitu personálu odboru zprostředkování je mo�no hodnotiti jako vysokou. Obě 
vedoucí, v Děčíně i v Rumburku, jsou ve funkci od počátku existence úřadu. Na 
zprostředkovatelských místech se vystřídalo v průběhu uplynulých deseti let celkem 64 lidí, 
z toho jich 29 ode�lo, 18 zcela mimo úřad práce, 11 lidí na�lo uplatnění na jiných pracovi�tích 
úřadu práce. 5 pracovnic ode�lo do důchodu,  4 jsou na mateřské dovolené. 
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Kromě 2 mu�ů na informacích pracují v odboru zprostředkování výhradně �eny. Věkový 
průměr  je 35 let. 
  
 
Organizační struktura 
 
     V Děčíně je odbor zprostředkování rozdělen do dvou oddělení, účelově kvůli umístění do 
dvou budov, třetím útvarem jsou informace. 
     Pobočka v Rumburku kopíruje v podstatě organizační schéma Děčína, ale vzhledem 
k mo�nostem pobočky se některé činnosti kumulují a  útvar informací nebyl zřízen.  Stejně 
jako v Děčíně je zprostředkování pro uchazeče se ZPS podřízeno organizačně oddělení 
poradenství a rekvalifikací. 
 
 
Platové zařazení 
 
    Zprostředkovatelky jsou zařazovány  do 6. platové třídy s tím, �e dal�í postup je mo�ný a� 
po získání potřebných zku�eností po tříleté době. Toto opatření vzbuzovalo napětí mezi 
zprostředkovatelkami a v podstatě bylo odstraněno zavedením programu Ok.práce, kdy a�  na 
výjimky byly zprostředkovatelky zařazeny do 7. platové třídy. Na úseku informací byla 
stanovena 5. platová třída, se soustavným narůstáním agendy byla tato činnost pový�ena  do 
6. platové třídy. V�echny  zprostředkovatelky  i  pracovníci  útvaru  informací  mají přiznán 
jednotně  zvlá�tní příplatek  ve vý�i 500,- Kč. 
 
 
 
 
K jednotlivým skupinám  otázek 
 
1. Základní problémy v současné zprostředkovatelské a poradenské činnosti úřadů     
    práce 
Domníváte se , �e současná situace na trhu práce vy�aduje posílit poradenskou činnost při 
zprostředkování  zaměstnání ? Jsou úřady práce na to připraveny ?  
 
       Nejen současná  situace na trhu práce, kde je malý počet volných pracovních míst 
/v Děčíně je na 1 hlá�ené volné místo 10 uchazečů/, ale v�dy a vůbec by měla být poradenská 
činnost posilována, zvýrazňována a zdokonalována, neměla by být vnímána jako nadstavba 
nad klasickým zprostředkováním, ale bě�nou zprostředkovatelskou praxi prostupovat. 
Důvodem je zvý�ená  potřeba restruktulizace lidských zdrojů, vět�í po�adavky trhu práce na 
kvalitu pracovní síly, její flexibilitu a adaptabilitu. 
     Stoprocentně na tento poradenský prvek ve své praxi zprostředkovatelky připraveny 
nejsou, a domnívám se, �e mnohé  z nich by ani nepochopily, co se od nich očekává a chce, 
neboť současná praxe zprostředkování je převá�ně rutinně úřednická s těsnou vazbou na 
počítačové programové vybavení, které ani vybočení  ke kreativněj�ímu přístupu k uchazeči 
neumo�ňuje. 
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Jsou problémy v nedostatku pracovních míst, neznalosti předpokládaného vývoje, v podcenění 
smyslu poradenství ? 
 
     Právě vysoká míra nezaměstnanosti a nedostatek volných pracovních míst by měla vést 
k vět�í míře zvý�ené aktivity poradenské činnosti. Klasické zprostředkování se za takovéhoto 
stavu omezuje na komunikaci � máme, nemáme� a stejně nevede k získání zaměstnání. 
   
     Neznalost mo�ných trendů regionálního  rozvoje trhu práce nemusí být důvodem, proč 
jsou zprostředkovatelky bezradné, kam uchazeče poslat do zaměstnání či  jakou rekvalifikaci 
mu nabídnout, ale často slou�í jako alibistické zdůvodnění rutinního a formálního přístupu 
v práce s klientem, vyhýbání se  náv�těvám problematických a obtí�ných uchazečů, nebo 
naopak uchylování se k tvrdému administrativnímu přístupu.  Řada náv�těv uchazeče na 
úřadu práce slou�í pouze jako formální povinnost za účelem získání dávek sociální podpory a 
platby zdravotního pojistného. 
 
     Pokud jde o podceňování poradenství na úřadech práce, nepochybně existuje. Netroufám si 
ale tvrdit, �e vím, kde jsou příčiny tohoto podceňování a zda jde o příčinu jedinou nebo případ 
od případu jinou. Moje desetiletá zku�enost se svými kolegy-řediteli, nesčíslnými rozhovory 
na téma �neuchopitelnosti, nesrozumitelnosti, neměřitelnosti� či neprokazatelné 
�efektivnosti� poradenství, mne vede k závěru, �e postoj k poradenství se odvíjí od profesního 
zaměření ředitelů, a to je trojího druhu:  
1. ředitelé-ekonomové preferující organizačně-mana�erský a technokraticko-ekonomistický 

pohled na poradenství, co� vede k výraznému despektu k tomuto odboru,   
2. ředitelé-právníci vynikající v administrativně správních a formálních předpisových 

postojích, a proto se dívají na poradenství s mírným podezřením  
3. ředitelů s humanisticko � pedagogickým vzděláním, u kterých je mo�no nalézt vět�í 

pochopení pro poradenskou činnost a její podporu.  
Pochopitelně tato klasifikace neplatí stoprocentně, výjimky a extrémisty lze nalézt ve v�ech 
třech skupinách. 
 
     Na podceňování poradenství má negativní dopad i pozice, kterou si tato problematika 
získala nevýrazným prezentováním odborem poradenství SSZ. Po celou dobu existence SSZ 
nestála v čele tohoto odboru tak výrazná osobnost, která by si vydobyla respekt vět�iny 
ředitelů úřadů práce, a to právě těch, kteří měli a mají k poradenství mnohdy oprávněný, ale 
vět�inou nespravedlivý postoj.  
 
 
ad 1.2 � b 
     Personální vybavení úřadů práce pova�uji na základě svých zku�eností za d o s t a t e č n é,  
i kdy� vzhledem k diametrálním rozdílům v míře nezaměstnanosti mezi okresy jsou 
regionální rozdíly v počtech zprostředkovatelů značné. Rovně� rozdíly v počtech uchazečů na 
jednoho zprostředkovatele jsou propastné, co� při stejném systému odměňování je 
trestuhodně nespravedlivé. Např.: v Děčíně �čelila� jedna zprostředkovatelka v extrémních 
obdobích náporu a� 400 uchazečů!, zatímco v jiných úřadech práce s nízkou nezaměstnaností 
/např. Praha aj./ připadalo na jednu zprostředkovatelku 10 � 20 uchazečů! 
 
     Extenzivní nárůst zprostředkovatelských míst je konec konců i organizační a finanční 
pastí. Zvy�ující se míra nezaměstnanosti obecně a v některých  regionech obzvlá�tě klade  
nutně po�adavky na zvy�ování počtu pracovníků odboru zprostředkování, od tohoto faktu se 
odvozují dal�í po�adavky na prostorové zaji�tění této činnosti /po�adavky na nové budovy/. 
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Jejich vybavení včetně počítačového zázemí. Pova�uji za nutné se systémově zamyslet nad 
nutnými a radikálními přístupy v  praxi zprostředkování a vyu�ít i zahraničních zku�eností 
/některým dílčím ře�ením viz dále/. 
 
     K v a l i f i k a c e   pracovnic odboru zprostředkování je klíčový problém: ji� jsem se 
zmínil o převa�ujícím typu středo�kolského vzdělání vět�iny zprostředkovatelek, tj. 
ekonomické nebo gymnasijní vzdělání. Z toho vyplývá nízká úroveň  znalostí o trhu práce 
vůbec, profilu podniků v okrese / tj. co se kde vyrábí, včetně technologických postupů/, a 
předev�ím profesí, které tyto podniky potřebují. Vlastní malá nebo u některých �ádná 
zku�enost se zaměstnáními výrobního charakteru se pokou�íme nárazově a nesystémově ře�it 
exkurzemi  do podniků hlavních zaměstnavatelů v okrese. 
 
     Platí proto závěr, �e největ�í zku�eností zprostředkovatelek , při ní� se �za pochodu� učí je 
vlastní praxe, kontakt s klientem, komunikace se zaměstnavateli a jejich personalisty, co� je 
zohledněno v personální tezi, �e �dobrá zprostředkovatelka je a� po třech letech�, 
pochopitelně s výhradami  vůči výjimkám, které vlastní praxe ani po letech nepoučí o ničem a 
jejich činnost nabývá rutinní počítačově úřednický charakter. K eliminaci těchto 
kontraproduktivních jevů by měly slou�it vnitřní čistící mechanizmy personální práce na 
úřadu práce. 
 
    D a l � í   v z d ě l á v á n í   a  v ý c v i k   jako součást kvalifikace zprostředkovatelek se 
realizuje ve třech vzdělávacích střediscích � v Bohdanči, Písku a Olomouci. Přes rozdílné 
hodnocení úrovně �kolení od frekventantů těchto kurzů pova�uji vznik těchto vzdělávacích 
středisek a �kolení na�ich pracovníků za systémově nezbytný krok, který byl před léty správně 
učiněn.  Je v�ak třeba pokročit v prohlubování systému vlastního vzdělávání pracovníků 
úřadů práce dále, zdokonalit modulovou provázanost �kolení, vyu�ít mo�nosti distančního 
vzdělávání a předev�ím provázat celý systém vzdělávání s kariérním postupem frekventantů 
včetně jejich platového zařazení, a to obecně a hlavně jednotně v celých slu�bách 
zaměstnanosti. Navrhoval bych vytě�it lektory, působící léta v těchto střediscích, kteří, 
proto�e v drtivé vět�ině jsou zároveň pracovníky úřadů práce, mohou zodpovědně posoudit  
různou praxi na úřadech práce, její odbornou úroveň, přihlédnout k dosavadní chabé teorii, 
kde se naprosto nevyu�ívá teoretických pracovi�ť některých vysokých �kol, a navrhovat 
ideální ře�ení. V neposlední řadě na téma kvalifikace zprostředkovatelek, resp. vůbec 
pracovníků úřadů práce včetně ředitelů, si dovoluji invektivu vůči MPSV: bylo chybou 
vyčlenit odbor vzdělávání ze slu�eb zaměstnanosti a navrhoval bych tuto chybu napravit a 
podřídit tento důle�itý odbor vrchnímu řediteli! 
 
     Z a t í � e n í    a d m i n i s t r a t i v o u   nepokládám za neúměrné, přesto�e by v praxi 
zprostředkovatelek /i na útvaru informací/ bylo mo�no některé agendy zjednodu�it, nebo 
dokonce zru�it, např. neúměrné slo�itosti problému dlouho trvalo zracionalizování 
komunikace mezi úřadem práce a státní sociální podporou  při potvrzování příjmů a doby 
evidence uchazeče o zaměstnání. Nápor na útvar informací v rozhodném období byl 
neúnosný, bylo nutno na tuto agendu vyčlenit samostatnou sílu. O dal�ích zjednodu�eních je 
mo�no diskutovat, zatím je s jistou nadsázkou  mo�no tvrdit, �e jakákoliv programová změna 
v informačním systému  místo racionalizace problému si vy�ádala navý�ení agendy, její  
zkomplikování, předev�ím v ověřování a potvrzování, zcela v souladu s Parkinsonovými 
zákony.  
    Hlavní, podstatná a �ádoucí administrativa, kterou je třeba přivítat, je detailně zpracovaný 
formulář o klientových osobních a profesních datech a detailní popis pracovního místa. 
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     N e r o v n o m ě r n o s t  zatí�ení zprostředkovatelek v rámci jednoho úřadu (o 
nerovnoměrnosti mezi úřady jsem se ji� zmínil) je málo patrná v průběhu roku, hlavní zátě�í 
jsou první tři dny v měsíci, které nejvíce pociťují pracovníci informací, velká nerovnoměrnost 
existuje v průběhu jednotlivých dnů; doporučoval bych přehodnotit vládní nařízení přikazující 
pracovní úřední dobu do 17. hodiny. Úřad práce jako státní instituce svého druhu, 
koncipovaná jako slu�ba veřejnosti, má úřední hodiny pro veřejnost nepřetr�itě po celý týden, 
a proto prodlu�ování úředních hodin do 17. hodiny ve dvou dnech týdne se prokázalo jako 
naprosto neúčelné a navíc uchazeči nevyu�ívané, předev�ím vzhledem k charakteru klientely, 
která má volný čas k náv�těvě kdykoliv. 
 
 
ad  1.2  -  c 
     K o m u n i k a c e   mezi jednotlivými útvary úřadu práce není bez problémů a předmětem 
porad vedení je ře�it tento problém, odstraňovat a komunikaci v zájmu stě�ejních úkolů úřadu 
práce systematicky vylep�ovat. Problémy v komunikaci existovaly mezi oddělením trhu práce 
a kontrolním oddělením, mezi trhem práce a ekonomickým útvarem ve vazbě agendy APZ 
v modulu Ok.práce a GINIS, a předev�ím mezi trhem práce a zprostředkováním (zadávání dat 
KZAM a popis zadání volného místa, včasnost obsazování vhodnými uchazeči vytvořených 
společensko účelných pracovních míst a veřejně prospě�ných míst). 
 
    Záva�něj�í a hůře odstraňovatelná je nedokonalá komunikace mezi úřadem práce a 
zaměstnavateli;  trvalým  ne�varem  je  zastarávání  informace  o hlá�eném volném pracovním   
místě, a to ji� namnoze v době jeho nahlá�ení; dále neúplné nebo zavádějící zadání po�adavku 
na pracovní sílu a předev�ím nehlá�ení volných pracovních míst zaměstnavateli vůbec. Z toho 
vyplývají stí�nosti klientů z řad uchazečů, �e jsou posíláni na ji� obsazená místa, naopak 
stí�nosti zaměstnavatelů na kvalitu pracovníka, kterého úřad práce na volné pracovní místo 
posílá  a dal�í napětí mezi úřadem práce a zaměstnavateli, kdy je tě�ko vyhodnotit, zda jde o 
pochybení jedné či druhé  strany, nebo zda vyplývají objektivně z nesouladu mezi nabídkou a 
poptávkou po pracovní síle na trhu práce v daném regionu. 
 
    V tomto segmentu komunikace je velký prostor pro zlep�ování zprostředkovatelské práce 
prostoru pro �kolení a výcvik, čemu� by předev�ím mělo napomoci vypracování ucelené  
metodiky pracovně profesního poradenství. 
 
 
 
2.  Racionální uspořádání kontaktu s individuálním  klientem 
 
ad 2.1 
     Od uchazeče jsou v 1. fázi (útvar informací) po�adovány tyto údaje: osobní údaje ověřené 
občanským  průkazem, potvrzení o zaměstnání � zápočtový list, event. potvrzení OSSZ o 
OSVČ, doklad u ukončení přípravy na povolání, prvotní doklad o vzniku a skončení 
pracovního poměru vč. průměrného měsíčního čistého výdělku, nebo vyměřovacího základu u 
OSVČ. Uchazeč podepisuje čestné prohlá�ení, kde potvrzuje pravdivost údajů uvedených 
v �ádosti a závěrem podepisuje protokol o jednání s uchazečem. Takto připraven je spis 
předán zprostředkovatelce k dal�ímu jednání (do týdne).  
Ve 2. fázi je uchazeč v péči své zprostředkovatelky, pokud není v jejich průběhu umístěn 
nebo vyřazen z jiných důvodů. V průběhu procesu zprostředkování je klient dále informačně 
vytě�ován, ale pouze v rozsahu, který umo�ňuje program Ok.práce. Zprostředkovatelka 
spolupracuje s ostatními útvary úřadu práce, předev�ím s trhem práce (společensko účelná 
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pracovní místa a veřejně prospě�ná místa), nebo poradenstvím (absolventská místa a 
rekvalifikace). Zprostředkovatelka rozhoduje o přiznání, nepřiznání, zastavení či odejmutí  
hmotného zabezpečení, které je po ověření klientovi vydáno. Současně rozhoduje o sankčním 
vyřazení uchazeče z evidence. 
      
     Tyto dvě fáze jsou dlouhodobě na úřadě práce praktikovány, jsou dlouhodobě ověřovány a 
v podstatě s malými obměnami fungují dobře, čím� netvrdím, �e s tímto systémem jsem 
spokojen a vůbec si nemyslím, �e odpovídá �duchu doby�. 
 
    Na otázku, kdo provádí ověřování údajů �ádostí a podkladů potřebných pro přijetí do 
evidence uchazečů, je jednoznačná odpověď � útvar informací  (i kdy� na pobočce si tato data 
zji�ťují a ověřují samy zprostředkovatelky a na vět�í zátě� si nestě�ují). 
 
    Na otázku, kdo by měl vydávat správní rozhodnutí, lze zavedený systém programu 
Ok.práce hodnotit kladně a nedomnívám se, �e by bylo vhodné se vracet k systému, kdy 
správní rozhodnutí včetně výplat dávek hmotného zabezpečení by mělo znovu na starost 
dávkové oddělení, které bylo na na�em úřadě zru�eno. Doposud na�e zku�enost s tím, �e za 
správní rozhodnutí odpovídá sama zprostředkovatelka (po ověření) je uspokojivá, přesto�e 
bývalý systém rovně� nebyl �patný. Za existence dávkového oddělení v�ak jeho pracovnice 
byly vytí�eny pouze ve dnech výplat, co� nebylo efektivní. 
 
    Výplatu hmotného zabezpečení zaji�ťuje ekonomický odbor, za věcnou správnost si ručí 
zprostředkovatelka. Po přeta�ení z programu Ok.práce do programu GINIS jdou platby dávek 
hmotného zabezpečení přímo do banky. Tento systém plně vyhovuje. 
 
    Domnívám se, �e zprostředkovatel - poradce by měl v�echna data o uchazeči dobře znát, 
pracovat s nimi, měl by vědět, jakou vý�i podpory klient pobírá, zda nemá je�tě dávky 
sociální podpory, ale neměl by se jejich zji�ťováním a ověřováním zabývat, bez rozdílu zda 
je poradcem na hlavním úřadě či na pobočce. 
 
 
ad  2.2.  � a 
    Ohodnotit uchazeče o zaměstnání jako problémového je schopen zku�ený zprostředkovatel 
ji� při prvním kontaktu. Kritériem nemusí být ani základní data o průběhu předchozích 
zaměstnání, či data o kvalifikaci, ale stačí sledovat jak se při náv�těvě uchazeč chová, co o 
sobě říká, event. jak vypadá. Hlavní kritéria jsou � motivace a chuť pracovat (mo�no 
efektivně předstírat), kvalifikace a praxe. Podpůrná kritéria ztě�ující umístitelnost jsou: u �en 
malé děti, u ZPS neochota zaměstnavatelů je přijímat, svou roli hraje místo bydli�tě (mo�nosti 
spojení do práce, zvlá�tě při směnném provozu), u absolventů nulová praxe, u Rómů 
negativní zku�enosti zaměstnavatelů s jejich přístupem k práci. V poslední době se setkáváme 
i s jevem, �e hůře umístitelní jsou uchazeči nad padesát let věku. Rozhodujícím kritériem je 
situace na trhu práce, tj. počet a struktura volných pracovních míst. 
 
 
ad 2.2.  -  b 
     Uchazeče, jen� by byl schopen se zaměstnat sám, čím� míním odhodlání si zalo�it �ivnost 
či podnik, je mo�no odhadnout a� po určité době praxe. Praxe je v�ak taková, �e tací uchazeči 
zprostředkovatelce, nebo rovnou pracovníkům oddělení trhu práce avizují sami. 
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Pobízet či přemlouvat takového vhodného uchazeče k samostatné výdělečné činnosti není 
nutno. Je v�ak pravdou, �e ne v�ichni uchazeči, kteří o zalo�ení svého podniku (�ivnosti) 
usilují, na to mají schopnosti, informace, peníze !, marketingové zku�enosti.  
Po předchozích pohovorech je proveden s takovými klienty výběr včetně testů a pak jsou 
zařazeni do rekvalifikačního kurzu pro začínající podnikatele, který realizujeme ve spolupráci 
s firmou CEPAC - Morava. Speciální poradenství těmto lidem je naprosto nezbytné, o čem� 
svědčí rozbor zku�eností u těch nezaměstnaných uchazečů, kteří do evidence přicházejí právě 
po ukončení své samostatné výdělečné činnosti. Uva�ujeme zcela vá�ně o tom, �e pro 
ka�dého uchazeče, který má zájem začít s podnikáním a chce od úřadu práce dotaci na vznik 
nového pracovního místa, bude muset kurzem CEPACu projít povinně. Kromě tohoto 
tříměsíčního kurzu s následným ročním sledováním neznám poradenskou práci na úřadech 
práce nebo dokonce zpracovanou metodiku, podle ní� by se začínající adept soukromého 
podnikání �odhalil�, vytipoval a vhodným způsobem vedl ke ký�enému úspěchu, tj. 
samostatnému a hlavně úspě�nému vedení podniku. 
 
 
ad   2.3 
    F r e k v e n c i   náv�těv uchazečů ovlivňuje několik faktorů: 

1. �kapacita� zprostředkovatelky, která není nekonečná, extremní počty kolem 400 uchazečů 
na 1 zprostředkovatelku jsou ji� díky personálnímu posílení tohoto odboru  minulostí, ale 
současný stav 250 - 290 uchazečů je stále je�tě velmi vysoký.   

2. Druhým faktorem je počet a struktura hlá�ených volných míst. Některé nepou�itelné 
uchazeče není mo�no poslat do �ádné práce, včetně veřejně prospě�ných míst, tudí� 
logicky vyvstane před zprostředkovatelkou otázka, proč takového uchazeče zvát, o jakém 
místě se s ním bavit. Povinné náv�těvy těchto uchazečů jsou zcela formální a slou�í pouze 
jako doklad pro příslu�ný sociální úřad, �e dotyčný klient je stále v evidenci úřadu práce a 
�spolupracuje�. Nutnost náv�těvy těchto lidí je 1x měsíčně. Za určitých podmínek  by  
této skupině  uchazečů měla být věnována speciální poradenská pozornost např. v rámci  
JOB-klubů.  

3. Vý�e uvedená vazba na výplatu sociálních dávek je třetím faktorem, ovlivňující frekvenci 
náv�těv na úřadě práce. 

4. Dal�ím faktorem, který ovlivňuje frekvenci náv�těv, je práce �načerno�. Existuje  
nepochybně �edá ekonomika, v ní� se úspě�ně pohybuje řada na�ich uchazečů. Pokud o 
nich víme, �e někde pracují  načerno, nebo to jen tu�íme, jsou zváni k náv�těvám podle 
speciálního re�imu i několikrát za měsíc a v různé denní hodiny, co� namnoze vede 
k tomu, �e se sami z evidence odhlásí; prokazovat práci načerno je dle názoru na�eho 
kontrolního oddělení velmi svízelné (tzv. důkazní nouze). 

5. Dal�ím faktorem, který ovlivňuje frekvenci náv�těv, je zřetel k tomu, zda jde o klienta 
s dávkou hmotného zabezpečení či bez. Uchazečům s příspěvkem je věnována vět�í 
pozornost a jejich náv�těvy jsou častěj�í. 

6. Poslední okolnost, která reguluje frekvenci náv�těv, jsou výjimečná období náporů nově 
hlá�ených uchazečů. Jde o první 2 - 4 dny v měsíci, v nich� se bě�ní uchazeči obvykle 
k náv�těvám nezvou. 

 
     V této souvislosti bych upozornil na německou praxi, s ní� jsme se mohli seznámit na stá�i 
na úřadech práce v Pirně, Drá�ďanech a  Budy�íně. Tato praxe je k uchazeči o zaměstnání, 
oproti na�í praxi, mnohem benevolentněj�í. Frekvence náv�těv je volněj�í, méně častá, a to 
dle uvá�ení zprostředkovatele. Více je kladen důraz na vlastní zodpovědnost uchazeče a na 
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jeho aktivitu, která ov�em není prověřována (kolikrát a v jakých podnicích se byl ucházet o 
práci). Podle na�ich pracovníků není německý nezaměstnaný tak �obtě�ován� jako ná�. 
 

Rovně� dánská praxe je zajímavá � některé skupiny nezaměstnaných, které jsou pro trh 
práce nezajímavé a nepou�itelné, jsou zcela mimo péči úřadu práce a jsou zaměstnáváni 
obcemi příle�itostně na činnostech obdobných na�im veřejně prospě�ným pracím. 
 
     Pokud bude u nás roz�ířen sociální parazitizmus, jako je tomu nyní, předev�ím u 
nízkopříjmových nekvalifikovaných skupin nezaměstnaných, podporovaný vý�í a kumulací 
sociálních dávek, poměrem těchto dávek k mo�nostem vý�e reálného výdělku, pak ná� 
�tvrdý� systém při v�ech nedostatcích, kterých jsme si vědomi, bude muset nadále trvat a 
dokonce by měl být zdokonalován předev�ím v oblasti  sankčních postihů. 
      
     Na pobočce v Rumburku zkou�íme frekvenci náv�těv uchazečů regulovat rozdělením 
nezaměstnaných na placené s hmotným zabezpečením a na neplacené. Tento systém 
zohledňuje zaměstnatelnost a nezaměstnatelnost uchazečů a je faktickým přiznáním 
skutečnosti, �e existují nezaměstnaní občané 1. a 2. kategorie. Zvlá�tě druhé skupině by  měla 
být při tomto systému věnována pozornost v rámci speciálního skupinového poradenství 
(např. JOB � kluby). 
 
 
ad   2.4 
     Stávající doba jednání s uchazečem se pohybuje u nového příjmu kolem 15 - 20 minut. 
Pochopitelně u opakovaných náv�těv se doba jednání zkracuje. Uchazeči jsou zváni na den a 
hodinu, při dodr�ení docházkové kázně by mohly být čekací doby klientů nulové. Bohu�el, 
nezaměstnaní chodí dle na�í dlouhodobé zku�enosti ve vlnách: první vlna chodí ihned po ránu 
po otevření úřadu � u těch je největ�í podezření, �e někde příle�itostně pracují, druhá vlna je 
mezi 10.30 hod a polední přestávkou (dle zku�eností zprostředkovatelek �kdy� se vyhajají�), 
třetí vlna je po obědě kolem 13. hodiny. V prodlou�ených dnech, pondělí a středa jsou úřední 
hodiny do 17. hodiny, je početná skupina uchazečů, která chodí ráda těsně před koncem 
pracovní doby (potí�isté). 
 
   Pokud jde o poradenské zprostředkování, bylo by naprosto nezbytné vést jednání s klientem 
mimo tento re�im docházky, včetně jiného prostředí, tj. mimo prostory zprostředkovatelny. 
 
 
ad  2. 5 
    K l í č  k přidělování uchazečů  k jednotlivým zprostředkovatelkám se v průběhu let 
několikrát měnil; základní kostra zprostředkování spočívala na: 

- zprostředkování pro dospělé (klíčem byla dosa�ená kvalifikace, později datum 
narození),  

- zprostředkování pro mláde� (pod poradenstvím), 
- zprostředkování pro ZPS (rovně� pod poradenstvím). 

     Krátce existovalo zprostředkování pro specificky úzkou skupinu navrátilců z výkonu trestu 
a také pro malý počet nezaměstnaných vysoko�koláků. Obě skupiny vy�adovaly sice 
specifický poradenský přístup, ale pak jsme od tohoto rozdělení upustili z prozaického 
důvodu, �e je pro tak málo početné skupiny luxusem zaměstnávat jimi samostatnou pracovní 
sílu. 
     Dal�ím organizačním opatřením bylo zru�ení v r. 1996 samostatného zprostředkování pro 
mláde�. Důvodem těchto změn byla snaha o dosa�ení  r o v n o s t i  počtu uchazečů u 
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jednotlivých zprostředkovatelů (zprostředkovatelky pro mláde� měly trvale o polovinu méně 
uchazečů ne� ty, které zprostředkovávaly dospělé, u zprostředkovatelek pro ZPS byl nepoměr 
je�tě výrazněj�í a dosa�ení stavu, kdy za stejný  o b j e m  výkonu je mo�no poskytnout stejné 
platové ohodnocení). 
 
     Přidělování uchazečů zprostředkovatelkám podle kvalifikace nebo data narození vytvářelo 
rovně� nerovnoměrné skupiny a proto bylo od tohoto systému upu�těno a zaveden systém 
�jak kdo příjde�. Pracovníci informací přidělují nového uchazeče  té zprostředkovatelce, která 
má nejméně klientů aktuálně, aby bylo dosa�eno �ádoucí rovnováhy. V pozadí těchto 
vyrovnávacích úprav byla teze, �e dobrá zprostředkovatelka by měla být schopna 
zprostředkovat včetně základního poradenství a přihlédnutí ke specifikám jednotlivých skupin 
nezaměstnaných   k a � d é h o   uchazeče. Zejména ty zprostředkovatelky, které mají více jak 
tříletou zku�enost se zprostředkovatelskou činností. 
 
    Stranou těchto vyrovnávacích opatření zůstalo zprostředkování pro uchazeče se ZPS, a to 
z prostého důvodu  nemo�nosti zajistit bezbariérový přístup ke ka�dé zprostředkovatelce.  Jak    
v Děčíně, tak i na pobočce v Rumburku se skupině handicapovaných uchazečů věnují  2 + 2 
pracovnice  ve vybraných bezbariérových kancelářích v přízemí úřadu práce. 
 
     Vyhodnocovali jsme před třemi léty systém odvětvového zprostředkování jaký je 
praktikován na Úřadech práce ve Vsetíně a Jihlavě, tj. podle výrobního zaměření jednotlivých 
skupin zaměstnání, ale nepova�ovali jsme tento systém při v�ech doporučeních, které se nám 
od kolegů z vý�e uvedených úřadů dostalo, za vhodný. 
 
     Dosavadní zku�enosti, po v�ech změnách vý�e uvedených, nás vedou k závěru, �e bude 
nutno se vrátit k samostatnému  zprostředkování pro mláde� (v rámci odboru poradenství), 
co� na pobočce v Rumburku ji� proběhlo, neboť specifika této ohro�ené skupiny je natolik 
odli�ná, �e vět�í pru�nost při začleňování těchto začátečníků na trhu práce je nezbytná, zvlá�tě 
ve vazbě na praktikantská místa. 
 
   Rovně� po vyhodnocení roční praxe s odděleným zprostředkováním dlouhodobě 
nezaměstnaných (bez hmotného zabezpečení) bude nutno zavést systémově, vyčlenit na tuto 
skupinu vybrané zprostředkovatelky a vypracovat poradenskou metodiku včetně zapojení 
jobklubových aktivit do této činnosti a pokusit se tak tuto � sedlinu�  rozhýbat. 
 
 
ad 2.6 
    P ř e d p o k l a d y,   které by měly splňovat zprostředkovatelky � poradkyně, pro výkon 
poradenské činnosti jsou subjektivní a objektivní. 
    Ze současného kádru zprostředkovatelek � poradkyň (dle zařazení, které předpokládá, �e 
pracovnice má tříletou zku�enost se zprostředkováním, pro�la ve�kerými �koleními, které 
organizují vzdělávací střediska a po hodnocení vedoucí odboru a na její doporučení je 
zařazena do 7. platové třídy), ne ka�dá by mohla vykonávat funkci  p o r a d k y n ě   tak, jak 
je chápána ve Va�em �etření. Předev�ím proto, �e osobnostně jsou to  ú ř e d n i c e, dle 
psychologických testů s výraznou dynamikou racionální slo�ky osobnosti, denně spojené 
s rutinní počítačovou administrativou, která ani neumo�ňuje z daného re�imu vybočit a 
navázat jiný vztah ke klientovi a navodit jiné vzorce jednání. 
    Z objektivních předpokladů je předev�ím pro efektivní práci zprostředkovatelky � 
poradkyně vytvořit   č a s    a   p r o s t o r , neboť v daném re�imu úředních hodin není takto 
pojatý způsob poradenství mo�ný. 
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    Poradce musí být někdo jiný, ne� ten, který uchazeče má po celou dobu evidence v péči. 
Přesto na základě ve�kerých údajů od tohoto zprostředkovatele musí být seznámen s profesní 
i osobnostní anamnézou a s problematikou uchazečova případu. Měl by v neposlední řadě mít 
k dispozici  prostor mimo zprostředkovatelnu, kde lze navázat partnerský vztah a dost času na 
pohovor, který by nelimitovala časová tíseň. 
 
    Nezbytným předpokladem práce zprostředkovatele � poradce je  v ý c v i k  na bázi 
psychoterapie včetně zku�eností s rozvíjením skupinové dynamiky. Mělo by jít o vy��í stupeň 
skupinových aktivit, které se praktikují v JOB-klubu. 
   V tomto směru si hodně slibujeme od zavedení bilanční diagnostiky na úřadech práce, která 
by poradcům poskytla metodický rámec pro tuto poradenskou činnost. 
 
 
ad  2.7 
     Při výstavbě a rekonstrukci objektu Úřadu práce v Děčíně jsme zaji�ťovali prostory pro 
zprostředkování s ohledem na klienta a vytvořením nezbytných podmínek pro práci 
zprostředkovatelky. Proto byly vytvořeny dostatečně prostorné haly, schopné pojmout vět�í 
počet uchazečů, kde by se neměstnala agrese a které by působily zklidňujícím dojmem. 
Prostor pro individuální kontakt s uchazeči je prosklený tak, aby na sebe zprostředkovatelky 
viděly a přitom byl vytvořen minimálně nezbytný prostor pro intimitu rozhovoru. Zajistili 
jsme i ústupový prostor, ani� by zprostředkovatelka musela kamkoliv odcházet přes halu, kde 
čekají uchazeči. V tomto smyslu je prostředí vhodné. 
    Pro poradenský rozhovor by v�ak bylo vhodné  nepou�ívat tyto obvyklé a klientovi dobře 
známé zprostředkovatelské prostory, ale zajistit prostory jiné. 
 
 
 
3. Minimální závazný rozsah pracovního poradenství 
 
ad  3.1 
      Pro potřeby v�ech úřadů práce by bylo vhodné vytvořit  m a n u á l,  soubor otázek 
cíleného strukturovaného rozhovoru poradce s klientem, jen� by pokrýval okruh problémů, 
které vyplývají z profesní minulosti uchazeče a vztahují se k jeho profesní budoucnosti. 
V tomto manuálu by nebylo nutné rozli�ovat uchazeče podle věku, pohlaví nebo nějakých 
handicapů. 
   Otázkou je, zda tento manuál pou�ívat při práci se v�emi uchazeči bez rozdílu, nebo 
s vybranými, kteří dle posouzení zprostředkovatelky � poradkyně mají nějaký problém, 
s ním� se neví rady. Bylo by třeba formulovat, co se za problematického uchazeče pova�uje, 
zda samostatný fakt dlouhodobé nezaměstnanosti (cca 3 měsíce a vý�e) a bezúspě�né snahy o 
získání zaměstnání jsou důvodem zařazení do skupiny, vy�adující si zvlá�tní poradenskou 
péči. 
 
 
ad 3.2 
    Netroufám si sám zformulovat takovéto minimum manuálu, i kdy� vágní představu o něm 
mám. Vycházím ze zku�eností, získaných na studijní cestě v Dánsku v roce 1995. Byli jsme 
seznámeni s obsa�ným, několikastránkovým  f o r m u l á ř e m , který poradce vyplňuje 
s uchazečem společně, a to ve fázi, kdy selhaly bě�né metody zprostředkovatelské práce. 
Dánové si stanovili nejvhodněj�í dobu pro takovýto pohovor po třech měsících evidence 
uchazeče na úřadu práce. Nad vyplněným formulářem se po té schází jakési konzilium 
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odborníků úřadů práce (psycholog, vedoucí zprostředkovatel, poradce, pracovník trhu práce 
aj.) a vypracovávají  o s o b n í   p l á n  klienta, který je po prodiskutování s uchazečem pro 
něho do dal�í doby evidence  z á v a z n ý , musí ho podepsat a v dal�í etapě se jím řídit 
(obvykle jde o formulaci nejvhodněj�í rekvalifikace nebo zácviku). 
 
  .  Doporučoval bych kontaktovat odborníky úřadů práce, kteří zpracovávají metodiku   b i  - 
l a n č n í    d i a g n o s t i k y  / před dr. Kostku/, kteří by mohli k obsahu takovéhoto 
manuálu a problému stanovení minima poradenských postupů říci své. 
 
 
 
4. Dělba činností v rámci zprostředkovatelské a poradenské činnosti 
 
ad 4.1  
Oddělení informací 
     Funkci informátora na Úřadu práce v Děčíně máme, a to téměř od počátku /1991/. 
Domníváme se, �e byla zřízena účelně a slou�í k přípravě klienta na vlastní pohovor se 
zprostředkovatelkou. Zároveň zachycuje vyřizování nejbanálněj�ích dotazů /součástí 
informací je i telefonní ústředna/, které by jinak zatě�ovaly práci zprostředkovatelek a ru�ily 
jejich činnost. Mů�eme to tvrdit s jistotou, neboť na pobočce v Rumburku informace nejsou a 
samy zprostředkovatelky si vět�inu dotazů vyřizují při své činnosti. Oddělení informací, 
podřízené organizačně vedoucím odboru zprostředkování, se osvědčil jako filtr, kterým by 
měl uchazeč projít připravený tak, aby s ním bez problémů mohla zprostředkovatelka 
pracovat, a to ve třech směrech: 
! ve vazbě na volné vhodné místo /je-li/, 
! ve vazbě na přiznání, či nepřiznání hmotného zabezpečení, 
! p o r a d e n s k y . 

 
     Při uva�ování o funkci informačního oddělení /personálně 2 pracovníci + telefonistka/, je 
nejprve nutno si ujasnit, kde končí informace jako taková a kde a čím začíná poradenství. 
Problém je slo�itěj�í ne� se mů�e zdát, neboť má vazbu na kompetence, pracovní náplň a 
v neposlední řadě platové zařazení. 
 
     Práce informátora je obecně vnímána jako méně náročná, nevy�adující speciální 
kvalifikaci. Přitom by informátor měl být natolik kvalifikovaný, aby při prvním kontaktu 
uchazeče s úřadem práce, který je v mnohém ohledu velice náročný, byl schopen posoudit 
záva�nost uchazečova problému,  zvládnout emočně náročnou roli, vyhodnotit situaci a 
uchazeče nasměrovat správným směrem. Zku�enost nám potvrzuje, �e první kontakt uchazeče 
s úřadem rozhoduje o image úřadu a jeho celkovém vnímání veřejností. Přesto�e se od 
informátora neočekává poradenský přístup a ani nemá k tomu dostatek času, měl by být 
schopen posoudit ji� při prvním kontaktu záva�nost problému, upozornit na něj příslu�nou 
zprostředkovatelku /event. jiného odborného pracovníka/, a nezdr�ovat se ře�ením problému 
nad rámec času, který má pro uchazeče vymezen. 
 
     Jak u� jsem vý�e uvedl, na pobočce v Rumburku, která patři k velkým pobočkám /27 
zaměstnanců/, si agendu informátora vyřizují zprostředkovatelky samy, včetně telefonátů, co� 
výrazně, a domníváme se, �e ke �kodě kvality zprostředkovatelské činnosti, zatě�uje 
administrativní slo�ku jejich činnosti. Přesné vyhodnocení efektivity obou způsobů, tj. 
s informačním oddělením a bez něho, by bylo velice obtí�né. 



ÚP Děčín 

 22 
 

/Při dostatečném  limitu počtu pracovníků by bylo vhodné na velkých pobočkách informace 
zřídit./ 
 
 
ad 4.2  
Rozdělení zprostředkovatelské a poradenské činnosti: 
 
INFORMÁTOR 
                           ZPROSTŘEDKOVATEL-PORADCE 
                                                                   ODBORNĚ PRACOVNĚ PROFESNÍ PORADCE 
 
     Tento třístupňový modul zprostředkovatelsko-poradenské činnosti � při v�ech kritických 
výhradách � od počátku existence úřadu práce funguje a vyhovuje. Organizačně jsou první 
dva stupně řízeny vedoucí odboru zprostředkování, třetí stupeň je pod odborem poradenství a 
rekvalifikací. 
 
     Pokud se vý�e zmíněných výhrad týká, pak se netýkají zásadní změny základního a 
osvědčeného třístupňového modelu zprostředkování a poradenství, ale jeho provázanosti 
s ostatním odbory a průchodnosti, informací je tě�ké odli�it míru nekomunikativnosti, která je 
daná subjektivními faktory, a míru systémové nepru�nosti nebo organizačních nedokonalostí. 
Kritika se vztahuje, ať je příčina v čemkoliv, k malé  e f e k t i v i t ě  systému. Začlenění pod 
jeden odbor dle principu nedílné velitelské pravomoci by nebylo ře�ením, kdy� stejně musí 
komunikovat o problému uchazeče výkonní pracovníci. Dere se mi na jazyk rčení Teng-siao-
pchinga �je jedno, jestli je kočka černá či bílá, hlavně kdy� chytá my�i�. Pokud se nenalezne 
lep�í organizační rozčlenění, bylo by vhodné se přidr�et osvědčeného modelu, a neříkám to 
jenom proto, �e tento systém praktikujeme. 
 
 
ad 4.3 
Specializace poradenského zprostředkování podle odvětví a profesí. 
     Jde bezesporu o zajímavý model, který mů�e umo�nit vět�í a profesionálněj�í vhled do 
problematiky profesního vývoje uchazeče i do kvalifikačních po�adavků zaměstnavatele, 
kdy� se jednotlivému oboru nebo celému kmenu příbuzných odvětví věnuje odborník znalý 
dané problematiky: efektivitu tohoto způsobu zprostředkování by bylo ale nutno vyhodnotit a 
porovnat s efektivitou tradičních organizačních přístupů, co� se mi zdá velmi obtí�né, i kdy� 
za pokus by to určitě stálo. Na na�e dotazy kolegům z úřadů, kde tento systém profesního 
zprostředkování funguje nebo fungoval /v na�em případě Vsetín a Jihlava/, jsme nedostali 
přesvědčivé argumenty, podporující jednoznačně tento model. Odpověď zněla, ��e se tento 
způsob osvědčuje�. 
 
     Na�e výhrady k profesnímu či odvětvovému zprostředkování, které nás vedly 
k rozhodnutí, �e tento systém na úřadě v Děčíně nezavedeme, jsou tyto: 
 
1. z principu spravedlnosti: 
− byla by poru�ena zásada rovnosti počtů uchazečů, připadajících na jednotlivou 

zprostředkovatelku, 
− vznikla by i nerovnoměrnost kvalitativní z hlediska kvalifikace uchazeče /např.: proč by 

měla jedna zprostředkovatelka soustavně problematičtěj�í skupinu obtí�ně umístitelných 
profesí, na rozdíl od druhé, na ní� v konkrétní době připadají profese �lep�í�, méně 
problematické a snáze umístitelné na trhu práce/. 
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2. Rozdílnost daná strukturou hospodářského profilu dle odvětví v jednotlivých okresech by 
vytvářena nerovnoměrnost zátě�e i v tomto modelu zprostředkování. V děčínském okrese, 
který je dostatečně diverzifikovaný strukturou průmyslu, by bylo velice obtí�né vytvářet 
specializované skupiny odvětví. /Např. v děčínském, okrese v průběhu let bylo téměř 
zlikvidováno zemědělství, silně utlumena textilní výroba v řadě podniků v celém okrese, 
obdobně, i kdy� v men�í míře i ve strojírenství. 

Otázka zní: Kam by měly být profesním zprostředkovatelem � poradcem směrovány masy 
uchazečů těchto profesí, event. na co by měly být rekvalifikovány, při počtech 800 � 1000 
uchazečů braných do evidence za měsíc, a při diverzifikovaném trhu práce a obrovském 
pohybu na něm? Jaká �íře specializace a předev�ím síře znalostí profesního zprostředkovatele 
by byla nutná a �ádoucí? 
 
     Závěrem k tomuto tématu profesního zprostředkování konstatuji, �e organizační rozčlenění 
zprostředkovatelské práce do odvětvových skupin nadále nepova�ujeme za nutné, ale 
bezpodmínečně nutné je rozvíjet profesní či odvětvový prvek poradenství ve 
zprostředkovatelské činnosti, aby výsledkem byla vět�í znalost výrobního zaměření podniku 
včetně technologií v jednotlivých provozech a to u v�ech zprostředkovatelek v určité míře 
nutných znalostí a na vysoké úrovni u zprostředkovatelů-poradců. 
 
     Bylo by dobře učinit sondu u těch úřadů práce, kde tento model mají zaveden a mohou 
kvalifikovaněji zodpovědět tuto otázku. Jak jsem ji� vý�e uvedl, nám více podpůrných 
argumentů pro odvětvovou specializaci nebylo poskytnuto. 
 
Oddělené zprostředkování pro ZPS  
     Máme zřízeno od počátku existence ÚP a od počátku je začleněno do odboru poradenství. 
Důle�itou okolností odděleného zprostředkování pro ZPS, kterým se zabývají specializované 
zprostředkovatelky-poradkyně, je ohled na bezbariérový přístup, který v rámci úřadu práce /3 
budovy + pobočka/ nelze zajistit ke ka�dé zprostředkovatelce. Vzhledem ke specifičnosti této 
skupiny uchazečů /kolem 1000 na na�em úřadě/ a zvlá�tním ohledům, které vy�adují znalost 
jiných zákonných norem a předpisů, pova�ujeme oddělené zprostředkování a specializované 
poradenství pro ZPS za účelné. 
 
Oddělené zprostředkování pro mladistvé a absolventy 
     Zvlá�tní zprostředkování pro mladistvé /a absolventy v�ech druhů �kol/ jsme měli 
zavedeno od počátku existence úřadu práce a bylo začleněno rovně� pod odbor poradenství. 
Z důvodů trvale ni��ích počtů uchazečů připadajících na jednu zprostředkovatelku a zdánlivě 
men�í specifičnost skupiny z hlediska poradenského, bylo toto zprostředkování zru�eno a 
začleněno do odboru zprostředkování k jednotlivým zprostředkovatelkám. Takto zavedená 
praxe se po čase projevila v men�í efektivitě umisťování uchazečů z řad absolventů, men�í 
pru�ností při začleňování mladistvých na praktikantská místa, tj. v ni��í úrovni spolupráce 
s odborem poradenství. Proto jsme se v loňském roce alespoň na pobočce v Rumburku vrátili 
k původnímu modelu zprostředkování pro mláde� v rámci oddělení poradenství a od pří�tího 
roku 2001 se k tomuto zprostředkování vrátíme i v Děčíně, s přesvědčením, �e bude dosa�eno 
vývojově vy��ího stupně poradenského zprostředkování, nikoliv pouze návratu do původního 
stavu. 
 
Oddělené zprostředkování pro dlouhodobě nezaměstnané 
     Na pobočce v Rumburku zkou�íme dal�í oddělené zprostředkování, a to pro dlouhodobě 
nezaměstnané /bez příspěvku hmotného zabezpečení/. Těmto uchazečům se věnují dvě 
zprostředkovatelky, které jsou opro�těny od administrativy výpočtu dávek, tím i od jisté 
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zodpovědnosti. Po roce bychom efektivitu tohoto modelu vyhodnotili, v případě dostatečných 
důvodů tuto �segregaci� velké skupiny nezaměstnaných bychom model zavedli na celém 
úřadě. Zatím se nám tento model zdá z řady důvodů problematický při absenci jakéhokoliv 
poradenství pro tyto skupiny a absenci návazných aktivit /např. motivační kurzy a JOB-
kluby/. 
 
     Uva�oval jsem jeden čas i s oddělením zprostředkování pro Rómy, ale patologický vývoj 
ře�ení tohoto problému v na�í společnosti, včetně scestné medializace specifických okolností 
zprostředkování práce pro tuto problematickou skupinu nezaměstnaných nás vede stále je�tě 
k uplatňování striktně občanských rovnostářských přístupů k této zajisté specifické klientele. 
 
     O speciálním zprostředkování jiných skupin obtí�ně umístitelných skupin nezaměstnaných 
jsme zatím neuva�ovali /např. předpenzijní věk/ a nepova�ujeme to zatím za účelné.     
 
 
ad 4.4 
Oddělení administrativní činnosti od zprostředkování 
 
     Domnívám se, �e i při zprostředkování, ať ji� základním či poradenském, je a bude v�dy 
jistá administrativa nutná, a stesky na její rozsah a upozorňování na zátě� zprostředkovatelek 
administrativou jsou účelově přehnané. Stačí pohlédnout na míru nezaměstnanosti, absolutní 
počty nezaměstnaných v relaci s počty zprostředkovatelek na jednotlivých úřadech a 
automaticky vyplynou ty úřady, kde zátě� je opravdu enormní a kde se o ní jenom účelově 
mluví. 
 
     Problém zvý�ené administrativy se skutečně zvýraznil se zavedením programu OK-prac ve 
zprostředkování. Na úřadech, a Děčín k nim patří, kde zcela  l o g i c k y  v duchu koncepce, 
která byla nesčíslněkrát při formulování po�adavků na program stanovena, se předpokládalo, 
�e bude po jeho zavedení, /tj., �e zprostředkovatelky si budou výpočet dávek a rozhodnutí o 
přiznání, nepřiznání, zastavení a tak podobně dělat samy/ bude dávkové oddělení z r u � e n o. 
Touto cestou �el Úřad práce v Děčíně /byl jedním z testovacích úřadu OKpráce. /a mů�eme 
potvrdit, �e administrativní činnost zprostředkovatelek včetně zvý�ené zodpovědnosti za 
správnost přiznání prostředků hmotného zabezpečení se skutečně  z v ý � i l a . Tato fáze 
administrativní činnosti zprostředkovatelek, směřující ke správnímu rozhodnutí, je skutečně 
náročná a pokud v zadání ře�itelů programu OKpráce. byl, nebo resp. měl být po�adavek 
oprostit zprostředkování od administrativy, pak mělo být v�em úřadům jasně řečeno, �e je 
nutno zachovat dávkové oddělení /!!!/. Domnívám se, �e tím by ale práce vykonaná na 
programu OKpráce. postrádala smysl, neboť dle na�eho názoru, jeho smyslem také byla 
racionalizace činnosti na úřadech práce, co� ve svých důsledcích nutně mělo vést jednotně ke 
zru�ení dávkových oddělení. 
 
     Vý�e jsem uvedl, �e jednodu��í a rutinní administrativní úkony obstarávají pracovníci 
oddělení informací, které slou�í jako prvotní filtrační síť. Zprostředkovatelka pak při vlastní 
práci s klientem na jeho umístění má daleko méně administrativy, o to víc tento kontakt 
vy�aduje náročněj�í výkon v komunikaci s klientem, kde se předpokládá strukturovaněj�í 
poradenský přístup. V této souvislosti si dovoluji nadhodit kacířskou otázku: CO skutečně by 
zprostředkovatelka dělala ve své pracovní době vyhrazené uchazečům, kdyby ve�kerou 
administrativu vyřizovaly oddělení informací a oddělení dávkové. Pak by se při 14% míře 
nezaměstnanosti, co� činí cca 9000 lidí, z nich� více jak polovina je vzhledem k nízké 
kvalifikaci téměř neumístitelná, a mizivém počtu volných pracovních míst, její činnost 
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zredukovala na pouhou registraci náv�těv a strohé odpovědi �eny za pultem: �Máme nebo 
nemáme /práci �/. 
 
 
ad 4.5 
Vhodnost oddělení dávkové činnosti od vlastní zprostředkovatelské činnosti 
     Připomínám opět, �e ÚP v Děčíně byl jedním z testovacích úřadů programu OK-práce. 
V diskusích se svými spolupracovníky z gesčního pracovi�tě i s kolegy na jiných testovacích 
úřadech (např. Ústí nad Orlicí a Kladno/ jsem za nesporný racionalizační přínos tohoto 
nového programu pova�oval organizační racionalizaci, čím� předev�ím mám na mysli  z r u � 
e n í  dávkového oddělení. Program, který při správném zadání umí výpočet dávek a 
vyhotovení správního rozhodnutí, je schopna obsluhovat  j a k á k o l i v  zprostředkovatelka. 
Konkrétně na na�em úřadě dávkové oddělení bylo zru�eno, z pracovnic tohoto oddělení se 
dílem staly dávkové ověřovatelky, dílem byly převedeny do jiných odborů, nikdo nebyl 
propu�těn. 
 
     Překvapuje mě nejen Va�e otázka po vhodnosti oddělené dávkové činnosti, ale samotný 
fakt, �e na mnohých úřadech práce bylo dávkové oddělení zachováno, někde dokonce v 
neztenčeném personálním obsazení, a to při skutečnosti, �e OKpráce. jako nový program za 
obrovské peníze byl SSZ povinně nařízen pro v�echny úřady, průběh nasazování byl 
průbě�ně kontrolován a vyhodnocován a na poradách ředitelů ÚP byli veřejně 
�vyzdvihováni� ti ředitelé, kteří k jeho zavedení přistupovali liknavě a pozdě. Proto se 
domnívám, �e z organizačního hlediska byl učiněn systémově pouze první krok, tj. zavedení 
jednotného programového vybavení OKpráce, druhý krok byl ponechán na libovůli a místních 
folklórních podmínkách jednotlivých ÚP. 
 
     Tento mírně emotivní kritický tón si dovoluji proto, �e právě ná� úřad se potýká 
s nedostatečným limitem pracovníků, zatímco jiné úřady, při daleko men�í míře 
nezaměstnanosti jsou personálně �vyladěny�. /sic!/ 
 
 
ad 4.6 
Klady a zápory odděleného zprostředkování 
     Jedním z kladů odděleného dávkového oddělení je zásada �čtyř očí�, co� sni�uje riziko 
chybovosti při vyplácení dávek, resp. jejich výpočtu. Toto riziko je sni�ováno v systému 
OKpráce, který předpokládá dávkové ověřování, které provádějí pracovnice správního 
oddělení /odbor kontrolně-právní/. Jinou výhodou odděleného dávkového oddělení nevidím. 
Pokud jde o časovou náročnost dávkové administrativy, není náročná a na�e pracovnice si na 
přetí�enost či nestíhání administrativních nále�itostí nestě�ují. V tomto směru program 
OKpráce. splnil svůj plánovaný účel. 
 
     Vyslovenou tragédií ale je, pokud je dovedení zále�itosti od evidence uchazeče a� do 
správního rozhodnutí pova�ováno za vrchol zprostředkovatelské náplně práce, pak jde jen o 
ryze úřednické pojetí zprostředkování, kde není místo pro práci s klientem, která je svým 
smyslem poradenská slu�ba.  
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     Pokusím se nastínit model, který by mohl být ře�ením: 

1. stupeň � informace /základní administrativní úkony, potvrzování, korespondence,  
                  vyplňování dotazníků, rutinní informace/. 
2. stupeň � zprostředkování uchazečů s nárokem na hmotné zabezpečení, tj. včetně              
     A          administrativy dávkové a rozhodovací 
 
2. stupeň � zprostředkování uchazečů bez nároku na hmotné zabezpečení, tj. bez výpočtu   
      B          dávek, vět�inou jde o dlouhodobě nezaměstnané (po 6 měsících evidence) 
 
3. stupeň � poradenské zprostředkování /vybraní zprostředkovatelé-poradci/ spolupracují se  
                  zprostředkovatelkami skupiny A na klientech po třech měsících evidence nebo  
                  individuelně i dříve, se zprostředkovatelkami skupiny B na umísťování do  
                  motivačních kurzů, JOB klubů a se v�emi uchazeči, kteří jsou vyhodnoceni pro  
                  individuelní poradenství. 
 
 
ad 4.7 
Vyu�ívání externích slu�eb speciálního pracovně profesního poradenství. 
     Velmi stručně lze na tuto otázku odpovědět negativně: externí slu�by pracovně profesního 
poradenství specializovaných institucí v úzkém slova smyslu nepou�íváme, jednak proto, �e 
takové v regionu nejsou, jednak proto, �e na takovouto zakázku prostě nemáme v rozpočtu 
prostředky. 
 
     Pokud bychom ale chtěli vystopovat určité prvky profesního poradenství v náplních 
rekvalifikačních kurzů pro uchazeče, pak bychom mohli vyjmenovat předev�ím tyto: 
ČVUT, deta�ované pracovi�tě fakult dopravní a jaderné v Děčíně, které ve spolupráci s ÚP 
realizuje ji� druhým rokem motivační kurzy /1 pro absolventy, druhý pro �eny star�ího věku/ 
v trvání 10 měsíců. Součástí těchto kurzů jsou i předná�ky spojené s výcvikem klientů jak se 
chovat na trhu práce. Výhodou je, �e tyto sekvence kurzů zaji�ťují pracovníci ÚP, čím� je 
zaji�těna zpětná nezprostředkovaná vazba mezi uchazečem a úřadem práce. 
Za druhou externí slu�bu poskytující pracovně profesní poradenství mů�eme pova�ovat 
francouzskou firmu CEPAC-Morava, která v rámci projektu Palmif zaji�ťuje ve spolupráci 
s úřadem práce v Děčíně rekvalifikační tříměsíční kurz pro začínající podnikatele. V rámci 
tohoto kurzu, na něm� participují i pracovníci úřadu práce svými odbornými bloky, se 
poskytují informace, které lze hodnotit jako profesně poradenské. 
 
     I v jiných rekvalifikačních kurzech se objevují tematické bloky, které v sobě mají jistou 
míru profesního poradenství, ale instituce, která by byla výhradně zaměřena na klienta, ať u� 
je uchazečem o zaměstnání nebo ne, v na�em regionu zatím nepůsobí. 
 
     Za zvlá�tní profesně poradenskou slu�bu lze pova�ovat činnost IPS při úřadu práce, tedy 
nejde o instituci externí, ale lze si představit za jistých okolností, �e by i jako samostatná 
příspěvková instituce fungovat mohla. K takovéto samostatné existenci ale nevidíme �ádný 
důvod. Její činnost lze pova�ovat výhradně za profesně poradenskou, byť převá�ně 
orientovanou na problematiku volby povolání �kolní mláde�e a absolventů v�ech druhů �kol. 
 
     V individuálních případech spolupracuje Úřad práce v Děčíně i se specializovanými 
institucemi poradenskými, které poskytují slu�by jiného, třeba�e souvisejícího druhu. Jde o 
pedagogicko-psychologickou poradnu, man�elskou a předman�elskou poradnu a bohu�el i o 
oddělení psychiatrie /na �těstí výjimečně/. K těmto lékařským slu�bám je mo�no připočítat i 
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rehabilitačně-rekvalifikační středisko, o které jsme usilovali před lety v rámci projektu 
Palmif, leč na nepřipravenost projektu z hlediska realizátora z něho se�lo. 
 
     Bylo by nutno tyto slu�by sladit s aktivitami a předev�ím mo�nostmi úřadu práce v jeden 
ucelený systém komplexní péče o uchazeče. 
 
 
 
5. Kontakt se zaměstnavateli /dal�ími partnery/ 
 
ad 5.1  
Kontakt prostředkovatele se zaměstnavateli 
    Kontakt zprostředkovatele se zaměstnavateli by měl být, a taky je, trvalý a intenzivní, o 
tom není �ádná pochybnost. Kontakty jsou převá�ně telefonické, někdy i písemné a 
výjimečně, co� pova�ujeme za nedostatek, způsobený objektivními mo�nostmi 
zprostředkovatelky, i osobní. 
 
     Obsahem kontaktu jsou převá�ně informace o pracovním místě, upřesňování zadání, 
hlavně zji�ťování, zda místo ji� nebylo obsazeno, ověřování adresy podniku a sídla firmy 
/často se li�í!!!/, doby mo�né náv�těvy klienta atp. V okrese, kde působí 4000 
podnikatelských subjektů /dle monitoringu/, jsou velké firmy, vybavené personálními úseky 
v men�ině, vět�inu kontaktů vedou zprostředkovatelky přímo s majitelem nebo vedoucím 
firmy. Z nejrůzněj�ích příčin dochází v trojúhelníku klient →→→→ zaměstnavatel →→→→ 
zprostředkovatelka k nedorozuměním, které se nakonec obrá�í v negativním vnímání role 
úřadu práce. Obecně platí, �e čím zku�eněj�í je zprostředkovatelka, čím více informací má o 
firmách /téměř nepracují s monitoringem!/, tím jsou výsledky umísťování lep�í. Těsná 
spolupráce s odborem trhu práce je bezpodmínečnou podmínkou. 
 
     Kontakty, předev�ím ty telefonické, se dají lehce vysledovat v měsíčních výkazech 
telefonních hovorů jednotlivých zprostředkovatelek. Pro osobní kontakt s firmou, nebo jejím 
zástupcem, by měl být vytvořen dotazník, který zpracovává odbor trhu práce, ale s ním� by 
měla pracovat i zprostředkovatelka. Základní báze informací o firmách obsahuje program 
ALBERTINA, v něm� se doplňují dal�í důle�ité údaje v průběhu práce s firmou. 
 
 
ad 5.2 
Dělba činnosti mezi zprostředkovatelkou a odborem trhu práce 
     V současné době shroma�ďuje ve�keré informace o firmách odbor trhu práce v rámci 
monitoringu /dva pracovníci � DC+Rbk./. Zpočátku tomu tak nebylo, ve�keré informace se 
soustřeďovaly u zprostředkovatelek, kde jedna z nich byla pověřena zadáváním volných míst. 
Docházelo k zajímavému úkazu, �e tato zprostředkovatelka měla nejvy��í úspě�nost při 
umísťování nezaměstnaných do práce, a to z toho důvodu, �e si vybrala z volných míst 
�rozinky� a teprve potom ostatní volná místa poskytla druhým zprostředkovatelkám. Tato 
praxe po vyhodnocení byla zru�ena a po vytvoření oddělení trhu práce pře�la na pracovnici 
tohoto oddělení a zprostředkovatelky dostávají zadání volného místa v�echny ve stejnou dobu 
přes počítač. Pracovnici trhu práce ale chybí zpětná vazba o obsazování volných míst, čím� 
mám na mysli, �e neručí za kvalitu obsazovaného místa, proto v trojúhelníku 
zaměstnavatel-trh práce-zprostředkovatelka dochází mnohdy k nedorozuměním, kdy� nechci 
přímo pou�ít slova chyba. Těsná spolupráce obou útvarů � trhu práce a zprostředkování je 
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naprosto nutná, výsledky umisťování jsou přímo úměrné úrovni komunikace mezi pracovníky 
obou útvarů. 
 
 
ad 5.3 
Agenda volných míst 
     Jak u� bylo vý�e řečeno, agendu volných míst má v kompetenci plně pracovnice trhu 
práce. Je osobním kontaktu se zaměstnavateli a hlá�enku volného místa /viz ní�e/ rutinně 
vyplňuje dle zadání, doplňuje ústně specifická přání a po�adavky, které v současné době 
odporují zákoníku práce o zákazu jakékoliv diskriminace v přístupu k zaměstnávání /to jest 
údaje o pohlaví, věku a jiných dispozicích uchazeče/, čím� eliminujeme absurdity, které 
z tohoto antidiskriminačního opatření vyplývají. Negativem je spoléhání na povinná hlá�ení 
volných míst zaměstnavateli, vá� údaj o počtu nahlá�ených míst /cca 50 %!/ nemů�eme 
seriozně potvrdit, ale je pravdou,�e jde o rozsáhlý fenomén na trhu práce. Malá aktivita 
pracovníků trhu práce při vyhledávání volných míst existujících ve firmách je kompenzována 
aktivitou vytváření nových míst pomocí nástrojů APZ, předev�ím dotačními tituly v rámci 
VPP a SÚPM. 
 
     Pokládáme za účelné, ale kapacitně nerealizovatelné na 100%, získávání informací o 
nehlá�ených volných místech náv�těvami v  podnicích, osobním důvěrným kontaktem 
s podnikateli nebo jejich personality, soustavnou osvětou prostřednictvím médií o povinnosti 
hlásit volná místa úřadu práce a předev�ím získávat důvěru dodáváním kvalitní pracovní síly, 
co� v současné praxi při nízké motivaci velké vět�iny uchazečů o práci se jeví jako velký 
problém, tak�e mnohé z podniků v okrese se uchylují k vytváření vlastních seznamů zájemců 
o práci /jakýchsi pořadníků/, co� vede k zatajování volných míst. 
     V současné době je více jak polovina volných míst vytvořena na bázi APZ a jejích titulů. 
 
 
ad 5.4 
Samoobslu�né zprostředkování práce 
     V Děčíně i v Rumburku jsou instalovány od roku 1997 infoboxy v hale před 
zprostředkovatelnou. Zároveň jsou pro veřejnost vyvě�eny nabídky volných míst, rovně� 
v hale. Tyto se pravidelně aktualizují, ale přes ve�kerou snahu poskytnout informaci ihned o 
volném místě dochází k tomu, �e uchazeč se setká při podniku se skutečností, �e místo ji� 
bylo obsazeno. Je to trvalý neduh, který silně po�kozuje image úřadu práce, přičem� chyba 
naprosto není na na�í straně. Na nástěnce jsou i volná místa sousedních okresů. 
 
     Úřad práce dále vybraná volná místa inzeruje v novinách a od leto�ního roku i v kabelové 
televizi. V JOB-klubech se klienti učí hledat v inzerátech a pracovat s těmito informacemi. 
V současné době se na ÚP diskutuje o mo�nostech internetu, se kterým se uchazeči naučí 
pracovat v rámci rekvalifikace na počítače. 
 
 
ad 5.5 
Schopnost úřadu práce nabízet zaměstnavatelům vhodné uchazeče 
     Zcela pominu otázku motivace uchazečů k nabízené práci, vztahy mezi vý�í reálného 
výdělku a vý�í sociálních dávek včetně podpory v nezaměstnanosti, která je pro vámi zadanou 
otázku rozhodující. 
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     Pokud se zaměřím pouze na klienta úřadu práce, který skutečně práci hledá, pak se ukazuje 
málo efektivní posílání na doporučenku k zaměstnavateli v těch případech, kdy vhodných 
uchazečů na jedno zadané volné místo je více. Zaměstnavatele tyto náv�těvy unavují a 
zdr�ují. Daleko efektivněj�í je pozvání vět�ího počtu vhodných uchazečů dané kvalifikace na 
úřad práce do zasedací místnosti, kde má mo�nost zaměstnavatel si výběr udělat sám a 
předestřít své po�adavky uchazečů najednou. Tato praxe se nám osvědčuje, třeba�e je 
náročněj�í na organizaci. 
 
 
ad 5.6 
Kontakty a informace od dal�ích partnerů 
     Nejlépe fungující systém poskytování informací je od �kol a vzdělávacích institucí,  
studijních zaměřeních jednotlivých �kol v republice a o rekvalifikacích otvíraných v daném 
�kolním roce. Tyto informace se shroma�ďují na IPS a pracuje s nimi odbor poradenství, 
přesto�e vyu�itelnost nabízených mo�ností je mizivá /v celorepublikovém měřítku/. Od 
odborů, kromě toho, �e se vnutili do poradního sboru ředitele úřadu práce, jsme zatím �ádné 
relevantní informace, které by se vztahovaly k profesnímu poradenství, nedostali. Po pravdě 
řečeno, nedostali jsme �ádné informace a nemáme ani přehled, které odborové svazy vyvíjejí 
v regionu činnost. Pokud jde o hospodářskou komoru, její zástupci jsou sice v poradním sboru 
ředitele ÚP, ale jejich spolupráce je nahodilá a nevztahuje se k profesnímu poradenství. 
V tomto směru bohu�el neplní roli informačního zdroje o potřebách firem, nárocích na 
zaměstnance a jejich profesní profil. V tomto ohledu má své slavné chvíle HK teprve před 
sebou. 
 
 
ad 5.7 
Spolupráce s dal�ími úřady práce v oblasti problematiky poradenského zprostředkování 
     Existují občasné porady vedoucích odborů jednotlivých úřadů práce na regionální úrovni, 
bohu�el právě odbory poradenství a zprostředkování se scházejí sporadicky, chybí spiritus 
agens, který by problémy na jednotlivých úřadech, alespoň v daném regionu,  formuloval a 
pokou�el se koordinovat pravidelně schůzky. Na rozdíl od odboru ekonomického a kontrolně 
právního, které se scházejí pravidelně a poskytují cenné výstupy z těchto porad. 
 
     Druhou institucí, kde se mohou vyměňovat zku�enosti jsou modulová �kolení ve třech 
zařízeních SSZ /Bohdaneč, Písek, Olomouc  - nevyu�íváme/. Vět�inu frekventantek těchto 
kurzů tvoří právě pracovnice zprostředkování a poradenství, zku�enosti a výstupy z těchto 
�kolení nejsou vytě�ovány. 
 
     Ani působení mého zástupce a vedoucího odboru poradenství PhDr. Krále jako lektora 
v těchto kurzech nepřiná�í systémově pojaté posouzení problematiky poradenského 
zprostředkování, pouze nahodilé glosy. 
 
 
ad 5.8 
Spolupráce se SSZ 
     V této oblasti, tj. poradenství a zprostředkování, je spolupráce jednou z nejslab�ích, na 
rozdíl od komunikace s odbory ekonomickými a trhu práce. Předev�ím chybí seznámení 
s výstupy příslu�ných komisí k této problematice vytvořených, tak�e vzniká dojem, �e na 
tomto poli se nic neděje. Postrádám i komparativní statistické údaje  pro porovnání s jinými 
úřady práce v ČR, nemluvě o poskytování informací, jaká je praxe v EU. Řídící role SSZ 
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v této oblasti není na potřebné úrovni, podněty téměř �ádné, iniciativy nahodilé a bez vazeb 
na ostatní úřady. Sporadické výkřiky do tmy. 
 
 
 
6. Zkvalitnění metodiky ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti 
 
ad 6.1 
Jaké metody poradenské činnosti mají zprostředkovatelky znát? 
     Podle zahraničních materiálů, např. britského Národního institutu pro průbě�né vzdělávání 
dospělých by komplexní poradenská slu�ba měla obsahovat sedm základních činností: 

Informování 
Poskytování rad = pomoc s vysvětlením a výběrem nejoptimálněj�ích mo�ností 
Poradenství  = práce s klientem za účelem porozumění jeho potřebám 
Hodnocení  = pomoc klientovi v orientaci v osobním a profesním vývoji, aby byl    

schopen správného úsudku 
Umo�ňování  = pomoc při realizaci a dosa�ení zvoleného cíle 
Zastupování  = jednání za klienta v jeho zájmu 
Zpětná vazba 

      
Na úrovni zprostředkovatelské činnosti se plně uplatňují první tři stupně, a to v rámci 

strukturovaného rozhovoru, ostatní stupně patří do vy��ích specializovaných slu�eb. Základní 
metodou je proto  r o z h o v o r , vedený podle jednotlivých fází a podle jednotně daných 
zásad. 

 
 

ad 6.2 
Jednotná metodika zprostředkovatelské činnosti 
     Jak vyplývá z vý�e uvedeného názoru na rozhovor jako základní metodu poradenské 
činnosti ve zprostředkování, je jednotná metodika účelná a dokonce by měla být povinná pro 
v�echny úřady práce. Dovednost vést strukturovaný rozhovor s klientem by měla být 
trénována se v�emi pracovnicemi odboru zprostředkování ve výcvikových střediscích SSZ 
/event. i se závěrečným osvědčením!/. Tato metodika by měla obsahovat povinné penzum, 
závazné pro vedení rozhovoru s klientem, a to na v�ech úřadech práce v ČR. To, co umí a zná 
zprostředkovatelka � poradkyně nad rámec rozhovoru /schopnost vést skupinové aktivity, 
JOB-kluby atp./ je dáno ji� individuálními podmínkami úřadu práce. 
 
     Od roku 1995 a vydání metodického pokynu č. 21/1995 uplynula ji� drahná doba, vývoj se 
ji� posunul dopředu a poradenství na úřadech práce rovně�, a to navzdory nedostatečně 
plněné roli příslu�ného odboru SSZ právě na metodickém poli. Přesto�e existují pravidelné 
porady vedoucích poradenských odborů a z nich patřičné zápisy, o faktu, �e 23 úřadů práce 
má vypracovánu vlastní metodiku poradenství, se dovídám a� z Va�eho dotazníku! 
 
 
ad 6.3 
Individuální přístup ke klientovi 
    Je nad kapacitní mo�nosti zprostředkovatelky při počtu uchazečů, kteří jí projdou evidencí, 
aby je znala v�echny, a byla si schopna vybavit jejich profesní či dokonce osobní a rodinnou 
anamnézu. Vět�inou si pamatuje výrazné a předev�ím nějakým způsobem obtí�né typy 
uchazečů z řad dlouhodobých nezaměstnaných. 
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     Domnívám se, �e zprostředkovatelky by měly přistupovat ke v�em klientům standardně 
stejně z hlediska jejich práv a povinností a své úsilí vést ke ký�enému cíli, tj. vrátit uchazeče 
na trh práce. V přístupech k jednotlivcům a v komunikaci by měly být ale respektovány 
individuelní rozli�nosti mezi klienty, je� jsou dány věkem uchazeče, pohlavím, vzděláním, 
zdravotním stavem a dal�ími faktory, které je nutno v rozhovoru respektovat. Najít mez, kdy 
individuelní přístup přesahuje mo�nosti strukturovaného rozhovoru, a klient by měl být 
svěřen jinému pracovníkovi, který se mu věnuje nad rámec bě�né zprostředkovatelské 
činnosti, je v kompetenci vedoucího pracovníka v oboru zprostředkování, který rozhodne, jak 
postupovat v práci s uchazečem dále, je-li jeho případ slo�itěj�í, přesahující rámec mo�ností 
zprostředkovatelky. 
 
 
ad 6.4 
Bilanční diagnostika 
     Ve věci bilanční diagnostiky odkazuji na materiál odboru 42 SSZ �Bilančně diagnostická 
pracovi�tě� z 14. 04. 2000, v něm� je úřad práce v Děčíně jmenován jako koordinační 
pracovi�tě. Díky dr. Královi, vedoucímu odboru poradenství a rekvalifikací, vyvíjí Úřad práce 
v Děčíně příslu�nou aktivitu, aby tento systém bilanční diagnostiky byl zaveden co nejrychleji 
a pokud mo�no plo�ně a jednotně na v�ech úřadech práce. Tento proces nará�í na některé 
překá�ky, předev�ím organizační a personální: Některé úřady práce nespatřují v poradenství 
stě�ejní odbor svého úřadu a netají se svým despektem k těmto aktivitám. Na druhé straně 
vybavenost některých úřadů práce lidmi, kteří odpovídají svou kvalifikací potřebám této 
metodiky bilanční diagnostiky, je nedostatečná. Předpokladem úspěchu je jednotný tlak SSZ, 
aby bilanční diagnostika a typové pozice byly zavedeny do standardní činnosti úřadů práce. 
 
 
 
7. Vhodné zdroje informací 
 
ad 7.1 
     V rámci programu OKpráce má zprostředkovatelka mo�nost získávat potřebné informace o 
profesním vývoji i osobních a rodinných poměrech klienta v dostatečné míře, zde �ádný vět�í 
nedostatek nevidím. Pouze vazba na dávky omezuje profesní kariéru klienta na poslední tři 
roky, co� se sice dá vhodně doplňovat v poznámce, ale nedělá se to. Pak je informace o 
uchazeči výrazně zú�ená a někdy zkresluje celý jeho profil /např. pracovník byl dvacet let 
v jednom podniku, jeho profesní vývoj je spjat s prací v tomto podniku, pak ale by propu�těn 
a za poslední tři roky vystřídal různá a rozdílná zaměstnání, přesto se prvních dvacet let do 
jeho karty uchazeče vůbec nepromítne!/ 
 
     Pokud jde o informace o charakteru pracovního místa, ji� vý�e jsem se zmínil o 
problémech vytě�ování zaměstnavatele ohledně jeho po�adavku. 
 
     Jde o trvalý a soustavný proces neustálého zpřesňování charakteru pracovního místa /co� 
se promítá i do klasifikace KZAM!/, přičem� se u řady zaměstnavatelů setkáváme 
s nerealistickými představami /z málo peně� kvalifikovanou a motivovanou sílu/ a dokonce 
neschopností jasně zadat po�adavek na pracovní místo. Problémy jsou také ve způsobu 
komunikace /písemná a telefonická, nejlep�í zku�enosti jsou s osobním kontaktem/. 
     Informace o mo�nostech aktivní politiky jsou vyčerpávající, okam�ité v případě změn, a 
soustavné. Vyu�íváme i médií a spolupráce s hospodářskou komorou, poradním sborem a 
dal�ími subjekty, tak aby se informace dostala k zaměstnavateli nezkreslená. 
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ad 7.2  
     O mo�nostech vyu�ít nástrojů APZ je uchazeč informován rámcově jak v oddělení 
informací, tak i při vlastní zprostředkovatelské činnosti. Vět�inou ale uchazeči přicházejí ji� 
poučeni z jiných zdrojů přímo na příslu�ný odbor trhu práce, kde je jim podána vyčerpávající 
informace včetně doporučení dal�ího postupu /podnikatelský záměr atp./.Dodr�ujeme zásadu, 
�e ka�dý pracovník úřadu práce by měl být schopen podat základní informaci o mo�nostech 
APZ s tím, �e odkazuje na jednání odboru trhu práce. 
 
 
 
8. Kvalita práce zprostředkovatelek a poradců 
 
ad 8.1 
     V�ichni zprostředkovatelé, informátorem počínaje a odborným poradcem konče, by měli 
mít obligatorně ukončené úplné střední vzdělání, event. ÚSO. U specielního odborného 
poradce bych předpokládal za nejvhodněj�í vysoko�kolské vzdělání, i bakalářského typu, i 
kdy� u zku�eného poradce nemusí být podmínkou. Zaměření tohoto vzdělání nemusí být 
zvlá�tě specifikováno, na�e zku�enost nepotvrzuje, �e by poradenství  muselo být vázáno na 
specializovaný druh vzdělání. Při skupinových aktivitách se ale prokazuje, �e pedagogická 
praxe /vzdělání či pedagog. minimum/ je výhodou. Zku�enosti s absolventy sociálně-právních 
�kol, které vznikly před několika lety, zatím na úřadu nemáme. Připomínám německou praxi, 
kdy pracovníci úřadů práce jsou �koleni v Manheimu na specializované �kole! 
 
 
ad 8.2 
     Pokud jde o vhodné vlastnosti zprostředkovatelek, jsou podrobovány ji� při výběrovém 
řízení psychotestům, které jsou cíleny k osobnostním předpokladům, je� vy�aduje zvý�ená 
zátě� při jednání s klienty, rovnováha racionality a empatie, předev�ím pak by testy měly 
jednoznačně eliminovat osobnost nevyrovnanou, hysterickou a konfliktní. 
 
     �ivotní zku�enost je obecně k nezaplacení při odhadu uchazeče, vyhodnocování jeho 
postojů, projevů a celkového chování, které je mnohdy předstírané a vět�inou účelové. 
Takovouto �ivotní zku�enost nelze nahradit �ádným �kolením či sebelep�ím výcvikem. Vede 
ov�em k výrazně racionálním hodnocením uchazeče, kdy schopnosti empatie jsou u 
zprostředkovatelky s postupujícím časem potlačovány a práce s klientem se stává rutinní a 
administrativní. 
 
     V�e, co bylo řečeno platí i pro zprostředkovatelky-absolventy �kol. Podle testů byly 
vybírány opravdu ty nejlep�í, �ivotní zku�enost pochopitelně chybí, projevuje se i preferování 
mimopracovních aktivit. Zatímní zku�enosti s přijatými mladými absolventy nejsou �patné, za 
určitou dobu mnohdy pracovně předčily i star�í �ivotně zku�ené pracovnice. 
 
     Co je velkým problémem z hlediska zku�eností zprostředkovatelek, �e díky 
jednostrannému zaměření jejich středo�kolského vzdělání /převa�ují absolventky gymnázií a 
ekonomických středních �kol/ postrádají vět�í zku�enost s výrobními obory a vůbec zku�enost 
s provozy průmyslových podniků, co� v Děčíně nebo i celém okrese, který je průmyslově 
výrazně diverzifikován, je z hlediska profesního poradenství výrazným handicapem. Mů�e to 
do budoucna komplikovat zaměření poradenského zprostředkování podle oborů a odvětví. 
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ad 8.3 
Platové zařazení zprostředkovatelek 
     Platové zařazení zprostředkovatelek se řídí katalogem činností, které formuluje Nařízení 
vlády č. 253/1992 Sb. Toto nařízení bylo v průběhu let ji� několikrát upravováno. Z na�í 
zku�enosti vyplývá poznatek, �e tento katalog činností specifiku práce zprostředkovatelek 
nepostihuje komplexně, mělo by být proto roz�ířeno a doplněno, nebo by měl být vydán 
zvlá�tní platový předpis pouze pro potřeby SSZ. Předpokládáme, �e v souvislosti se Zákonem 
o státní slu�bě by tento problém zařazení zprostředkovatelek do tříd měl být zohledněn. 
     Na Úřadě práce v Děčíně byl dlouhou dobu  i n f o r m á t o r  zařazen do třídy 5, 
zprostředkovatelka do třídy 6, přičem� na základě komplexního hodnocení bylo mo�no 
zprostředkovatelku po  t ř e c h  letech pový�it do 7. /informátora do třídy 6 na základě stále 
nových agend, které v průběhu času na sebe informace nabíraly/. Pracovní zařazení 
zprostředkovatelky se roz�ířilo na zprostředkovatelka-poradkyně, přičem� se v�ak nic 
neměnilo na pracovní náplni, pouze se zohlednila tříletá zku�enost z práce s uchazečem /na 
základě velmi o�idného přesvědčení, �e tříletá práce se musí zákonitě projevit v lep�í 
komunikaci s klientem a lep�í orientaci v profesním poradenství/. 
     Zprostředkovatelky jsou dále ohodnoceny zvlá�tním příplatkem /v Děčíně jednotně Kč 
500,-/ za obtí�nost pracovního prostředí. Délka dal�í praxe v souladu se mzdovými předpisy 
se zohledňuje pouze posunem v platovém stupni, výjimečné výsledky jsou hodnoceny 
odměnou nebo osobním ohodnocením. Jiné mo�nosti ředitel ve finančním ohodnocení nemá. 
 
     Bylo by třeba roz�ířit katalog činností o specifické úkoly zprostředkovatelek ve třídě 8, 
event. 9 /tzv. vysoko�kolské třídy/, které by zohlednily poradenskou činnost 
zprostředkovatelek, ať u� profesního poradenství či specializovaného. Např. nyní jsou 
zprostředkovatelky pro mláde� ne pro ZPS rovně� zařazeny do třídy 7. 
 
     Pokud jde o jednotné zařazení pracovníků úřadu práce, a to v�ech!, nikoli jen 
zprostředkovatelek, pokládám to naprosto za samozřejmé. 
 
 
ad 8.4 
Problémy s prací a osobní kvalitou zprostředkovatelek 
     Dominující neduh zprostředkovatelské práce je rychlé opotřebení pracovnic tohoto odboru, 
které se projevuje skluzem k administrativní rutině, sní�ením prahu vnímavosti k profesním a 
osobním problémům klienta a celkovou indolencí vůči podstatě problému a smyslu 
zprostředkování. 
 
     Na druhé straně nevidím příčiny nedostatků ve vzdělání, i kdy� naprostá vět�ina 
zprostředkovatelek má středo�kolské vzdělání ÚS nebo ÚSO ekonomického zaměření, jistá 
predestinace touto specializací k administrativnímu chápání problému se sama nabízí. Rovně� 
počítačová �kultura� je na dosti vysoké úrovni a zcela výjimečné jsou záva�né administrativní 
chyby. Nadměrné vytí�ení /a� 400 uchazečů na jednu zprostředkovatelku/ jsme díky 
navý�enému limitu pracovníků a organizačními změnami sní�ili na přijatelných 250 � 300 
klientů. 
 
     Při vyhodnocování konfliktů mezi zprostředkovatelkou a uchazečem se převá�ně jako 
příčina ukazuje nezvládnutý konflikt s obtí�ným uchazečem, podcenění celkové situace, 
nedostatek informací a odhadu a podcenění celkové situace, nedostatek informací a odhadu a 
podcenění individuálního přístupu. Ve vět�ině případů bylo mo�no konfliktu předejít nebo se 
mu vyhnout. 



ÚP Děčín 

 34 
 

     Představa ideálního zprostředkovatele/ky/: 
− zralá a vyrovnaná osobnost, zvládající emoce, 
− příjemný zevněj�ek a vystupování, 
− vyrovnaný poměr empatických a racionálních slo�ek osobnosti, 
− dobrá schopnost komunikace s lidmi včetně dobré verbální úrovně, 
− flexibilní osobnost, schopná se přizpůsobit tempem i rolemi měnícím se podmínkám /tj. 

různým typům klientely/, vstřícnost, otevřenost a smysl pro humor 
− dobrá pov�echná znalost hospodářského charakteru regionu, dobrý přehled o podnicích a 

zaměstnavatelích včetně informovanosti o výrobě a technologiích v rozhodujících 
podnicích, 

− výborný vhled do problematiky profesí /jak se co dělá/ a vysoký stupeň loajality vůči své 
instituci 

 
 
ad 8.5 
Zlep�ení řízení práce odboru zprostředkování 
     V souvislosti s úvahami o úloze poradenské činnosti na úřadech práce /viz výstupy 
iniciativní skupiny pro poradenství, jejím� jsem členem/ zamý�lím provést po konzultacích 
právě s kolegy z této skupiny dílčí organizační změny v obou dosud samostatných odborech: 
 
1. odbor zprostředkování se zařadí do odboru poradenství 
2. proces zprostředkování bude organizačně rozčleněn podle  f á z í  /ve vazbě na dobu 

evidence uchazeče/ 
 
1. fáze: INFORMACE /po prověření v�ech dokladů vzetí do evidence a přičlenění klienta do   
                                       příslu�né skupiny/ 
 
2. fáze: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1. � 3. měsíc 
První skupina �dávková�. Zabývá se pouze těmi, kterým vznikl nárok na hmotné 
zabezpečení! Tři měsíce je horní časová hranice, dokdy by nezaměstnaný uchazeč byl v péči 
pracovnice této skupiny. Ze zku�enosti víme, �e vět�ina prvonástupů je umístěna přímo 
úřadem práce do 1 měsíce /ti, kteří  v ě d í , co chtějí dělat a mají nové zaměstnání 
předjednáno/ nebo jde o opakované nástupy s nárokem na hmotné zabezpečení: u této skupiny 
by pobyt byl co nejkrat�í, přesto�e splňují podmínky pro přiznání hmotného zabezpečení, 
měli by co nejrychleji přejít do péče 3. fáze, tj. profesního zprostředkování. 
 
3. fáze: PROFESNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
U této skupiny by činnost zprostředkovatelek byla rozdělena do  o d v ě t v í  podle charakteru 
dominujících profesí v regionu, resp. podle průmyslových odvětví /mo�no opřít o příbuzné 
profese KZAM/. Domnívám se, �e je mo�no okopírovat toto rozdělení od úřadů práce, kde 
mají s tímto problémem letitou zku�enost, proto�e regionální specifika by neměla základní 
rozdělení do skupin naru�it. Zprostředkovatelky pracují s klientelou, která strávila bez 
úspěchu maximálně 3 měsíce v evidenci úřadu práce a marně usiluje o práci ve svém oboru 
/který naposledy, či převá�ně ve své profesní kariéře dělala, či má pro něj kvalifikační 
předpoklady/. Klientům této profesní skupiny se věnuje intenzivní péče po dobu jejich placení 
úřadem práce, tj. do �estého měsíce. Poté se klient stává dlouhodobě nezaměstnaným a 
přechází do péče  p o r a d e n s k é h o  zprostředkování /fáze 4/ 
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4. fáze: /6. � 7. měsíc/ 
V této fázi se uplatňuje  P o r a d e n s k é  zprostředkování v u��ím slova smyslu, kdy 
speciálně vy�kolené, zku�ené zprostředkovatelky se věnují klientům, kteří ji� nepobírají 
hmotné zabezpečení od úřadu práce, ale jsou na dávkách sociální pomoci, nebo jsou bez 
jakýchkoli prostředků. V rámci tohoto poradenského zprostředkování jde předev�ím o 
vytváření prostoru pro komunikaci s klientem, který ji� ztratil kontakt se svým posledním 
zaměstnáním, je vět�inou bez kvalifikace, nezná své mo�nosti a postupně se propadá do 
procesu osobnostního chátrání, nebo mů�e být touto perspektivou ohro�en. 
     Pro tuto klientelu je třeba vytvářet speciální aktivity v rámci JOB klubů, motivačních 
kurzů, nacházet příle�itostná zaměstnání v rámci veřejně prospě�ných prací, vytvářet prostor 
pro účelově krátkodobé rekvalifikace. 
     V rámci této fáze, tj. poradenského zprostředkování, je třeba věnovat pozornost obzvlá�ť 
ohro�eným skupinám nezaměstnaných, jako jsou matky s malými dětmi, samo�ivitelky, 
nezaměstnaní v předdůchodovém věku, etnické skupiny a jedinci, u nich� dochází nebo mů�e 
docházet ke kumulaci ne�ádoucích sociálních dopadů a k patologickému rodinnému či 
osobnímu vývoji. 
     Cílem aktivit, které zprostředkovatelky v této fázi praktikují, je vrátit klienta na trh práce 
ve spolupráci s ostatními skupinami, předev�ím profesního poradenství a rekvalifikací. 
     Dlu�no podotknout, �e mimo tyto fáze, ale v těsném propojení se v�emi skupinami je 
organizováno  z v l á � ť  specializované poradenské zprostředkování pro nezaměstnané pro 
ZPS a nezaměstnané absolventy v�ech druhů �kol. I v tomto zprostředkování pro zvlá�ť 
obtí�ně umístitelné uchazeče o zaměstnání je třeba dodr�ovat rozdělení péče o jejich umístění 
do vý�e zmíněných fází. 
 
 
ad 8.6 
Zájem o práci zprostředkovatelek 
     Obecně je mo�no na základě mno�ství dotazů a písemných �ádostí o práci na úřadě práce 
konstatovat, �e zaměstnání na na�emu úřadě je pova�ováno za společensky kladně hodnocené 
a ceněné, a to i v případě práce zprostředkovatelky: do jednoho výběrového řízení se nám 
přihlásilo dokonce 120 zájemců/!!/, průměrně jdou počty zájemců, přihlá�ených do 
výběrového řízení do desítek /v poslední době se vyskytují i mu�i/. Mo�ná, �e jde o úkaz 
pouze regionální, mající příčiny ve vysoké míře nezaměstnanosti, ale při výběrových řízení se 
přihlá�ení více při svém zájmu vyslovují o zajímavé práci s lidmi, vý�e platu, který není v této 
profesi nijak vysoký, je a� na druhém místě. Vět�inou odpovídá okresnímu průměru mezd 
v jiných příbuzných profesích a uchazeči neočekávají �ádné výjimečné platy, oceňují spí�e 
jejich stabilitu. 
 
     Pokud jde o fluktuaci na místech zprostředkovatelek, z celkového počtu 67 
zprostředkovatelek/lů/ jich změnilo profesi celkem 19 tj. 28 %. Z tohoto počtu se dvě vdaly a 
přestěhovaly za svými man�eli, 3 ode�ly po konfliktu a neuspokojivých pracovních 
výsledcích, jedna nesplňovala předepsané vzdělání, 2 mu�i pro nízký plat, dvě ode�ly do 
podnikání, dvě do starobního důchodu a 2 do předčasného důchodu, 5 zprostředkovatelek 
změnilo profesi v rámci úřadu. Kariérní postup je podporován vedením, je zakotven i 
v kolektivní smlouvě. Vzhledem k náročnosti této zprostředkovatelské práce, předev�ím tlaku 
na odolnost psychickou při jednání s klientem, nepova�uji 28 % fluktuaci za vysokou, kdy� 
uvá�íme, �e se a� na malé výjimky nevyskytl případ, kdy bylo nutno propustit 
zprostředkovatelku pro nezpůsobilost. 
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ad 8.7 
Uplatnění psychologa na úřadu práce 
Úřad práce v Děčíně zaměstnává psychologa, dokonce psychologa se specializací na 
psychologii práce, který ale díky aktivitám, vyvíjeným pro SSZ /lektor/ je vlastním aktivitám 
uvnitř úřadu velmi vzdálen /vede odbor poradenství a vykonává funkci zástupce ředitele/. 
Jeho psychologická kvalifikace je patrná v činnosti poradenství a jeho erudice a zku�enost 
s psychotesty je vyu�ívána při výběrových řízeních na�ich zaměstnanců. 
 
     Organizačně  místo pro samostatného psychologa na úřadě vytvořeno nemáme, po 
desetileté zku�enosti se domnívám, �e na plný úvazek by nebyl takovýto úzce specializovaný 
odborník vyu�it /ani zaplacen/, práci psychologa by mohl vykonávat pouze v kombinaci se 
začleněním v odboru poradenství, organizováním skupinových aktivit s nezaměstnanými při 
nich� je nutná jistá psychoterapeutická zku�enost s rozvíjením skupinové dynamiky, nebo 
zku�enost s individuálním přístupem k obtí�ně se projevujícím klientům, kdy bě�ný přístup se 
mů�e míjet účinkem nebo mů�e být dokonce na závadu. 
 
     Míti psychologa tedy pova�uji za �ádoucí, ale na částečný úvazek pokud by, jak jsem 
uvedl vý�e, se nezabýval je�tě jinou činností. 
 
     Zřizovat funkci krajského psychologa pova�uji za nesmysl, tě�i�tě práce psychologa je v 
kontaktu s lidmi a nejlépe je vytvořit takové podmínky pro jeho práci, aby byl snáze 
dosa�itelný klienty /obdoba stejná jako u pepsi poraden nebo man�elských poraden/. 
 
ad 8.8 
�kolení zprostředkovatelů/lek/ 
     Nevím, jaká je koncepce permanentního �kolení zprostředkovatelek, resp. v�ech 
zaměstnanců úřadu práce, nikdy jsem s ní nebyl seznámen. Praxe je taková, �e personalistka 
úřadu práce objednává základní kurz v příslu�ných �kolících zařízeních /nejčastěji Bohdaneč a 
Písek, zcela výjimečně Olomouc/ pro nového pracovníka, zpravidla do 1 měsíce po nástupu. 
Zprostředkovatelské kurzy jsou vícestupňové, po absolvování v�ech kurzů /týdenních/ 
pova�ujeme zprostředkovatelku za pro�kolenou. Také ostatní pracovníci procházejí �kolením 
či výcvikem, ale daleko méně často, ne� pracovnice zprostředkování. 
 
     Zasvěceněji se k úrovni kurzů nemohu vyjádřit, proto�e mám k dispozici informace, či 
spí�e dojmy, s nimi� se frekventanti kurzů vracejí. Postrádám komplexní hodnocení na své 
účastnice od vedoucího kurzu /asi jsou zaneprázdněni/, doporučení k dal�ímu vedení či 
upozornění na případné zvlá�tnosti, dispozice či dokonce varování na záva�né nedostatky 
nebo nepřiměřené chování. Hodnotící list postrádám a byl bych rád, kdyby byl vypracován a 
stal se součástí osobního spisu pracovníka. 
 
     Za zcela zásadní pova�uji absenci provázanosti �kolení s finančním ohodnocením, lépe 
řečeno jejich absolvování v daných modulech na finanční ohodnocení, lépe řečeno kariérním 
postupem, alespoň ve vazbě na dosa�enou třídu. Je to zároveň věc osobní motivace 
pracovníka a mělo by to pochopitelně pozitivní vliv na úroveň kurzů, kdyby obě strany, jak 
lektor tak frekventant věděli, �e o něco jde /o peníze!/ 
 
Nebylo by od věci, kdyby SSZ nebo spí�e vzdělávací odbor MPSV, který tyto zále�itosti má 
na starost, uva�oval a to ji� dávno, o jistých zkou�kách  z p ů s o b i l o s t i  tak, jak je tomu u 
pracovníků okresních úřadů. Na presti� a kvalitu práce zprostředkovatelek by to mělo 
nesporně pozitivní účinek, i za cenu zvý�eného stresu a zvý�ené vytí�enosti. 
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     Na v�echny va�e otázky ohledně kvality, četnosti a způsobu realizace nemohu dát 
uspokojivou odpověď, proto�e o realizaci kurzů vím velice málo, a to pouze z jednoho zdroje 
� od PhDr. Krále, který některé kurzy lektoruje, a od svých zaměstnanců, kteří spí�e sdělují 
své dojmy. 
 
     Jsme schopni pochopitelně organizovat kurzy jenom pro své zaměstnance na svém úřadě, 
ale dáváme jednoznačně přednost centrálně organizovaným a jednotně vedeným, obsahově 
obdobným kurzům. Navíc mimobě�ně na nich dochází k mnoha neformálním výměnám 
zku�eností, které rovně� přispívají k vět�í orientaci pracovníka v problému. 
 
     Rozhodně by prospělo převést odbor vzdělávání z MPSV přímo na SSZ. 
 
 
ad 8.9 
Příprava kádrů na �kolách 
     Pokud Zákon o státní slu�bě bude pova�ovat za vhodné, aby příslu�ná místa státních 
úředníků byla spojena s odpovídající speciální kvalifikací, pak by bylo nutno zavést tuto 
specializovanou výuku ji� na určitých typech středních �kol, nebo vy��ích odborných 
středních �kol /obecné znalosti o tom, jak funguje státní správa a správní orgány/. 
 
     Specializaci pouze pro sociální oblast bych viděl jako u�itečnou a potřebnou na vysokých 
�kolách /bakalářského typu/ nebo vysokých �kol jako je ENA ve Francii či vysoká �kola 
mannheimská v Německu: /Elitní �koly pro státní správu se v�emi výhodami, ale i zápory./ 
 
     Pokud jde o současný stav, středo�kolské vzdělání jako základní bezpodmínečná báze, je 
dobou výchozí normou pro přístup do státní správy. Bylo by ale mo�né zvý�it kvalitu vy��ích 
funkcí, kterou bych viděl rád spjatou s vysoko�kolským vzděláním, ale ne jakéhokoliv typu, 
ale přímo specializovanou na administrativu jakéhokoliv typu. Úroveň státní správy, kterou 
jsme mohli vidět ve Francii a v Německu, kde tyto specializované �koly jsou a zásobují 
administrativu vy�kolenými profesionály, by nám mohla být příkladem do budoucnosti. Pro 
začátek  a současný stav vy��ích funkcí na úřadě práce specielně, by bylo vhodné zavést 
dvousemestrový obor postgraduálu např. na Masarykově univerzitě v Brně, který by byl určen 
ředitelům, jejich zástupcům a v�em vedoucím odborů. Obsah tohoto postgraduálu by bylo 
ov�em nutno promyslet /konzultoval jsem s prof. Sirovátkou/. 
 
 
ad 8.10 
Odborné schůzky a semináře pro zprostředkovatelky 
     Odborných schůzek specielně organizovaných pro tuto profesi zprostředkovatelek bylo za 
10 let existence úřadů práce jako �afránu, zřejmě z organizačních důvodů. Nepamatuji se, �e 
by byly pravidelně svolávány porady vedoucích těchto odborů /výjimečně při zavádění OK 
prac./. Obdobně organizace porad zprostředkovatelských vedoucích v rámci regionu jsou 
občasná, nestrukturovaná a nahodilá ad hoc. Pokus zavést jejich pravidelnost skončil ji� záhy 
pro neochotu některých ředitelů spolupůsobit na poradách zprostředkovatelského personálu, 
kde se témata nakonec zú�ila na problémy platového zařazení, odměn a organizačních 
rozdělení. Obecně mo�no konstatovat, �e vět�ina vedoucích zprostředkování, které jsem měl 
mo�nost poznat, trpěla velkou zátě�í operativy a o koncepci své práce nehodlali ani uva�ovat 
/ať nám to nařídí../. 
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     Za ideální stav bych pova�oval praxi pravidelných porad vnitroúřadových, pravidelně 1x 
měsíčně, z nich� by diskutovaná témata byla projednávána na poradách krajských, rovně� 
pořádaných výměnným způsobem za dva tři měsíce. Z těchto porad by měly být pořizovány 
zápisy, adresované jak ředitelům jednotlivých úřadů, tak předev�ím příslu�nému odbodu SSZ. 
Podle analýz těchto zápisů by SSZ měla organizovat tematické semináře v rámci celé 
republiky nebo porady v�ech vedoucích odborů zprostředkování /1x a� 2x do roka/. 
 
 
 
9. INSTITUCIONÁLNÍ PROBLÉMY 
 
ad 9.1 
Jednotná organizační struktura ÚP 
     Upřímně se domnívám, �e desetiletí existence fungujících úřadů práce potvrdilo 
skutečnost, �e tyto slu�by fungují, i kdy� nemají naprosto striktně danou organizační strukturu 
včetně počtu lidí v jednotlivých odborech nebo odděleních. Ka�dý okres je v některých 
detailech jiný a předev�ím v počtu zprostředkovatelek se obrá�í i zvý�ená /nebo men�í/ 
potřeba pokrýt vět�í či men�í míru nezaměstnanosti. Rovně� počet poradců a pracovníků 
odboru poradenství je závislý na míře nezaměstnanosti. 
 
     Přes tyto vazby na počty nezaměstnaných, slo�itost okresních poměrů, z nich� se odvozuje 
nutnost vzniku poboček /či deta�ovaných pracovi�ť/ by měla být základní kostra organizační 
struktury  j e d n o t n á  a pro v�echny pracovníky SSZ, předev�ím pro ředitele úřadů práce 
závazná. Na druhé straně by měla být ponechána v rámci této jednotné osnovy ředitelům 
volnost k přeskupování sil v rámci úřadu podle okam�ité potřeby na trhu práce, tomu by měl 
být i zpru�něn limitový strop pracovníků a mo�nosti finančního odměňování. 
 
     Organizační přeskupování za účelem dosa�ení vět�í efektivity práce ve vazbě na 
charakteristiku trhu práce v regionu by mělo být v kompetenci ředitele, limit pracovníků a 
finančních prostředků v kompetenci SSZ po konzultaci s ředitelem a na základě zdůvodnění 
jeho po�adavků. 
 
 
ad 9.2 
Působnost krajských úřadů práce v oblasti poradenského zprostředkování 
     Přiznám se, �e v této otázce nemám jasno: dospěl jsem k závěru, �e na krajské úrovni by 
měla být soustředěna a organizována kontrolní činnost a kraj�tí kontroloři by měli vykonávat 
kontrolní činnost mimo svůj domácí okres /vyloučit podjatost a subjektivní faktory, jim� se 
při detailní znalosti terénu  tě�ko čelí/. 
 
     Krajský úřad by měl převzít ze SSZ odvolací kompetence, tj. měl by mít vybudován 
nadstandardně vybavený útvar právní. 
 
     Pokud v�ak jde o poradenské zprostředkování, nejsem přesvědčen, �e by bylo vhodné 
vytvářet krajské vedení, třeba i jen metodické. Přímá a těsná vazba na klienta je základní 
po�adavek poradenského zprostředkování a jakýkoli orgán, stojící nad praxí mimo pracovi�tě, 
kde se realizuje kontakt, pova�uji za bujení byrokracie. 
 
     Pokud jde polo�it jistou paralelu k jiným institucím, které se zabývají poradenstvím 
/man�elské a předman�elské poradny/, ani ty, přesto�e se nazývají/ly/ krajskými, 
nevykonávaly �ádnou specializovanou činnost celokrajskou, byly v�dy jen okresními 
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poradnami v krajském městě, metodické vedení nad ostatními okresními poradnami 
nevykonávaly. 
 
     Čas uká�e, teprve po konstituování krajů, zda je nutno zřizovat krajská specializovaná 
centra pro řízení, byť jen metodické, v oblasti poradenského zprostředkování. 
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Pohled na problematiku vy��í účinnosti zprostředkování a 
poradenství na ÚP Jihlava 

 
 
1. Základní problémy v současné zprostředkovatelské a poradenské 
činnosti  ÚP 

 
1.1  
Domníváme se, �e v současné době si trh práce vy�aduje posílení poradenské 
činnosti z důvodů 
• nárůstu nezaměstnanosti obecně 
• nárůstu podílu osob dlouhodobě nezaměstnaných 
• postupných změn struktury ekonomiky spojené se strukturální nezaměstnaností 
• nepřipravenosti nezaměstnaných změnit své profesní zaměření 
• obtí�ného přizpůsobování nezaměstnaných novým podmínkám trhu práce 
• malého zájmu vykonávat některá povolání 
 
Cílem poradenské činnosti je přizpůsobit poradenství novým podmínkám, aby se 
• zefektivnila zprostředkovatelská práce 
• zvý�ila flexibilita nezaměstnaných 
• podchytila iniciativa nezaměstnaných k hledání zaměstnání 
• podpořila snaha nezaměstnaných samostatného hledání práce 
• zkvalitnění poradenské činnosti vůči zaměstnavatelům 
 
Úřadům pro splnění těchto cílů  chybí  
• dostatek kvalifikovaných pracovníků 
• malý prostor pro hlouběji zaměřenou poradenskou činnost 
• kvalitněj�í samoobslu�ná technika slou�ící klientům k snadněj�ímu přístupu 

k vyhledávání informací o volných pracovních místech 
• komplexní informace o trhu práce obecně 
 
V současné době funguje zprostředkování práce v podmínkách vy��ího počtu 
uchazečů a zále�í na organizaci jednotlivých ÚP, kolik zaměstnanců je včleněno do 
odboru či oddělení zprostředkování. Z vlastních zku�eností víme, �e v řadě úřadů je 
problematika zprostředkování podceněna a je věnována vět�í pozornost a péče 
jiným činnostem (trh práce, poradenství, �). Mů�e tak docházet k tomu, �e na 1 
zprostředkovatele připadá značný počet uchazečů, co� determinuje práci 
zprostředkovatele a její výsledky. 
Současná praxe  se často omezuje na dialog mezi zprostředkovatelem a klientem asi 
takto : 
• prohlédl jste si nabídku volných pracovních míst? 
• vyhovuje Vám některé z nich? 
• jakou vlastní iniciativu jste vyvinul? 
• máte zájem o rekvalifikaci? 
 
Tento dialog bývá doplněn vydáním doporučenky na VPM a sjednáním termínu 
pří�tího kontaktu. 
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Tuto činnost nelze v �ádném případě nazvat poradenskou činností, a to hlavně proto, 
�e na ni zbývá velmi málo času a neustávající tok uchazečů nutí úřady ke zpracování 
tohoto počtu uchazečů z obav před mo�nými stí�nostmi klientů na malou výkonnost 
úředníků či jejich neochotu, které jsou často neoprávněně předmětem kritiky ze 
strany médií nebo různých politických činitelů. Prostor pro poradenskou činnost je 
tudí� velmi malý a připravenost úřadů zřejmě různá. Mnoho ředitelů ÚP si uvědomuje 
potřebu zkvalitnění procesu zprostředkování, uva�uje o roz�íření slu�eb ve 
zprostředkovatelské činnosti, ale jsou omezeni nedostatečným počtem pracovníků či 
jejich kvalifikací a připraveností. 
 
 
1.2   
Hlavní problémy: 
a) Strukturální nezaměstnanost a neochota nezaměstnaných ke změně kvalifikace 

nebo přijetí pracovního místa, které neodpovídá  jejich kvalifikaci, ale mů�e 
přechodně vyře�it problémy uchazeče či jeho rodiny. 

 
Předpokládaný vývoj na trhu práce je velmi obtí�ně definovatelná veličina, 
proto�e prognózy budoucího vývoje trhu práce lze s přijatelnou mírou 
spolehlivosti stanovit na 3 měsíce! Ani  monitoringem a kontakty se 
zaměstnavateli nelze dosáhnout lep�ího výsledku, proto�e horizont jejich dal�ího 
hospodaření či vývoje nepřesahuje  6 měsíců. 

 
b) Nepřipravenost úřadů práce spočívá v těchto parametrech , oblastech : 

• nedostatečné personální vybavení 
• nedostatečná kvalifikace zprostředkovatelů-poradců 
• zatí�ení administrativou 
• pokud zprostředkovatel zodpovídá za hmotné zabezpečení, stává se pro něho 

prioritou. V tomto případě se jedná o peníze uchazečů nebo státu a nelze se 
divit pracovníkovi, �e ostatní činnosti jdou na úkor této jedné ! 

• informace o klientovi nebo o VPM jsou na dobré úrovni. 
 

c) Nemohu posuzovat komunikaci mezi útvary úřadu práce v jiných okresech, ale 
v Jihlavě  zásadní problémy nejsou, i kdy� určitá rivalita mezi nimi existuje. 
Z doslechu vím, �e na některých úřadech tato rivalita přerůstá a� v neochotu, 
která posléze po�kozuje jméno celého úřadu. 

 
Metodika pracovně profesního poradenství  není příli� jasná ani propracovaná a 
pokud se přibli�ně v roce 1997 diskutovalo o průniku dvou odborů, tj. 
zprostředkování a poradenství právě za účelem zvý�ení kvality, tak tato diskuse 
utichla a současně připravovaná systemizace od roku 2002 s touto variantou příli� 
nepočítá. 
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2. Racionální uspořádání kontaktů s individuálním klientem. 
 
2.1  
Domnívám se, �e je účelné získat při 1.náv�těvě klienta základní data, která jsou 
rozhodná pro přiznání hmotného zabezpečení a a� při dal�ích náv�těvách zji�ťovat 
osobní zájmy, zaměření, schopnosti apod. 
 
Zprostředkovatel   
• měl by ověřit �ádosti a doklady potřebné pro přijetí do evidence 
 
Dávkařka   
• kontrola správnosti v�ech dokladů uchazeče 
• zadání historie zaměstnání, lhůt, nemoci 
• vydávání správních rozhodnutí 
 
Ekonomické  
• kontrola podkladů pro výplatu hmotného zabezpečení 
• zaji�tění výplaty hmotného  zabezpečení 
 
Zprostředkovatel-poradce by se měl zabývat pouze ověřením �ádosti a 
shromá�děním v�ech potřebných dokladů. Dále se věnovat poradenské činnosti a 
vyhledáváním volných či vhodných pracovních míst, nabídce aktivní politiky 
zaměstnanosti, zařazování do Klubu práce, nabídkou informací v  PS, atd. 
 
Jiná situace je na deta�ovaných pracovi�tích, která jsou obsazena malým počtem 
pracovníků (2, 2, 3) a kde  nelze  ře�it zprostředkování tak, �e zprostředkovatel 
vykonává několik činností - zprostředkování, poradenství, činnost dávkařů, APZ. Na 
těchto pracovi�tích je problém ověřování, které musí provádět v modulu ověřování 
specializovaný pracovník. V Jihlavě je proto ře�eno tak, �e vedoucí pracovníci 
odboru zprostředkování pracují v modulu �Ověřování� a zároveň tak plní i svoji 
kontrolní funkci. Určitou nevýhodou jsou vy��í náklady na provoz slu�ebního 
automobilu, proto�e týdně se najede více ne� 100 km. 
 
 
2.2 
Ohodnocování uchazečů o zaměstnání při prvém kontaktu s ÚP nepatří k praktikám 
ÚP v Jihlavě. Hodnocení uchazeče by  se mělo ukázat a� jako konkrétní výsledek 
spolupráce uchazeče se zprostředkovatelem. K tomuto hodnocení a rozčlenění 
slou�í v současné době předev�ím délka evidence uchazeče, různá zdravotní 
omezení a počet evidencí uchazeče na ÚP. Současný Zákon o zaměstnanosti 
neumo�ňuje, aby se uchazeč mohl sám rozhodnout, zda potřebuje k překonání 
období k nalezení nového zaměstnání vyu�ívat základního poradenství. 
Zprostředkovatel stanovuje termíny náv�těv, které musí uchazeč dodr�et z důvodu 
plnění povinností uchazeče o zaměstnání, vázané na výplatu podpory nebo evidenci 
samou. 
  
Zařazení jakéhokoliv uchazeče do jakési �problémové� skupiny uchazečů  je dost 
problematické, proto�e vět�ina uchazečů, pokud u� má nějaký handicap, nemá 
pouze jeden, ale dochází bě�ně k souběhu handicapů, např. dopravní dostupnost + 
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děti do 15 let věku, věk nad 50 let + zdravotní omezení, nízká kvalifikace + věk + 
zdravotní omezení a dále různé kombinace těchto uvedených handicapů.  
S del�í evidencí uchazeče dochází k úbytku nebo naopak nárůstu počtu problémů a 
bylo by nutné uchazeče čas od času přeřadit do jiné problémové skupiny. 
 
 
2.3  
Frekvence náv�těv či kontaktů uchazeče na ÚP mů�e být různá a závisí na 
jednotlivém ÚP jak se postaví k nutnosti a četnosti kontaktů. Pro uvědomění si 
postavení ÚP na trhu práce je třeba stanovit, jakou roli má ÚP sehrát: 
 
represivní - tvrdě postupovat vůči uchazečům, zavést vysokou četnost náv�těv, 
sna�it se o časté vyřazování bez ohledu na situaci na trhu práce, tj. nerespektovat 
nízký počet pracovních příle�itostí, nerespektovat ubohou úroveň mezd nabízených 
pracovních míst, nerespektovat dosa�enou kvalifikaci a nesoulad s kvalifikací 
pracovního místa,                                                                                                                                
 
zprostředkovatelská � ÚP  má sehrát roli prostředníka mezi oběma stranami na trhu 
práce (mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání) a respektovat po�adavky 
obou stran. Pokud nebude mít nezaměstnaný sám o nabízené místo zájem a bude 
donucen místo přijmout, vystavuje se nebezpečí neseriózního partnera, proto�e 
vynucený pracovní poměr nebude mít dlouhého trvání a ÚP ztratí svůj kredit. 
Donucený uchazeč velmi brzy se�ene lékařské potvrzení a pracovní poměr ukončí =  
ztráta času pro zaměstnavatele, pro uchazeče, bodový zisk  pro příslu�ného lékaře, 
ztráta kreditu ÚP. 
Podstatné  pro na�e uchazeče  je  pochopit, �e maximální snahu o nalezení nové 
pracovní příle�itosti musí vyvinout oni a ÚP jim pomů�e v�emi svými silami a 
mo�nostmi orientovat se na trhu práce a umo�ní jim vyu�ít v�ech dostupných 
informací a zku�eností úředníků. K tomu, aby uchazeči takto jednali, by mělo 
směřovat sna�ení úřadů. Potom není a� tolik podstatné stanovování optimální 
frekvence náv�těv, proto�e frekvence bude vycházet z potřeb jednotlivých uchazečů 
a úřady musí umo�nit svým klientům kontakt ve chvíli, kdy oni budou potřebovat 
radu, informaci či dotaci státu pro úspě�né sepsání pracovní smlouvy. 
 
Z těchto důvodů praktikuje ÚP v Jihlavě �volné� zprostředkování, které spočívá 
v tom, �e neplacení uchazeči mají stanoven jakýsi 3 měsíční interval, během kterého 
musí učinit alespoň 1 kontakt s ÚP. Tento kontakt není nutno provést přímo 
s příslu�ným zprostředkovatelem, ale za kontakt je pokládána náv�těva na oddělení 
rekvalifikací, na IPS, na právním oddělení nebo snaha získat dotaci v rámci APZ. 
Uchazeči tak získávají určitou volnost a nejsou nuceni k náv�těvám jenom proto, aby 
získali čárku za účast i přesto, �e ÚP nemá mo�nost jim nabídnout �ádná volná 
pracovní místa. Takový úřednický přístup degraduje práci na�ich úřadů, ale bohu�el 
je velmi roz�ířený  !!  
 
O to důle�itěj�í se jeví zprostředkovatelko poradenská činnost v období prvních 6 
měsíců evidence uchazeče, neboť v tomto období mů�e zprostředkovatel poradce 
pracovat s nezaměstnaným tak, aby do�lo k jeho úspě�nému nástupu do 
zaměstnání, změně kvalifikace nebo samostatnému podnikání. Tato fáze spolupráce 
zprostředkovatele a nezaměstnaného je často podceňována (důvody viz. 1.1). 
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Následkem je potom zvy�ování podílu dlouhodobě nezaměstnaných vedených 
v evidenci ÚP. 
   
 
2.4   
Jednání s uchazeči probíhá v prostředí, které je solidní i čekárny jsou vybaveny 
dostatečným počtem míst k sezení, včetně rozsáhlé mo�nosti získat mnoho 
informací o VPM, o mo�nostech rekvalifikací, atd. Čekací doba závisí na dnech 
v měsíci, kdy počátkem měsíce při evidování nových uchazečů o zaměstnání se 
čekání prodlu�uje. Závisí i na jednotlivých hodinách během dne, proto�e 
v dopoledních hodinách je náv�těvnost vy��í. Ideální by zřejmě bylo neprodlu�ovat 
čekací dobu přes 30 minut, ale to není v současné v silách ÚP.   Jednání 
s uchazečem se různí, ale pro dobrý pocit klienta i zprostředkovatele se mně jeví 
jako optimální 15 � 20 minut jednání. 
 
 
2.5 Rozdělení uchazečů 
 
2.5.1 podle abecedy � tento systém byl zaveden či spí�e převzat po odborech 

pracovních sil a po určité době se začal projevovat jako nevyhovující. Podle 
písmen v abecedě se např. u písmene  �G� vyskytoval malý počet uchazečů 
(cca 10) a u písmene �K� dosahoval počet i stovek uchazečů. Proto bylo nutné 
s rostoucím počtem klientů velmi často dělat změny ve skupinách jednotlivých 
zprostředkovatelů, tak�e klienti stejně často měnili  �svého� zprostředkovatele. 
Zájmem vedení na�eho úřadu v�ak bylo docílit toho, aby klient po dobu celé 
evidence spadal pod stejného pracovníka a jejich komunikace byla co 
nejlep�í, aby znalosti o klientovi a jeho problémech mohly vyústit v dal�í práci 
s ním.. 

 
2.5.2 podle data narození  - systém  členění klientů podle měsíců  v krátké době  

přestal vyhovovat, proto�e neodstranil základní problém časté změny 
v evidenčních skupinách a tudí� změny zprostředkovatele. Přesunováním 
uchazečů do jiné evidenční skupiny se  �nový� zprostředkovatel stal 
zodpovědným za nedostatky, které způsobil předchozí pracovník. Hlavním 
aspektem, který nás vedl k následující změně systému bylo v�ak to, �e ka�dý 
zprostředkovatel byl nucen se zabývat celou �kálou profesí bez mo�nosti 
zvládnutí a poznání specifik ka�dé profese tak, aby mohl přesně vysvětlit 
klientovi, co nabízené zaměstnání obná�í. 

 
2.5.3 profesně odvětvové zprostředkování  -  umo�ňuje lépe pracovat s volnými 

pracovními místy, proto�e za jejich evidenci u� nyní neodpovídá 1 nebo 2 
pracovníci (někdy i odboru trhu práce), ale ka�dý jednotlivý zprostředkovatel, 
který se tak stává odborníkem na konkrétní obor. Komunikuje s příslu�ným 
zaměstnavatelem (personalisty) nejen telefonicky, ale i přímým kontaktem, 
proto�e v�ichni zprostředkovatelé mají mo�nost 1 den v týdnu osobně 
nav�tívit zaměstnavatele svého oboru a projednat s ním mo�nosti obsazení 
volných pracovních míst, nabídnout absolventy �kol či jiné vyu�ití mo�ností 
APZ a získat řadu informací pro monitoring zaměstnavatelů. 
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Výhody:   
• znalost okruhu potencionálních zaměstnavatelů 
• podrobné a konkrétní znalosti o po�adavcích na volná pracovní místa 
• soustředění nezaměstnaných podle stejné kvalifikace 
• přehled zprostředkovatele o vhodných osobách pro konkrétní pracovní 

místo 
• snadněj�í provádění výběrových řízení na konkrétní místa 
• okam�itý přehled o počtu potencionálních odbornících pro dané pracovní 

místo 
 
Nevýhody: 
• men�í znalosti a zájem o volná pracovní místa z jiných oborů činnosti 
• hor�í práce s nezaměstnanými, kteří nemohou nebo nechtějí vykonávat 

práci v příslu�ném oboru 
• hor�í přehled o vývoji trhu práce v ostatních oborech činnosti 
 
  

2.5.4 volné zprostředkování - od poloviny roku 1999 testujeme mo�nost přechodu 
na volné zprostředkování u uchazečů, kteří nejsou placeni ÚP. Chceme dát 
mo�nost uchazečům pohybovat se volně a přijít na úřad tehdy, kdy oni budou 
potřebovat. Kdy budou potřebovat informace či radu, jak dále postupovat při 
hledání zaměstnání. Stanovením pevného termínu 1x  za měsíc sice nechtě, 
ale vyřadíme klienta ze součinnosti s ÚP, proto�e ten skutečně přijde a� ve 
stanovený termín. V té době mu ov�em mů�e uniknout vhodné zaměstnání, 
které se objevilo a bylo obsazeno jiným uchazečem, který nemusí nutně 
splňovat zcela představy zaměstnavatele nebo po�adovanou kvalifikaci. 

 
Výhody: 
• sní�ení administrativní práce zprostředkovatelů 
• nezaměstnaný nemá pocit, �e musí nav�tívit ÚP kvůli podpisu 
• zprostředkovatel pracuje v tomto období pouze s motivovanými uchazeči 
• vyčlenění aktivních a pasivních uchazečů 
 
Nevýhody: 
• malá mo�nost ovlivňování pasivních uchazečů 
• obsazení vhodného volného místa jiným uchazečem 
• prohlubování pasivity uchazeče a ztráta zájmu o práci 

 
Volné zprostředkování uchazečů o zaměstnání je vize, kterou bychom do 
budoucna rádi uplatňovali u v�ech, nejen placených uchazečů. V současné 
době nám v tom brání předev�ím nutné administrativní úkony spojené 
s výplatou hmotného zabezpečení, dokonalej�í systém práce s pasivními 
uchazeči a dokonalej�í systém práce se zaměstnavateli v oblasti vytváření 
volných míst pro tuto ne příli� hodnotnou pracovní sílu. 

 
Oba poslední systémy lze aplikovat při vět�ím počtu zprostředkovatelů, spí�e 
na základním ÚP, ale nikoliv na pobočce se dvěma či třemi pracovníky.  
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2.6  
Pro činnost zprostředkovatele-poradce v na�em úřadě mají pracovníci dostatek 
subjektivních předpokladů, ale pro zahájení této činnosti by bylo nutné zavést 
do�kolovací kvalifikační kurzy, které by  vysvětlily hlavní zásady a nové přístupy či 
formy této práce. V Jihlavě bychom museli hledat prostorové ře�ení, proto�e tato 
poradenská činnost by musela být i prostorově oddělena od vlastního 
zprostředkování tak, aby klient získal pocit, �e je mu věnována patřičná péče a aby 
vůbec byla splněna úloha poradenská. 
 
 
2.7  
Prostředí, kde jsou klienti ÚP přijímáni je vhodné a umo�ňuje navázat dostatečný  
vzájemný kontakt. 
 
 
 
 
3. Minimální rozsah pracovního poradenství 
 
3.1  
Ano, domníváme se, �e je účelné stanovit určitý minimální, snad i závazný rozsah 
pracovně profesní poradenské činnosti vzhledem ke značným rozdílům v organizaci 
práce na jednotlivých úřadech. Tento rozsah je bezpodmínečně nutné stanovit 
centrálně, aby nedocházelo k odli�nému chápání této činnosti a aby do�lo k souladu 
mezi úřady práce i vzhledem k systemizaci, která spatří světlo světa roku  2002! 
Závazný rozsah poskytování informací a poradenské činnosti lze vymezit 5 úrovněmi 
činností tj.: 

1) samoobslu�né informace 
2) základní poradenství 
3) poradenství zprostředkovatelů - poradců 
4) odborné poradenství 
5) speciální poradenství 
 

Ad 1) Pro samoobslu�né poskytování informací a mo�nosti nezaměstnaných bez 
přímého styku se zprostředkovatelem nejsou v současnosti vytvořeny vhodné 
podmínky. Chybí dostatečný počet a kvalita techniky, prostorové vybavení úřadů, 
překá�kou je v některých případech i současná legislativa. 
 
Ad 2) Základní poradenství je vymezeno současnou praxí a prací zprostředkovatelů. 
Spadá sem předávání informací o právech a povinnostech uchazeče, mo�nostech 
pracovního uplatnění, předkládání nabídek volných pracovních míst, nabídek na 
změnu kvalifikace, znalostí o nárocích jednotlivých profesí, znalostí kvalifikačních a 
dovednostních  předpokladů uchazeče apod. 
 
Ad 3) Poradenství zprostředkovatelů poradců, by mělo vycházet ze zásad vedení 
poradenského rozhovoru: 

• orientaci nezaměstnaného k samostatnému rozhodování 
• vedení k aktivnímu a tvůrčímu vyrovnání se vzniklou situací 
• sestavování akčního plánu 
• zařazování nezaměstnaných do programů aktivní politiky 
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Ad 4) Odborné poradenství, které vychází z dosavadní praxe poradenských útvarů 
ÚP. 
 
Ad 5) Speciální poradenství (psychologické, lékařské), tyto slu�by pro klienty 
zaji�ťovat formou nákupu u specializovaných institucí. 

 
My�lenka stanovit různá �minima� pro skupiny klientů je zajímavá a je spí�e 
v kompetenci psychologů zabývat se náplní jednotlivých skupin. 
Upřednostňujeme individuální přístup ke klientům, který nelze předem stanovit. 
 
3.2     viz. 3.1  
 
 
 
 
4  Dělba činností na úřadu práce 
 
4.1  
Jihlavský úřad práce vyu�ívá funkci �informátora�, který zabezpečuje první kontakt 
s klientem, základní evidenci a podává základní informace o právech a povinnostech 
uchazeče a přiděluje klienta do určité evidenční skupiny podle kvalifikace nebo praxe 
uchazeče v příslu�ném oboru. V prvních třech dnech v měsíci, kdy lze očekávat vět�í 
nápor nových uchazečů je tato funkce zdvojována předem určenou 
zprostředkovatelskou kanceláří. Je třeba říci, �e v Jihlavě je funkce �informátora� 
funkcí rotující, tak�e během 2 let se na ní postupně vystřídají v�ichni 
zprostředkovatelé. Střídání má tu výhodu, �e práce informátora, která je velmi 
náročná časově a odborně, je vykonávána cca 3 měsíce jednou skupinou pracovníků 
a ta je poté vyměněna novou, čerstvou skupinou. Z těchto důvodů není třeba 
uva�ovat o zvlá�tní kvalifikaci informátorů, ale tuto práci zprostředkovatelé zvládají 
velmi dobře. Zprostředkovatel, který dokonale ovládá v�echny úkony spojené se 
zprostředkováním zaměstnání mů�e poskytnout klientům �irokou �kálu informací, 
které získává ze své role zprostředkovatel a naopak. Jako informátor obsáhne 
poněkud jiný okruh problémů, které pak vyu�ívá při práci zprostředkovatele. Toto 
obohacení přispívá k rozvoji dovedností a schopností ka�dého jedince a vede ke 
zlep�ení práce. Domníváme se, �e vyčleněním funkce informátora bez návaznosti na 
zprostředkování bychom omezili přístup pracovníků k potřebným informacím. 
Na pobočkách, vzhledem k malému počtu pracovníků, tato funkce není vyu�ívána.  
 
 
4.2  
Vámi naznačená dělba činností je typická pro jihlavský úřad práce. Činnost 
informátora a zprostředkovatele jsou ře�eny v útvaru zprostředkování, odborný 
pracovně profesní poradce je pracovníkem odboru poradenství a rekvalifikací. 
V případě sloučení či průniku odborů zprostředkování a poradenství by 
zprostředkovatel-poradce byl mezičlánkem mezi oběma odbory, ale organizačně by 
spadal odboru poradenskému. 
Poněkud nevyjasněná zůstává náplň činností spadající jednotlivým profesím. 
V současnosti funguje v odboru zprostředkování informátor a zprostředkovatel, kteří 
poskytují základní pracovně profesní poradenství. Na�ím cílem v�ak je, aby náplň 
činnosti funkce zprostředkovatel poradce byla kvalitativně posunuta tak, jak je 
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naznačeno v bodě 6.2. Důvody, které nás k tomu předev�ím vedou, je narůstající 
podíl dlouhodobě nezaměstnaných a strukturální nezaměstnanost.  
 
 
4.3  
Při zavedení funkce zprostředkovatele-poradce jsme uva�ovali o ustanovení jednoho 
zku�eného zprostředkovatele pro 2 kanceláře,tj. celkem 4 zprostředkovatele, kteří by 
po vy�kolení mohli tuto funkci vykonávat. O dal�í specializaci  na problémové skupiny 
klientů jsme neuva�ovali. V současné době máme specializované zprostředkování 
pouze pro občany se ZPS. Ostatní skupiny tj. absolventi, mladiství a nekvalifikovaní 
jsou začleněni do odvětvového zprostředkování. V případě, �e by se nám podařilo 
kvalitativně zlep�it a zavést funkce zprostředkovatel poradce nevidíme dal�í členění 
uchazečů jako účelné. 
 
 
4.4  
Při implementaci bodu 4.3 jsme chtěli přidělit zprostředkovateli-poradci polovinu 
uchazečů připadajících na 1 zprostředkovatele s tím, �e zbytek pracovní náplně měla 
činit činnost poradenská. 
Administrativní práce ve zprostředkovatelské činnosti jsme se pokusili omezit 
oddělením prací v modulu �Evidence a hmotné zabezpečení� na 2 činnosti. Přesto je 
nutné, aby zprostředkovatel některé administrativní práce vykonával: 

• vedení evidence uchazeče a zadávání potřebných údajů dle OK práce 
• zadávání, ověřování a vyřazování volných pracovních míst 
• vydávání doporučenek 
• vydávání potvrzení (důchody, předčasné důchody, policie, soud, OSSZ) 
• předávání správních rozhodnutí nebo posílání (nabytí právní moci) 
• zahájení správního řízení 
• kontroly výplatních seznamů placených uchazečů  
• protokoly o odnětí, zastavení hmotného zabezpečení 
• protokol o vyřazení 
 
 

4.5  
Oddělení dávkové činnosti od vlastní zprostředkovatelské činnosti je nutné pro to, 
aby zprostředkovatel mohl věnovat ve�kerou svoji pozornost klientovi a 
poradenskému rozhovoru. Dávkaři mají odpovědnost za změny údajů  o klientovi a 
za vystavení správních rozhodnutí o vzniku nároku či odebrání hmotného 
zabezpečení, zadávají historii zaměstnání. 
U zprostředkovatele poradce, který by pracoval s uchazeči bez nároku na hmotné 
zabezpečení by se objem administrativních prací sní�il na minimum. 
 
 
4.6  
Oddělené zprostředkování 
Klady   
• dostatečný prostor pro práci s klientem u zprostředkovatele 
• zprostředkovatel není stresován odpovědností za správnost výplaty hmotného 

zabezpečení 
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• zprostředkovatel má dostatek prostoru pro kontakty se zaměstnavateli (i 
náv�těvy) 

• dávkaři jsou specialisty na správní řízení a dlouhou řadu správních rozhodnutí. 
Nastávají neustále nové a nové situace, které vy�adují právní posouzení nastalé 
situace. 

• zařazení dávkařů do odboru právního a kontrolního zrychluje zpracování 
správního rozhodnutí 

 
Zápory   
• modul evidence neumo�ňuje zadat v�echny či nové skutečnosti o uchazeči, které 

ovlivňují výplatu hmotného zabezpečení 
• je nutná spolupráce dvou různých funkcí a dvou různých odborů , ale tato nutná 

spolupráce mů�e vyústit i v klad 
• předávání údajů z odboru na odbor je náročněj�í na přesnost, na organizaci, ale 

vná�í do zprostředkování nový prvek = zdvojení kontroly. 
 
 
4.7   
Specializované poradenství je vyu�íváno spí�e méně, ale je určitě vhodné nakupovat 
tyto vysoce odborné slu�by od specializovaných institucí. V zemích EU je nákup 
slu�eb zcela bě�nou zále�itostí a přivítali bychom změnu legislativy, která by nám 
toto umo�nila. Financování externích činností zabezpečit z prostředků APZ a stanovit 
pro to pravidla. První mo�ností je financování slu�eb spojených s bilanční 
diagnostikou. 
 
 
4.8   
Celý program OK práce je koncipován jako komplex spojených činností tj. evidence 
uchazečů společně s výplatou hmotného zabezpečení. Oddělení těchto činností 
s sebou proto přiná�í řadu problémů, které nejdou zásadním způsobem změnit. 
Z tohoto důvodu také řada úřadů práce nadále spojuje činnost zprostředkování 
s dávkovou činností.  
Pro případy rozdělení těchto činností bychom proto uvítali vět�í variabilnost přístupu 
v modulu �Evidence a hmotné zabezpečení�.  
 
 
 
 
5 Kontakt se zaměstnavateli 
 
5.1  
Zprostředkovatel má být v častém kontaktu se zaměstnavateli a měl by vyu�ít v�ech 
mo�ností (telefonický, písemný a osobní). Hlavním předpokladem pro tuto činnost je 
komunikativnost pracovníka a určitá znalost ekonomické situace podniku pro to, aby 
jednání nemělo pouze formální charakter a bylo přínosem pro obě strany. 
Četnost těchto kontaktů lze obtí�ně stanovit, neboť zále�í na oboru či odvětví. 
Například v oboru slu�eb a obchodu je počet zaměstnavatelů tak velký, �e není 
v silách 2 pracovníků osobně nav�tívit během roku ani polovinu zaměstnavatelů.  
Největ�í zaměstnavatele má v kompetenci odbor trhu práce a ostatní odbor 
zprostředkování. 
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Aby získané informace měly potřebnou kvalitu a obsah, vypracoval odbor trhu práce  
jakýsi �dotazník�, který je jednotný a respektuje potřeby monitoringu. Kromě údajů 
pro monitoring pracovník zji�ťuje, zda v podniku předpokládají určitý pohyb 
pracovníků, zda mají zájem zaměstnat absolventy �kol nebo rekvalifikovat své 
pracovníky v případě změny výrobního programu, zda nabízejí mo�nosti 
krátkodobých pracovních příle�itostí či prázdninových brigád. Pracovník dohodne 
vhodný způsob při eventuelním obsazování volných pracovních míst. 
Zaměstnavatelé jsou informování o mo�nosti vyu�ívat aktivní politiky zaměstnanosti 
a mo�nosti vyu�ívání slu�eb úřadu.  
Tento zápis z jednání je poskytován, shroma�ďován a zpracováván pracovníkem 
zodpovědným za vedení monitoringu, který získané údaje zanese do databáze firem. 
Do budoucna předpokládáme, �e tato oblast činnosti by měla doznat vět�ích 
kvalitativních změn. Informace, které dosud poskytujeme zaměstnavateli zřejmě 
nejsou natolik motivující, aby zaměstnavatelé zvý�ili počet hlá�ených volných 
pracovních míst, hlásili i kvalitní volná místa a také  vytvářeli volná pracovní místa 
pro dlouhodobě nezaměstnané (s případnou finanční dotací od úřadu). 
Zaměstnavatelé často nejsou nakloněni vstřícnému jednání s na�imi pracovníky a 
zpočátku vidí úřad jako někoho, kdo od něj neustále něco po�aduje a nic nedává. Je 
to určitě spojeno s problémy, které v současné době musí zaměstnavatelé ře�it. 
Domníváme se, �e celá problematika vztahu úřadu a zaměstnavatelské sféry se 
bude dále vyvíjet. Na�í snahou je zlep�it tuto práci, proto�e dobrá spolupráce se 
zaměstnavateli je základem úspěchu práce ve zprostředkování zaměstnání 
uchazečům.     
 
 
5.2  
Dělba činnosti byla popsána v předchozím bodě. 
 
 
5.3  
Volná pracovní místa jsou o�etřována zprostředkovateli podle jednotlivých oborů, tzn. 
�e jsou jimi zadávána, ověřována jejich platnost a také ru�ena po obsazení vhodným 
uchazečem. Tímto způsobem se tak aktualizací volných pracovních míst zabývá asi 
30 pracovníků celého úřadu - na rozdíl od varianty, kdy za VPM odpovídá 1-2 
pracovníci útvaru trhu práce. Na�e varianta umo�ňuje vět�í aktuálnost a pravdivost 
poskytovaných údajů. 
Zkvalitnění spolupráce vidíme jednak v profesionálním způsobu jednání na�ich 
pracovníků se zaměstnavateli, obsazováním volných míst kvalitními uchazeči, na�í 
snahou uspokojit přání zaměstnavatelů a posilováním vzájemné důvěry mezi 
pracovníky úřadu a zaměstnavateli. 
 
 
5.4 Samoobslu�né zprostředkování práce 
• infobox 
• vebové stránky na�eho úřadu umo�ňují uchazečům nabídnout svoje schopnosti 

přes internetovou adresu  ÚP Jihlava 
Kvalita poskytovaných informací infoboxem není bohu�el na dobré technické úrovni a 
neodpovídá na�im představám o samoobslu�ném zprostředkování. Ideální 
samoobslu�né zprostředkování by se mělo odehrávat v odpovídajícím 
vhodném prostoru, vybaveném více počítači s nabídkou volných míst z celé ČR, 
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mo�ností tisku. V klidném neuspěchaném prostředí  by mohl klient strávit potřebnou 
dobu ke zji�ťování v�ech pro něj potřebných informací. Pro tento ideál nám chybí 
technické i prostorové vybavení.      
 
 
5.5  
Praxe jihlavského úřadu vychází ze znalostí pracovníků odvětvového  
zprostředkování. Kumulace nezaměstnaných stejného či podobného profesního 
zaměření usnadňuje provádění výběrů vhodných uchazečů pro zaměstnavatele. 
Výběr po�adovaných klientů či výběr podle po�adovaných atributů daných 
příslu�ným zaměstnavatelem není zatím ře�en výběrem z databáze uchazečů, ale 
OK Systém na této mo�nosti pracuje. 
 
 
5.6  
Kontakty a informace od dal�ích partnerů jsou získávány na Poradním sboru nebo 
osobními kontakty vedoucích pracovníků ÚP 
 
 
5.7   
Nespolupracujeme 
 
 
5.8   
Výklad právních norem ze strany SSZ je velmi liknavý (při vydání nových zákonů) a 
někdy značně nepřesný (metodické pokyny jsou ru�eny dal�ím, proto�e ten první byl 
naprostá pitomost). 
 
 
 
 
6 Zkvalitnění metodiky ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti  
 
Ke zkvalitnění metodiky ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti je důle�ité co 
mo�ná nejpřesněji vymezit rozsah činností připadajících na konkrétní úseky práce. 
Stanovit okruhy působnosti pracovníků, pracovníky pro�kolit a poskytnout jim prostor 
pro jejich dal�í profesní růst.  
 
 
6.1  
Metody a formy práce vyplývají z obsahu činností jednotlivých oblasti pracovně 
profesního poradenství a jsou navr�ena pro konkrétní pracovníky.  
 
Informátor a zprostředkovatel 
• informační činnost v oblasti sociálně právní a v oblasti zaměstnanosti 
• poučení o právech a povinnostech uchazeče 
• získávání údajů potřebných k evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání 
• informační činnost o volných pracovních místech 
• jednání se zaměstnavateli při obsazování volných míst 
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• vedení rozhovoru za účelem získání informací o kvalifikačních předpokladech 
uchazeče 

• výběry a skupinové zprostředkování 
 
Zprostředkovatel � poradce 
• metody vedení strukturovaného rozhovoru s uchazečem 
• metody vedení nedirektivního rozhovoru 
• metody vedení rozhovoru se zaměstnavatelem 
• metody ovlivňování klienta 
• aktivační a motivační metody práce s klientem 
• metody hledání ře�ení 
• metody individuálního přístupu ke klientovi 
• metody hodnocení výsledků práce s klienty  
• metody povzbuzování 
• metody pomoci při rozhodování 
 
Odborný poradce 
• metody vedení poradenského rozhovoru 
• metody skupinové práce s klienty 
• metody diagnostické 
• metody dotazníkových �etření 
• tréninkové metody vedení skupin 
• metody znovunalezení osobní jistoty  
 
 
6.2  
Jednotná metodika činnosti zprostředkovatelů, poradců by měla obsahovat 
předev�ím jasně vymezenou dělbu činností a měla by stanovit hranice mezi 
jednotlivými obsahovými bloky činností.  Jednotná metodika by vymezila nejen okruh 
předávaných informací, ale určila by i kompetence jednotlivých pracovníků. 
Jednotnou metodiku by měla zpracovat SSZ, pokyn z roku 95 je ji� překonaný.  
 
 
6.3  
Individuální přístup ke klientům je podmínkou ke sní�ení podílu dlouhodobě 
nezaměstnaných. Tato fáze poradenského procesu by měla být stě�ejní zále�itostí 
zprostředkovatelů-poradců. Individuální přístup ke klientovi, zji�tění jeho mo�ností, 
podpora kreativity klienta, pomoc v rozhodování jsou stě�ejní činnosti 
zprostředkovatele-poradce. Takto poskytovaná zvý�ená péče klientům směřuje 
k jejich začlenění zpět do pracovního prostředí. 
 
 
6.4  
Úřad práce v Jihlavě není zařazen do sítě bilančních diagnostických pracovi�ť. 
Územně spadáme pod zdrojové pracovi�tě ve �ďáru nad Sázavou. Jeliko� je toto 
pracovi�tě ve fázi vzniku, nedo�lo zatím k �ádné spolupráci. Na�e zku�enosti se 
nemohou opřít ani o práci odborného psychologa, neboť tato funkce není ani nebyla 
na ÚP zřízena. V současné době se domníváme, �e po zahájení činnosti pracovi�tě 
ve �ďáru nad Sázavou budeme jeho slu�eb vyu�ívat. Návrhy na zařazení uchazečů 
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do programů bilančně diagnostického pracovi�tě budou v kompetenci odborného 
poradce. Na�i uchazeči nebyli dosud ani v centrech ergodiagnostiky, která jsou příli� 
vzdálená. Při jednání s klientem se dříve setkáváme s negativním postojem vůči 
těmto způsobům zji�ťování individuálních mo�ností jedince. 
 
 
 
 
7  Vhodné zdroje informací ve zprostředkovatelské a poradenské 
činnosti 

 
7.1  Základní informace pro zprostředkování 
 
7.1.1 Pro získání údajů o novém uchazeči pou�íváme ��ádost� vytvořenou MPSV  

ČR, která poskytuje dostatečné mno�ství informací potřebných pro evidenci a 
výplatu hmotného zabezpečení. Dal�í údaje se doplňují v průběhu evidence 
podle individuálních potřeb (např. samo�ivitelka, dopravní problémy, aj.) 
Mno�ství informací se mů�e li�it podle náplně činnosti zprostředkovatele, 
zprostředkovatele-poradce nebo poradce. Vymezením kompetencí těchto 
profesí je mo�né určit i rozsah informací potřebných pro práci s klientem. 
Příklad:  
Informátor, zprostředkovatel � dostačující jsou data zadávaná v OK práci 
Zprostředkovatel-poradce a odborný poradce � kromě základních dat 
uvedených,  by měl zji�ťovat údaje o zájmech, schopnostech, dovednostech, 
přenosných dovednostech, rodinných poměrech, představách klienta apod.
  

 
7.1.2 Volná pracovní místa hlásí zaměstnavatelé na formuláři �Hlá�enka volného 

místa�, který je té� celostátně platný. Ne v�echny úřady práce vy�adují 
informaci o mzdovém hodnocení, které je dle na�eho názoru podstatným 
atributem pracovního místa a bez tohoto údaje se uchazeč velmi obtí�ně 
rozhoduje.  Jiné důle�ité údaje o sociálních podmínkách a vybavení pracovi�tě 
zji�ťuje ÚP při osobních náv�těvách zprostředkovatelů,  pracovníků trhu práce 
nebo pracovníků kontroly přímo  u zaměstnavatele. 

 
7.1.3 Zprostředkovatelé se řídí vnitřní směrnicí pro APZ, informují klienty o slu�bách 

IPS a rekvalifikačních programech. 
 
 
7.2   
Zprostředkovatelé informují průbě�ně uchazeče o v�ech nástrojích APZ o 
podmínkách nutných pro jejich vyu�ití. V případě zájmu uchazeče zaznamenají toto 
do docházkového listu a po posouzení vhodnosti klienta předávají uchazeče 
navazujícím odborům. 
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8 Kvalita práce zprostředkovatelů , poradců. 
 
8.1   
Zprostředkovatel - za dostatečné pova�ujeme středo�kolské vzdělání ukončené 
maturitou. Odbornost  či kvalifikace není v jejich práci tou nejdůle�itěj�í (perfektní 
zprostředkovatelkou mů�e být i dietní zdravotní sestra ). Potřebnou odbornost 
získává praxí , dobrým vedením a dal�ím vzděláváním. Rozhodujícím faktorem jsou 
jeho osobní vlastnosti a předpoklady. 
 
Poradce - vy�adujeme středo�kolské nebo vysoko�kolské vzdělání zaměřené na 
pedagogiku, sociologii či jiné humanitní obory. 
 
 
Vize do budoucna: 
Informátor, zprostředkovatel � pokud poskytuje základní poradenství; SO� nejlépe 
sociální zaměření (není v�ak podmínkou), praxe 2 roky a povinné absolvování 
vstupního �kolení, jeho� obsah by stanovila SSZ. 
 
Zprostředkovatel-poradce 
− SO� nejlépe sociálního zaměření, 2 roky praxe jako zprostředkovatel a povinné 

absolvování dal�ího výcviku zaměřeného na různé techniky práce s uchazečem a 
zaměstnavatelem. 

− VO� nejlépe sociálního zaměření a povinné absolvování výcviku. 
 
Odborný poradce  
− V� sociální, pedagogické,psychologické či jiné humanitní zaměření 
− VO� sociální zaměření, 1 rok praxe 
− SO� sociální zaměření, nebo praxe jako zprostředkovatel 4 roky 
Povinné absolvování výcviku zaměřeného na skupinové poradenství, techniky práce 
s klientem apod. pro v�echny druhy vzdělání.  
 

 
8.2   
Základní vlastností pracovníka ÚP je komunikativnost, umět naslouchat, vstřícnost a 
ochota vůči uchazeči i zaměstnavateli, slu�nost, trpělivost, zodpovědnost, pečlivost, 
přesnost, odborná způsobilost a loajálnost k organizaci. Tyto vlastnosti získává 
obvykle člověk určitou praxí a proto personální politika na�eho úřadu je zaměřena na 
lidi ve středním věku. Na uchazeče ve vy��ím věku často působí mladý absolvent 
�koly nedůvěryhodně. Vycházeli jsme z toho, �e v minulosti nebylo mo�no 
vystudovat obor vzdělání, který by korespondoval s funkcí zprostředkovatel. Řada 
nových oborů zaměřených na sociální práci dává předpoklad, �e i v této oblasti bude 
dostatek kvalifikovaných lidí. Myslíme si, �e funkci zprostředkovatel, zprostředkovatel 
poradce by mohli  zastávat i absolventi vy��í odborné �koly. Specializaci pro tuto 
funkci by získali povinným vstupním �kolením ve vzdělávacích střediscích SSZ.  
Při přijímání nových pracovníků jsme kdysi pou�ívali psychologické testy, ale nyní 
předkládáme �adatelům o zaměstnání na na�em úřadě písemný, námi zpracovaný 
test a po jeho vyhodnocení jsou zájemci zváni na ústní pohovor  s vybranými 
pracovníky na�eho úřadu. 
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8.3   
Platové zařazení zprostředkovatelů není v souladu s po�adavky a pracovním 
zatí�ením na tuto funkci kladené a značný rozdíl mezi platovým ohodnocením 
zprostředkovatelů a jiných pracovníků úřadu je zapříčiněn nízkou platovou třídou (6) 
a takřka symbolickou nadtarifní slo�kou mzdy (3-5 % !). Tento stav nijak pracovníky 
(zejména mladé) nemotivuje k vy��í osobní aktivitě. Pro stimulaci pracovníků a 
mo�nosti profesního růstu by proto bylo vhodné stanovit platové třídy podle 
vykonávané funkce s podmínkami pro získání třídy. A dána   mo�nost přechodu 
pracovníka do vy��í funkce za přesně stanovených podmínek. Vize zaměstnance o 
mo�nosti kariérového růstu by se mohla stát motivací k jeho aktivitě a snaze po 
dal�ím vzdělávání. Samozřejmě souhlasím s tím, aby platové zařazení bylo jednotně 
stanoveno SSZ, ale platové zaostávání na�eho resortu za jinými resorty v oblasti 
státní správy pova�uji za nedůstojné a nepochopitelné. Např. platy na městských 
úřadech bez zvý�ení o 25% výrazně převy�ují na�e platy. Lépe ji� ani nehovořit o 
okresních úřadech, kde za stejnou práci je ohodnocení o 2 � 3 tis. Kč vy��í. 
 
 
8.4   
Kvalitu práce zprostředkovatele nejvíce ovlivňují jeho osobní předpoklady, nadměrné 
pracovní zatí�ení kombinované se stereotypem a psychické vlivy. Stereotyp, který 
pramení z neustálého nedostatku volných pracovních míst vede pak 
zprostředkovatele i ke stereotypu v jednání s klientem. Motivace ke změně způsobu 
jednání s klientem mů�e být nastartována absolvováním různých �kolení 
zaměřených na techniky práce s klientem. Tato motivace často vydr�í pouze krátkou 
dobu, aby byl následně znovu uplatňován zaběhnutý stereotyp. 
 
  
8. 5   Mo�nosti zlep�ení  
 
8.5.1 Vytvoření lep�ích pracovních podmínek  -  časový prostor pro práci s klientem, 

zlep�ení pracovního prostředí, mo�nost profesního růstu, platové ohodnocení 
pracovníka po absolvování stanovených �kolení. 

 
8.5.2 Zvý�ení kvality předávání informací o firmách, o APZ , o rekvalifikacích 
 
8.5.3 Vzdělávání -    odborné  =  zákony vyhlá�ky, metodické pokyny 

- motivační 
 

8.5.4 Zvý�ení nadtarifní slo�ky mzdy 
 
 
8.6  
Zájem o funkci zprostředkovatele není příli� velký ani uvnitř ÚP, ani mimo úřad. 
Statut úředníka se ji� mnoha politikům podařilo dostatečně znevá�it a není nikdo, kdo 
by občanům vysvětlil, �e lépe se jim bude získávat informace na úřadech, které 
budou obsazeny schopnými, kvalifikovanými  a spokojenými úředníky. 
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8.7  
Funkce  psychologa nemusí být nutně na ÚP, naopak je to typická činnost, kterou by 
mohl úřad nakupovat od specializovaných firem či odborníků. Nemyslím si, �e by tato 
činnost měla být na krajské úrovni, nebo pouze psycholog zaměřený na psychologii 
práce. 
 
 
8.8  
Současná koncepce vzdělávání zprostředkovatelů není na potřebné úrovni, proto�e 
nepřiná�í pracovníkům nové náměty pro jejich práci. Modelové situace jsou staré a 
zku�eným pracovníkům ji� dostatečně známé z jejich praxe. Proto na�im 
pracovníkům stačí nav�tívit centrálně organizované vzdělávání 1x a dal�í vzdělávání 
organizujeme na úrovni ÚP. Tento stav je také zapříčiněn tím, �e obsahy �kolení 
vycházejí z ideálního stavu, ve kterém se probírané metody práce na �koleních 
odehrávají. Praktická zku�enost pracovníků je často tak dominantní, �e dochází 
k nepochopení a odmítání jakýchkoliv teoretických poznatků. Pokud by byly 
stanoveny povinné obsahy vzdělání s návazností na kariérní růst pracovníků přispělo 
by to i ke zlep�ení situace a zvý�ené snaze pracovníků dále se vzdělávat. 
 
 
8.9  Odborná příprava mláde�e. 
Specializovaná příprava mláde�e ve středních odborných �kolách nemusí být 
zaměřena na konkrétní profesi zprostředkovatel. Pro tuto funkci je vhodná �ir�í �kála 
oborů vzdělání, podmínkou pro práci zprostředkovatele by v�ak měla být praxe a 
povinné absolvování vstupního �kolení ve vzdělávacím středisku SSZ . 
�kolení a do�kolování pracovníků by mělo být ře�eno rezortně a mělo by mít 
návaznost na finanční ohodnocení pracovníků např. se změnou tarifního stupně, či 
tarifní třídy. 
Zaměření obsahu vzdělání na vy��ích odborných �kolách by u� mělo více 
korespondovat s  kvalifikací potřebnou pro práci na úřadech práce. Toto vzdělání by 
měly poskytovat �koly zaměřené na sociální obory vzdělání, mo�ná, �e jedna určená 
�kola v republice by mohla být specializována přímo pro potřeby MPSV. 
U vysoko�koláků není nutná specializace  pro poradce ÚP,  dostačující jsou v�echny 
typy vzdělání humanitního zaměření. Do�kolování a dal�í vzdělávání pracovníků by 
mělo být ře�eno rezortně v návaznosti na personální politiku. 
 
 
8.10 
Odborná setkání zprostředkovatelů pova�ujeme za účelná v rámci kraje i ČR (2x 
ročně). Důvodem jsou výměny zku�eností a porovnání činností jednotlivých ÚP, 
setkání vedou i ke sbli�ování činností jednotlivých úřadů. Na úrovni kraje by tato 
setkání mohla být častěj�í, někdy svolána i podle potřebnosti. Informace předávané 
na těchto setkáních by měly být zaměřeny na předpokládaný vývoj trhu práce 
v jednotlivých okresech, strukturu nezaměstnaných, strukturu volných míst, potřeby  
zaměstnaneckých rekvalifikací, náměty pro dal�í spolupráci, způsoby práce s klienty, 
osvědčené formy a metody práce s klienty apod.  
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9    Institucionální problémy 
 
9.1  
Jednotné institucionální uspořádání úřadů práce pokládám za nanejvý� vhodné. 
Struktura uspořádání úřadů práce by měla odpovídat člení SSZ a shodovat by se 
měly i náplně činností jednotlivých útvarů. Jednoznačné členění značně usnadní 
činnost SSZ a zpřesní metodické pokyny, které jednotlivé útvary vydávají pro 
odpovídající útvary ni��ího článku. Slo�itěj�í bude jistě v případech oddělování 
dávkové činnosti od práce zprostředkovatelů. Tady zále�í na celkové filozofii přístupu 
úřadu k nezaměstnaným a z toho  vyplývajícího upřednostňování systému práce 
s klientem. Tvrzení, �e jednotlivé ÚP se od sebe zásadně li�í, pova�uji za 
nedolo�ené. Řídit organizace, kde se velice odli�uje organizační struktura  a náplně 
jednotlivých útvarů, je téměř nemo�né.  
 
 
9.2  
Krajské úřady práce by kompetence v oblasti zprostředkování a poradenství mít 
neměly, alespoň si je neumím představit. Krajské úřady by se mohly stát jakýmsi 
koordinátorem při soustřeďování informací o vývoji kraje, metodicky zabezpečovat 
potřeby speciálního poradenství, doporučovat nové formy vzdělávání pracovníků.  
Naopak určité vazby na krajské orgány pokládám za nutné, proto�e bez nich by 
rozhodování na úrovni krajů probíhalo za na�í absence, a to by bylo úplně �patně. 
 
 
 
 
10              
 
Vybudování úřadů práce proběhlo v prvních letech po roce 1990 velmi zdařile a 
podařilo se ustavit úřady, které začaly okam�itě fungovat a ře�it problémy prvních 
nezaměstnaných. Povedlo se zachytit první vlny uchazečů, první krachy a rozpady 
socialistických podniků. V posledních letech se v�ak situace na trhu práce značně 
změnila, proto�e se významně změnila struktura volných pracovních míst. 

 
V počátku 90. let se velké mno�ství lidí přelilo z primární a sekundární sféry do sféry 
terciální, co� umo�nilo udr�et nezaměstnanost na 3-4 %. Od poloviny 90. let se 
objevila řada nových pracovních míst v informatice, ale tyto obory jsou nyní téměř 
stabilizovány (k určitému vývoji a rozvoji dochází permanentně) a strukturální 
nezaměstnanost plně dopadá na trh práce. Tzn., �e jsou volná pracovní místa 
v oborech, kde lidé nemají zájem pracovat (textilní, strojírenský průmysl) z důvodů 
nízkých výdělků, které jsou dostatečně kompenzovány různými sociálními dávkami. 
Vzniká tak silná skupina dlouhodobě nezaměstnaných, kteří nechtějí přijmout �patně 
placenou práci a na jejich místo pronikají cizinci z východoevropských států. 

 
To je situace, na kterou nejsou ÚP připraveny ani dostatečně vybaveny (finančně, 
personálně). Vlastní zprostředkování, které funguje velmi dobře, tak jak je 
v současné době pojato, ani nemů�e vyře�it vá�nou nerovnováhu na trhu práce. 
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Největ�í rezervy vidím v práci a v pojetí poradenství. Převa�uje poradenství 
skupinové, které je zaměřeno na některé problémové skupiny (�áci Z�, studenti, 
ZPS, uchazeči nad 50 let). Takto fungují IPS a Kluby práce. 
Země EU kladou velký důraz na poradenství individuální, na vypracování osobních 
plánů uchazečů (Nizozemí) a přená�í část odpovědnosti na samotného uchazeče, 
který se účastní zpracování vlastního plánu rozvoje. Navíc některé státy udělují 
úřadům práce pravomoci rozhodnout o sní�ení či úplném odebrání podpory a 
sociálních dávek v případech nespolupráce, neochoty a nezájmu uchazeče ře�it svoji 
situaci tj. nastoupit rekvalifikaci nebo do zaměstnání. 
 
Pro posílení individuálního přístupu k nezaměstnaným v ČR je v�ak bezpodmínečně 
nutné zvět�it počty pracovníků na odborech poradenství a posílit rozpočty ÚP, aby 
mohly některé poradenské slu�by zakoupit od specializovaných firem. 

 
To v�e nutně předpokládá zkvalitnit metodické řízení ze strany SSZ. 
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Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti 
pracovního poradenství při zprostředkování zaměstnání 

 
 
 

Expertní studie k problematice vy��í účinnosti zprostředkovatelské a poradenské činnosti na 
ÚP 

 
 
Úvod: 

Bezplatně poskytovaná informační, poradenská a zprostředkovací činnost je zákonem 
stanovenou součástí státní politiky zaměstnanosti a je tě�i�těm činnosti úřadů práce, které tuto 
politiku realizují ve svých územních obvodech. Úřady práce ve své působnosti plní úlohu 
veřejné slu�by zaměstnanosti a trhu práce, která hraje ve v�ech zemích s tr�ní ekonomikou 
významnou roli na jednom ze segmentů tr�ního prostředí - trhu práce. Na zbo�ním ani 
finančním trhu takto veřejně organizovaná slu�ba ze snadno pochopitelných důvodů není 
realizována a stejně tak jsou nasnadě argumenty, proč právě na trhu práce je tomu naopak. 
Procesy a transakce probíhající na trhu práce jsou pro společnost a její členy nesrovnatelně 
existenčně významněj�í, ne� podobné operace, které se odehrávají v oblasti výměny zbo�í 
nebo finančních produktů. Optimalizace rozdělování lidských zdrojů v souladu s poptávkou 
na trhu práce je nutnou podmínkou pro prosperitu ekonomiky a příznivý vývoj společnosti v 
jeho nejdůle�itěj�ích směrech. V této souvislosti je zřejmé, �e není významněj�í úlohy pro 
slu�by zaměstnanosti, ne� přispět k optimalizaci uplatnění nabízené pracovní síly na místech 
poptávky u zaměstnavatelů. Pouze pokud vět�ina subjektů na obou stranách trhu práce doká�e 
nalézt v co nejkrat�í době své protěj�ky a uskutečnit potřebnou transakci, která uspokojuje ve 
svých nárocích jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele, je schopna ekonomika fungovat a 
vytvářet potřebné zdroje pro vývoj společnosti ve v�ech oblastech. Tento úvodní popis 
teoretických východisek není samoúčelný, ale je záměrným připomenutím základní filozofie, 
od které je nutno odvíjet vize o zaměření zaměstnaneckých slu�eb, na co� se, pohříchu, v 
návalu aktuálních problémů a v�edních starostí trochu zapomíná a dochází k postupné změně 
priorit a oslabování toho, co je skutečně významné a preferování těch postupů, které sice 
přiná�ejí efekty, ale z dlouhodobého hlediska pouze momentální a málo efektivní. 

Právě poradenství a zprostředkování zaměstnání nebo poradenství při tomto 
zprostředkování jsou základem činnosti veřejné zaměstnanecké slu�by a pokud jsou 
realizovány kvalitně a kvalifikovaně a pokud mají k dispozici dostatečné informační zázemí, 
mohou rozhodujícím způsobem přispět k naplnění úlohy této slu�by na trhu práce. Kvalitní 
realizací mohou také u�etřit spoustu prostředků vynakládaných na ře�ení pouze zdánlivých 
problémů, které by byly ře�itelné nebo by vůbec nevznikly právě kvalitním poradenstvím a 
zprostředkováním. Optimální je účinné propojení poradensko-zprostředkovacích činností s 
aktivitami, které ovlivňují nabídkovou nebo poptávkovou stranu trhu práce. 

Z této symbiózy vznikají opravdové přínosy, které mohou přispět k ře�ení tam, kde 
samotné zprostředkování, vzhledem k místní situaci na poptávkové straně trhu nebo 
charakteru nabídky na trhu práce, výsledné průsečíky nenalézá. Chybným postupem v�ak je 
snaha tuto situaci ře�it pouhými ingerencemi na obou stranách trhu ve formě finančních 
pobídek. Přehnaným dávkováním těchto stimulativ mohou toti� přirozené gravitační síly mezi 
nabídkou a poptávkou atrofovat a udr�ení zdánlivě stabilizovaného stavu na takto posti�eném 
trhu vy�aduje neustálé zvy�ování rozsahu prostředků k této stabilizaci nutných. Je�tě 
nebezpečněj�í je tento jev v na�ich podmínkách, kde stále nezmizelo přesvědčení o správnosti 
postupu s cílem "vy�dímat" z veřejných prostředků maximum, proto�e "Kdy� platím daně, 
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mám nárok na to, aby se mi co mo�ná nejvíce z nich vrátilo do kapsy". Tuto tezi prosazují 
navíc i ti, kteří veřejné rozpočty na jejich příjmové straně naplňují více ne� sporadicky, ale o 
jejich vyu�ívání projevují eminentní zájem. 

I přesto, �e ve v�ech zemích s tr�ní ekonomikou probíhá permanentní diskuse o formě, 
organizaci zaměření, financování a efektivnosti veřejných slu�eb trhu práce, čeho� je 
důkazem jednání červencové konference OECD v Praze, je nepochybné, �e právě 
zprostředkování a poradenství na trhu práce, realizované jako veřejná slu�ba, má 
nezastupitelnou úlohu v tr�ním prostředí. Prioritním úkolem pro nás je vytvoření podmínek 
pro efektivní fungování právě těchto aktivit a zamezení vlivů, které je zatlačují do pozadí a 
omezují mo�nosti jejich úplné, komplexní a kvalitní realizace na úkor některých sice aktuálně 
významných, ale z celkového pohledu vedlej�ích činností. 
 
 
1. Základní problémy v současné zprostředkovatelské a poradenské činnosti úřadů 

práce 
 

Úřady práce si během svého zatím poměrně krátkého působení v nových společensko-
ekonomických poměrech v České republice vydobyly poměrně slu�né renomé, co� je 
podlo�eno zejména ohlasy ze zahraničí, vzhledem k tomu, �e v domácích podmínkách je 
pozitivní hodnocení státní instituce, nedejbo�e "úředníků", něčím nepatřičným, podezřelým a 
zcela určitě mylným. 

Zcela nepochybně v�ak úřady práce sehrály velmi významnou úlohu v počátcích 
transformace, napomohly statisícům občanů republiky nalézt novou perspektivu v novém 
zaměstnání nebo podnikání a přispěly k omezení očekávaného vysokého nárůstu 
nezaměstnanosti na sociálně únosnou úroveň. V této době úřady práce prokázaly vysokou 
pru�nost a akceschopnost při ře�ení různých kritických situací, které nastávaly na místních 
trzích práce, a tato schopnost je poměrně výrazně odli�ovala od jiných státních institucí s 
kontinuitou z dřívěj�ích dob. Přes mnohdy vysokou konfliktnost tehdej�ích procesů, které 
probíhaly na místních trzích práce (např. útlum dolů na Ostravsku, útlum uranového průmyslu 
na Příbramsku atd.), je nutno konstatovat, �e se daly problémy ře�it jednodu�eji a efektivněji 
ne� dnes. Přispívala tomu i situace prudkého nárůstu soukromopodnikatelských aktivit, které 
vytvářely i v problémových územích silnou poptávku po pracovní síle, i příznivěj�í atmosféra 
ve společnosti, dosud nezatí�ené různými deziluzemi z nenaplnění reálných nebo naivních 
očekávání či slibů politiků. Jako instituce krizového řízení ve vypjatých obdobích systémové 
změny se úřady práce v České republice osvědčily podle mého názoru velmi dobře a potvrdily 
tak tezi o neoddiskutovatelném významu veřejných slu�eb zaměstnanosti pro optimalizaci 
procesů, probíhajících na trhu práce.  

Veřejné slu�by zaměstnanosti (VSZ) v�ak musí být schopny reagovat na postupný vývoj 
v ekonomice a společnosti vůbec a obhájit svou pozici v tr�ním prostředí systémovým a 
systematickým fungováním v bě�ných podmínkách tr�ní ekonomiky, tedy jak v obdobích 
krize, tak i ve fázích určité stability a samozřejmě i růstu a konjunktury. Je diskutabilní, zda k 
dosa�ení potřebně pru�né reakční schopnosti v těchto souvislostech je mo�no pova�ovat 
oprávněně za optimální setrvání systému veřejných slu�eb zaměstnanosti v podobě státních 
orgánů práce jako orgánů státní správy zabezpečujících státní politiku zaměstnanosti v ČR 
(MPSV, úřady práce). Řada zahraničních zku�eností a nakonec i vývoj v posledním období u 
nás ukazují, �e tato forma organizace veřejných slu�eb zaměstnanosti nepřiná�í dostatečně 
jasnou perspektivu pro jejich dal�í fungování v dosavadní situaci a v podmínkách po vstupu 
ČR do EU. Tento problém je zdánlivě příli� obecný a problematiky zprostředkování a 
poradenství se týká pouze okrajově. Opak je v�ak pravdou. Bohu�el se od něho odvíjí řada 
souvislostí, mezi kterými je i aktuální situace v této oblasti. Je �koda, �e vývoj politicko-
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ekonomické situace u nás nepřispěl k dřívěj�ímu ře�ení transformace veřejných slu�eb 
zaměstnanosti v České republice a tento úkol je dnes ře�en s několikaletým zpo�děním, ze 
kterého vyplývají některé negativní důsledky.  

Úřady práce do jisté (značné?) míry prohospodařily kredit pru�ných institucí agenturního 
typu z počátku devadesátých let a velkou částí veřejnosti byly postupně přiřazeny k 
"sociálkám", od kterých mimo výplaty dávek není mo�no nic očekávat. Zaměstnavatelskou 
veřejností jsou úřady práce chápány v řadě případů jako "protivní kontroloři bazírující na 
blbostech" a o nějaké rozumné spolupráci s těmito "úředníky" nemů�e být ani řeči. Úřady 
práce jsou dále zavalovány více či méně smysluplným administrováním v�ech mo�ných 
vazeb a návazností (soudy, policie, výplaty sociálních dávek, OSSZ - důchody, zdravotní 
poji�ťovny, odstupná, odchodná, renty, dlu�né mzdy atd, atd.). Tyto vazby souvisejí u� nejen 
pouze s uchazeči o zaměstnání a úřady práce jsou tak vytěsňovány z trhu 
zprostředkovatelských a poradenských slu�eb, proto�e pro klienty jak uchazeče, zájemce i 
zaměstnavatele, přestávají být jejich opravdovými poskytovateli. 

Tato skutečnost má kořeny jak v prostředí mimo slu�by zaměstnanosti, tak i uvnitř jejich 
institucí. Nízká míra nezaměstnanosti do poloviny devadesátých let a mylná představa 
"ekonomického odrazu od dna" degradovala problémy trhu práce a institucí na něm 
působících do polohy málo významných drobností, kterými je zbytečné se zabývat. Dnes se 
ukazuje, �e právě toto období bylo velmi vhodné pro prosazení různých aktuálně významných 
záměrů, které se v současnosti a blízké budoucnosti stávají politicky velmi citlivé a zajímavé 
a s jejich� prosazováním mohou být spojeny vět�í politické obtí�e, ne� tomu bylo dříve. 
Úřady práce také po počátečních úspě�ích upadly do stavu sebeuspokojení a neiniciovaly 
samy dostatečně účinně změny, které by reflektovaly aktuální vývoj a které by zakládaly dal�í 
perspektivu činnosti veřejných slu�eb zaměstnanosti v ČR. Je zřejmé, �e toto konstatování 
nebude příznivě přijato ze strany úřadů práce a �e se objeví argumenty o nepříznivých 
vněj�ích podmínkách, o ekonomickém poklesu, o sni�ování počtu volných pracovních míst, o 
malé atraktivnosti mezd oproti vý�i sociálních dávek, o nedostatečném personálním 
zabezpečení činnosti ÚP apod. Pravdou v�ak zůstává, �e řada úřadů podcenila svou roli na 
trhu práce, zú�ila ji do evidenční a výplatní polohy a ztrácející kredit se sna�ila nahradit 
nabídkami různých úplat zaměstnavatelům formou finančních výpomocí APZ, aby byli 
ochotni z evidence ÚP někoho vzít. Klienti - zaměstnavatelé, kteří z různých důvodů podporu 
APZ nevyu�ili, nevyhledali bohu�el ani zprostředkovací slu�by ÚP, a to, �e přijali i 
evidované uchazeče, je převá�ně výsledkem jejich vlastní aktivity ne� pomocí veřejných 
slu�eb zaměstnanosti. Tě�ko se ov�em divit, �e tyto klienty z obou stran trhu práce veřejné 
slu�by zaměstnanosti ztrácí a velmi tě�ce je budou získávat zpět. Míru rozsahu tohoto 
problému je mo�no velmi zhruba odhadnout prostudováním statistiky úspě�nosti 
zprostředkování zaměstnání ÚP, ze které je patrné, kolika uchazečům bylo zprostředkováno 
zaměstnání prostřednictvím zprostředkovatelské aktivity úřadu práce, kolik uchazečů na�lo 
práci na dotovaných pracovních místech a kolik uchazečů končí evidenci s tím, �e si práci 
na�li sami na místech, o kterých úřad práce nebyl informován nebo lépe řečeno, nena�el 
způsob, jak se k těmto informacím dostat a nabídnout je uchazečům k vyu�ití v rámci 
zprostředkování. 

Ze v�ech vý�e uvedených východisek je mo�no vyvodit závěr o základním problému 
zprostředkovatelské a poradenské činnosti na úřadech práce. Personální nedostatečnost 
(místně), administrativní zátě�, nedostatek informací o VPM a dal�í jsou místní a dílčí 
neduhy, které jsou poměrně dobře ře�itelné při vyjasnění toho skutečně základního: jaká je 
skutečná společenská objednávka pro veřejné slu�by zaměstnanosti v České republice? Jaká 
je vize a filozofie jejich působení v dal�ím období nedokončené transformace, v 
posttransformačním období a po vstupu do Evropské unie? Vystačí úřady práce s tím, co 
aktuálně prezentují vůči veřejnosti nebo se tím samy postarají o růst vlivu komerčního 
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zprostředkování a svou degradaci na místní administrátory podpor v nezaměstnanosti? Zdá se, 
�e teprve skutečným a nikoli jen proklamativním vyjasněním prioritní úlohy zprostředkování 
a poradenství na úřadech práce, čemu� budou podřízeny i dal�í návaznosti mů�e dojít k ře�ení 
i dal�ích vý�e uvedených dílčích problémů. Bez tohoto vyjasnění je toti� nebezpečí, �e 
podpůrné akce v různých oblastech činnosti ÚP vyzní naprázdno a extenzivně a vyčerpají 
zdroje pou�itelné efektivněj�ím způsobem. V tomto období v�ak nesmějí úřady práce čekat 
pouze na vyjasňování, ale přispívat tomuto procesu realizací konkrétních aktivit a 
přizpůsobováním svých postupů v rámci mo�ností potřebám klientů. Je nutno zejména: 

- zbavit zprostředkování zbytečné byrokracie a agend, které s tímto procesem nesouvisí. 
- hledat a nalézat různé formy spolupráce s klientem z poptávkové strany trhu práce - 

zaměstnavatelem. Odbourávat pře�ité a kampaňovité monstr-akce ve formě tzv. "burz práce" 
a v rámci mo�ností poradenským způsobem individuálně o�etřovat kontakt zaměstnavatele na 
ÚP k získání opětovného kreditu na této straně trhu práce. 

- klienty - uchazeče o zaměstnání přestat úřednicky cvičit v přesnosti docházky na 
stanovené termíny, kdy je jim sděleno, �e "pro ně zase nic není" a stanoven dal�í termín 
náv�těvy s vysokou pravděpodobností stejného výsledku, ale pod hrozbou sankce při jeho 
zme�kání. Otevřít zprostředkování pro v�echny s nabídkou skutečné slu�by, její� efekt bude 
také záviset na úrovni spolupráce ze strany uchazeče o zaměstnání, a poskytne rovnou 
příle�itost v�em, kdo hodlají tuto slu�bu vyu�ít. 

- zbavit úřady práce nekonzistentních činností, které s jeho hlavním posláním přímo 
nesouvisí, zatlačují je do role zbytečných byrokratů a znemo�ňují roz�íření kreativních 
činností ve vztahu ke klientům slu�eb zaměstnanosti. 

- vymezit obsah "pojistného plnění", které občan obdr�í v případě vzniku "pojistné 
události" nezaměstnanosti, v případě ohro�ení touto událostí a ve směru prevence a ochrany 
před ní, a které vyplývá z odváděných částek "poji�tění proti nezaměstnanosti" ve formě 
příspěvku na politiku zaměstnanosti. Úřady práce mohou nabídnout realizaci řady dal�ích 
aktivit, které ov�em musí být financovány také z dal�ích zdrojů, včetně úhrady provozních 
nákladů, rozvoje a obnovy investic. 

- nalézt takovou formu organizačního uspořádání veřejných slu�eb zaměstnanosti v ČR, 
která by umo�nila jak efektivní vyu�ití lidských a materiálních kapacit ÚP, tak účinnou 
spolupráci s poskytovateli dílčích slu�eb a programů poradenského a vzdělávacího 
charakteru. Zároveň umo�nit v rámci veřejných slu�eb zaměstnanosti rozvoj vlastních 
vzdělávacích a rekvalifikačních středisek k zaji�tění pru�né a ekonomicky výhodné reakce na 
aktuální potřeby trhu práce v této oblasti.  

 
 

2. Racionální uspořádání kontaktů s individuálním klientem 
 
Před rozborem způsobu realizace relace klient ↔ ÚP je nutno vymezit pojem klient ÚP a 

specifikovat, koho tento pojem pojmenovává. I v tom se toti� skrývá jeden z problémů 
činnosti veřejných slu�eb zaměstnanosti, proto�e bez jasného vymezení tohoto pojmu nelze 
vyjasnit zásadní otázky uváděné v předchozí kapitole a naopak bez vyjasnění zásadního 
zaměření veřejných slu�eb zaměstnanosti nelze určit cílové skupiny klientů a ře�it zásadní 
otázky související s kapacitami a provozem úřadů. 

Vzhledem k dne�ní roztří�těnosti úkolů veřejných slu�eb zaměstnanosti je klientela úřadů 
práce tě�ko popsatelnou směsicí občanů České republiky a blízkého i vzdáleného zahraničí, 
podnikatelských subjektů domácích i zahraničních a nespočetné řady státních a nestátních 
institucí s rozmanitými po�adavky. Představa o nejvýznamněj�ích klientech - uchazečích o 
zaměstnání a klientech - zaměstnavatelích, hledajících zaměstnance, pro které je úřad práce 
zprostředkovatelem a poradcem k uskutečnění vzájemné transakce na trhu práce, je 
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představou více snovou ne� reálnou, i kdy� z hlediska skutečné funkce veřejných slu�eb 
zaměstnanosti by se měla stát realitou. Uchazeči evidovaní kvůli sociálním dávkám, uchazeči 
evidovaní kvůli zdravotnímu poji�tění, uchazeči evidovaní kvůli lhůtě pro předčasný důchod, 
uchazeči evidovaní kvůli důlním rentám, uchazeči evidovaní kvůli prázdninám (učitelé), 
uchazeči evidovaní kvůli zimě (zedníci), uchazeči evidovaní kvůli létu (útlum 
podnikatelských aktivit v období dovolených - obchody apod., občané, kteří potřebují různá 
potvrzení pro své bývalé, stávající nebo budoucí zaměstnavatele a jiné instituce (o vedení v 
evidenci, o dávkách, o rekvalifikacích apod.), zdravotní poji�ťovny, soudy, policie, městské a 
obecní úřady a jejich sociální odbory, podnikatelé v rámci vyu�ívání APZ, vzdělávací 
zařízení, podnikatelé v rámci kontrol dodr�ování pracovněprávních předpisů, vazební věznice 
a NVÚ, okresní správy sociálního zabezpečení a okresní úřady se svými sociálními referáty, 
referáty SSP a referáty regionálního rozvoje - to je pouze namátkové a jistě ne úplné 
vyjmenování pestré klientely úřadů práce. Nebudu pokračovat v popisu obsahu jednotlivých 
relací, ale snad u� jen z prostého výčtu skupin nebo jednotlivých subjektů je zřejmé, jak je 
činnost úřadů práce vychylována z osy hlavního zaměření a do jak nevýhodné pozice se 
dostává oproti těm subjektům, které si mohou dovolit ten luxus a toho hlavního se skutečně 
dr�et. Soukromé zprostředkovatelny a "head hunteři" neře�í jiný problém svých klientů, ne� 
pouze ten, jeho� ře�ení si skutečně zadali, nezajímá je jestli dotyčný pobírá tu či onu dávku 
ani mu ji nevyplácejí, mimo jejich interes dokonce zůstává i to, zda je dotyčný u� zaměstnán 
nebo je je�tě bez práce a řada dal�ích skutečností a po�adavků, které doká�í zaměstnance 
úřadů práce zatí�it při jejich plnění natolik, �e na vlastní zprostředkování a tím méně 
poradenství nezbývá téměř čas.  

Organizaci a způsob práce veřejných slu�eb zaměstnanosti je nutno uspořádat tak, aby 
hlavními klienty ÚP byli skutečně reální uchazeči o zaměstnání a reálné subjekty poptávky na 
trhu práce, kteří opravdu hledají zaměstnance pro uplatnění ve svých provozech a aktivitách a 
ne ti, kteří hrají tyto role k získání některého souvisejícího efektu (uchazeči sociální dávky, 
předčasný důchod, zdravotní poji�tění apod., zaměstnavatelé podklad pro získávání povolení 
k zaměstnání cizinců apod.). I kdy� je tento problém z velké části podmíněn externími vlivy 
vně veřejných slu�eb zaměstnanosti, je mo�no dosáhnout určitých i dosti podstatných efektů 
také racionálním uspořádáním procesu komunikace a kontaktu s klienty. 

Základním principem kontaktu s klienty - uchazeči o zaměstnání ve věci zprostředkování 
zaměstnání musí být otevřenost a dostupnost nabízené a poskytované slu�by. Bez 
implementace tohoto principu do praxe úřadů práce nelze hovořit o slu�bě zaměstnanosti a 
nedojde k obratu ve vztahu občanské a podnikatelské veřejnosti k činnosti úřadů práce. 

Otevřené zprostředkování vylučuje nesmyslné stanovování termínů pří�tích náv�těv a 
uvolňuje prostor pro vlastní aktivitu klientů. Ani argumentace, �e bez stanovování termínů 
náv�těv u zprostředkovatelů se uchazečům příli� uvolňuje prostor pro práci "na černo" a není 
také vyvíjen dostatečný tlak pro jejich umístění na hlá�ené volné pracovní místo, nemá 
racionální základ, proto�e jakkoli chytře stanoveným termínem se "černé práci" nezamezí a 
ani "umísťováním" nemotivovaných uchazečů k zaměstnavatelům, aby se zabránilo vyu�ívání 
nebo zneu�ívání té či oné výhody, se problém kvůli kterému veřejné slu�by zaměstnanosti 
existují, neře�í. Iracionálním zvacím drilem je navíc omezena dostupnost této veřejné slu�by, 
neboť její čas je vytí�en naplánovanými, ne v�dy uskutečněnými a produktivními kontakty a 
pro intenzivněj�í zájem o její vyu�ívání (div se světe!) některými aktivněj�ími jedinci (a není 
jich málo!) nezbývá v tomto systému místo. V rámci otevřeného zprostředkování musí být 
místo pro pozitivní motivaci klientů a nikoli pro konstruování praktik obcházení direktivně 
vymáhaných povinností.  

Dal�ím problémem kontaktů s uchazeči je snaha o kumulaci různých nesourodých agend 
a ře�ení jejich obsahu s klientem v rámci jediného kontaktu. Kontakt s uchazečem musí být 
velmi produktivní a musí mít jasný obsah, který vyjadřuje smysl jednání a vymezuje zcela 
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nepochybně, o co při setkání na úřadu prioritně jde. Pokud je vět�ina kontaktu zaplněna 
projednáváním zále�itostí spojených s výplatou hmotného zabezpečení a na zprostředkování 
zaměstnání buď vůbec nezbude čas, nebo je odbyto konstatováním, �e "pro Vás zase nic není, 
přijďte pří�tě v (den, hodinu a minutu)", není mo�no se divit, �e jsou uchazeči překvapeni, �e 
na úřad práce se chodí kvůli něčemu jinému ne� pouze pro "podporu". 

Produktivita kontaktů je také vyjádřena racionalitou informační výtě�nosti pro obě dvě 
strany kontaktu. Vzhledem k počtu klientů na úřadech práce začíná být čas limitujícím 
faktorem i tam, kde se dosud nebylo nutno zabývat optimalizací doby trvání jednotlivých 
činností. Na úřadech práce, které byly silně zatí�eny od počátku devadesátých let, byli nuceni 
se tímto problémem zabývat a nalézt ře�ení, které by uspokojivě pokrylo potřeby jak z 
hlediska kvality komunikace (informační obsah kontaktů, úroveň jednání, disponibilita 
zprostředkovací a poradenské slu�by), tak i z hlediska kvantity (počet a rozsah jednání 
úměrný personálním mo�nostem, zvládnutí pravidelných výkyvů - návaly na začátku měsíce, 
zvý�ené počty uchazečů v tzv. úředních dnech, v rámci dnů během dopoledne apod.). Při této 
optimalizaci je nutno detailně analyzovat informační potřeby účastníků jednání v jednotlivých 
fázích vzájemné komunikace a neponechat pouhé náhodě jejich obsah. V zátě�ových 
obdobích přichází na některé úřady práce během jednoho dne několik set �adatelů, proto je 
nutno techniku prvního kontaktu s nimi upravit tak, aby na osobní podání �ádosti o 
zprostředkování nemuseli čekat několik dní. U tohoto typu kontaktu je nutno jednání zaměřit 
na získání nezbytně nutných informací k administrativnímu zvládnutí vstupu do evidence a ke 
zprostředkovací nabídce případné první mo�nosti uplatnění. V�echny dal�í informace, byť 
důle�ité, ale při prvním kontaktu ne nezbytně nutné, je třeba získat a� při dal�ích jednáních. 
Podobně je tomu i s prováděnými úkony během kontaktu. Je třeba zvá�it, zda pořizování 
údajů do databáze uchazečů zprostředkovatelkou během prvního kontaktu není 
kontraproduktivní a zda není mo�no tento problém ře�it jinak. Nabízí se vyčlenění činnosti 
prvotního pořizování údajů do databáze a její zaji�tění v pozadí celého procesu rutinní 
operátorkou. Toto ře�ení uvolňuje čas zprostředkovatelům k jejich hlavní činnosti i během 
první náv�těvy uchazeče na úřadu práce a znovu podtrhuje, o co při kontaktech na tomto 
úřadě jde.  

Významně efektivním opatřením se také staly předtisky údajů do formulářů u uchazečů s 
opakovanou evidencí. Informátor při zji�tění opakované evidence vydá �adateli předti�těný 
formulář s údaji, které tento �adatel uváděl jako uchazeč v předchozí evidenci. Ten je ověří 
dle aktuální správnosti a potvrdí nebo uvede změny, ke kterým do�lo od předchozího 
ukončení evidence. První kontakt se tímto způsobem urychluje, �adatelé nemusí neustále 
vypisovat údaje, které má ÚP ji� ve své databázi a navíc je platnost těchto údajů tímto 
způsobem aktualizována. �koda, �e s něčím podobným nepři�li tvůrci centrálního 
programového systému pro vyu�ití v rámci celých slu�eb zaměstnanosti a je nutno tyto 
postupy dopracovávat slo�itě v podmínkách jednotlivého ÚP. Systém je navíc tak nepru�ný, 
�e je mo�no pochybovat, zda by vůbec takovéto a podobné jiné úpravy bylo mo�no v jeho 
rámci realizovat. Otevřené zprostředkování toti� nutně vy�aduje také velmi otevřený a pru�ný 
podpůrný programový a informační systém, proto�e je kreativním procesem a nemů�e se 
spokojit s natvrdo připravenými postupy bez rychlého a efektivního procesu realizace nutných 
změn a doplňků. 

Těmto potřebám je nutno přizpůsobit řadu souvislostí včetně pou�ívaných formulářů i 
vlastností počítačového systému, který vykonávané činnosti programově podporuje. Rigidní a 
nepru�ný tvar těchto podpůrných prostředků se mů�e také podílet na zbytečném vázání 
personálních kapacit k výkonu neoptimalizovaných postupů, které v�ak nelze z vý�e 
uvedených důvodů efektivně změnit. 

Snad nejvá�něj�ím pochybením a ohro�ením zprostředkovacích aktivit na úřadech práce 
je kumulace zprostředkování a dávek do jedné agendy, jednomu zaměstnanci, do rámce 
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jednoho kontaktu. O tom, �e agenda dávek doká�e spolehlivě vyplnit prostor a čas nositeli její 
realizace a �e účinně vytěsňuje problematiku zprostředkování na vedlej�í kolej nebo úplně 
mimo hru, existuje řada praktických zku�eností. Lze zformulovat několik zásadních důvodů, 
proč je tato kumulace nevhodná i na těch úřadech, které tolik nezápasí s problémem 
personálních kapacit: 

- agendy zprostředkování a dávek jsou vnitřně nesourodé a vy�adují odli�né typy 
realizátorů. Zprostředkování vy�aduje typ velmi pru�ný, aktivní a extrovertní, zaměřený na 
komunikaci s klienty a kreativní nalézání cest k uskutečnění ký�ené transakce mezi 
uchazečem a zaměstnavatelem bez pouhého kopírování stanovených postupů, ale s velkou 
dávkou vlastní vynalézavosti, tvořivosti a iniciativy. Dávkař je spí� typ přesného a 
spolehlivého vykonavatele účetních agend s přísným respektováním stanovených postupů, 
příkazů a omezení bez nutnosti vysoké míry vlastní kreativity a s uspokojením z takového 
stylu práce. Hybrid těchto dvou typů není v praxi obvyklý a jeho umělé klonování nepřiná�í 
nejlep�í výsledky a v konečném důsledku je trápením jak pro pracovníka, který je nucen 
takovou práci dělat i kdy� ho vnitřně neuspokojuje, tak pro zaměstnavatele, který sklízí efekty 
práce vykonávané bez tohoto naplnění. Kreativní typy jsou dávkami du�eny a účetní 
administrátoři zase nejsou schopni věnovat zprostředkování potřebnou pozornost. 
Nezanedbatelný je navíc přirozený respekt před agendou dávek, která je korunově i termínově 
lehce měřitelná a kontrolovatelná a její podcenění přiná�í vět�í riziko ne� opomenutí na straně 
zprostředkování. Zdánlivě jednoduchá problematika dávek (jasná procenta i doba vyplácení 
atd.) je toti� v jednotlivých případech velmi slo�itá a doká�e zcela absorbovat čas i energii 
pracovníka v takto kumulované funkci tak, �e na zprostředkování nezbývá jedno ani druhé. 
Ze strany občanů - uchazečů o zaměstnání je také zřejmé, �e více konfliktní je to, zda obdr�el 
včas a ve správné vý�i HZ, ne� zda nebyla opomenuta některá nabídka potenciálně vhodného 
zaměstnání. 

- psychologický dopad kumulace dávek a zprostředkování vede k tomu, �e mnozí 
uchazeči prioritně chápou ÚP jako výplatní místo dávek a zprostředkování berou buď jako 
nadbytečné a nepříjemné obtě�ování, nebo jako vedlej�í činnost, na kterou stejně není čas.  

- ka�dá agenda vy�aduje různý charakter přístupu. Při jejich kumulaci nelze realizovat 
systém otevřeného zprostředkování a právě tento nutně flexibilní a kreativní proces je 
omezován administrativními postupy, bez nich� by ov�em vznikalo nebezpečí rozsáhlých 
přeplatků v oblasti dávek. 

- kumulace mů�e vést k nepřímé diskriminaci uchazečů, kterým nejsou vypláceny 
dávky, a tím způsobem ke zvy�ování dlouhodobé nezaměstnanosti a k zaměření na vyplácené 
uchazeče s uplatňováním sankčních pravomocí k omezení rozsahu vyplácených dávek, ale v 
konečném důsledku s tým� účinkem. 

 
Ke kumulaci by nemělo docházet ani při zprostředkování a přípravě výplaty dávek na 

pobočkách, kde je je�tě vět�í nebezpečí překrytí zprostředkování agendou dávek. U malých 
deta�ovaných pracovi�ť, zaji�ťovaných několika zaměstnanci ÚP je situace obdobná a je u 
nich nutno zvá�it, zda důvody pro jejich existenci (hlavně ztí�ená dopravní dostupnost) jsou 
natolik záva�né, �e není mo�no slu�bu nabídnout na vlastním úřadu nebo nejbli��í pobočce. 

Snahy o hodnocení uchazečů zprostředkovali s důsledkem jejich třídění a zařazení do 
skupin se specifickou obsluhou jsou natolik ohro�eny působením subjektivního pohledu 
hodnotitele, �e je zbytečné se o něco podobného pokou�et. Stejně jako četnost náv�těv na ÚP 
tento problém nejlépe ře�í princip otevřeného zprostředkování, které je k dispozici stejnou 
měrou ka�dému klientu. Klienti jsou informováni o mo�nosti vyu�ívat zprostředkovací slu�bu 
úřadu práce kdykoli v pracovním čase úřadu dle svých mo�ností, ale co mo�ná nejčastěji pro 
zvý�ení pravděpodobnosti nalezení vhodného pracovního uplatnění. Jsou tedy zváni na úřad 
ka�dý den bez písemně stanoveného termínu k vyu�ití jak konzultace se zprostředkovatelem a 
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poradcem, tak k seznámení se s nově vyvě�ovanými informacemi o volných místech, 
rekvalifikacích atd.  

Doba jednání s uchazečem je vyjádřením ji� zmíněného limitního faktoru času. V dne�ní 
situaci je bohu�el mo�nost komunikace s klientem - uchazečem o zaměstnání časově omezena 
vzhledem k vysokému počtu těchto uchazečů ve vztahu k počtu zprostředkovatelů, kteří jsou 
ke kontaktu s nimi k dispozici. Komunikace by neměla ztrácet vedle technicky a informačně 
zaměřené části i lidský rozměr, proto�e mnozí uchazeči jsou vlivem nezaměstnanosti ve velmi 
slo�ité �ivotní situaci a potřebují a často i vy�adují vyslechnutí svých starostí a strastí, čím� se 
často odblokuje zátě� určité nedůvěry a pochybnosti a spolupráce s tímto člověkem mů�e být 
velmi produktivní. Naopak, pokud klient zjistí, �e se kontakt odehrává přísně technicky a na 
nic dal�ího není čas ani ochota, uzavírá se vůči spolupráci a na dal�í podněty reaguje buď s 
nedůvěrou nebo odmítavě. Optimální dobu kontaktu nelze stanovit, zále�í v�ak na 
profesionalitě zprostředkovatelů - poradců, aby byli schopni odhadnout efektivitu jeho trvání 
a zvolit postup, kterým buď potřebný průběh kontaktu iniciují nebo naopak vhodným 
způsobem omezují. 

Na přidělování uchazečů jednotlivým zprostředkovatelům panují rozporné názory a bude 
nutno je�tě určitý čas vyhodnocovat různé způsoby přístupu, ne� bude mo�no stanovit ten 
optimální. Ka�dý přístup má své výhody i nevýhody a ti, kteří je pou�ívají mají samozřejmě 
tendenci hovořit spí�e o tom pozitivním, ne� upozorňovat na nedostatky, které jeho 
uplatňování s sebou přiná�í. V zásadě existují dva přístupy přidělování: 

-  podle určité charakteristiky uchazeče (měsíc narození, abecedně dle příjmení atd.) 
- podle příslu�nosti k profesně orientované skupině 
 
U prvního způsobu je zejména snaha o rovnoměrné zatí�ení kapacit ÚP nalezením co 

mo�ná nejrovnoměrněj�ího rozlo�ení podle stanovené distribuční funkce. U druhého způsobu 
jsou ti, kdo ho vyu�ívají vedeni snahou o určitou specializaci v přístupu ke klientům různých 
kvalifikačních, vzdělanostních a praktických předpokladů. Zdá se, �e dne�ní situace vede řadu 
úřadů k určité kombinaci obou přístupů, proto�e rovnoměrnost zatí�ení je důle�itým 
po�adavkem, kterého se jiným způsobem tě�ko dosahuje a na druhé straně poptávková strana 
trhu práce je dosud ve vývoji a není zatím dostatečně profesně vykrystalizována, aby bylo 
mo�no dostatečně stabilizovaně rozčlenit kapacity úřadu pro zaji�tění činnosti v této struktuře. 

Prostředí pro uskutečňování kontaktů s klienty je významným faktorem, který působí na 
úroveň vzájemné spolupráce. S rozvojem slu�eb zaměstnanosti v posledních letech souviselo i 
vytváření nových pracovi�ť úřadů práce a prohlubování diskuse o vhodnosti různých 
projektových ře�ení pracovních prostorů pro zprostředkování a poradenství a pro výkon 
dal�ích agend ÚP. V diskusích byly uplatňovány zku�enosti z provozu ÚP, po�adavky klientů 
i samotných zprostředkovatelů. Samozřejmým ideálem vět�iny zprostředkovatelů je 
samostatná, uzavřená vizuálně i akusticky oddělená nebo oddělitelná kancelář od okolního 
světa. Tento ideál je podpořen argumentací o nutnosti vytvoření diskrétního prostředí pro 
individuální projednávání osobních zále�itostí klientů v neru�ených podmínkách. V realitě 
ov�em toto ře�ení nefunguje optimálně s důsledkem zvy�ování nervozity uchazečů ve 
frontách před dveřmi kanceláří, za kterými není jasno, co se děje, ale i pět minut čekání u nich 
doká�e u klienta vzbudit tak negativní pocity, �e je téměř vyloučeno s ním navázat rozumnou 
komunikaci. Také agresivita některých klientů v oddělené kanceláři je určitým nebezpečím a 
v této souvislosti potom ze strany zprostředkovatelů vznikají po�adavky na probourání 
spojovacích dveří do vedlej�í kanceláře, instalaci oddělovacích přepá�ek nebo na účasti jiných 
pracovníků při některých jednáních. 

Vedle oddělených kanceláří, co� je jeden směr ře�ení pracovních prostorů pro 
zprostředkování, existuje i dal�í mo�nost tohoto ře�ení ve formě velkých zprostředkovatelen s 
dostatečnými kapacitami čekacích prostorů nebo také pou�ívaného pojmu halového 
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zprostředkování. Ze zku�eností je mo�no konstatovat, �e při vyu�ití tohoto způsobu 
uspořádání pracovních prostorů mizí nebo se podstatně sni�uje nervozita čekajících klientů, 
proto�e jsou svědky celého procesu a vidí, �e úředníci, na které čekají, jsou skutečně 
zaneprázdněni pracovní činností a ne pitím kávy a soukromými telefonáty, z čeho� je 
nejčastěji podezřívali před zavřenými dveřmi jejich kanceláří. V těchto podmínkách lze také 
zvládnout sezónní i mimořádné nápory nových klientů a dosáhnout lep�í produktivity vyu�ití 
disponibilních kapacit. Promy�leným uspořádáním různých přepá�ek a nábytku lze také 
dosáhnout uspokojivé míry soukromí pro jednání v osobních zále�itostech i příznivého 
pracovního prostředí pro zprostředkovatele. Samozřejmou součástí tohoto ře�ení je také 
klidová zóna pro zaměstnance s mo�ností jejího vyu�ití o pracovních přestávkách. Pro 
specifické případy jednání je nutné mít k dispozici oddělené jednací prostory, co� ve vět�ině 
případů takto ře�ených zprostředkovatelen bývá samozřejmostí. Problémem ve velkých 
zprostředkovatelnách bývá hlučnost a kvalita ovzdu�í, co� je ov�em ře�itelné 
vyprojektováním akusticky vhodných opatření, vyu�itím méně hlučné techniky (zvlá�tě 
tiskáren) a klimatizací. 

 
Kontakty s klientem - zaměstnavatelem jsou samostatnou kapitolou a jsou je�tě 

citlivěj�ím tématem ne� komunikace s uchazeči. Zatímco uchazeč je zatím z důvodu existence 
různých vazeb na evidenci na úřadu práce přiveden ke kontaktu bez nutnosti se dosud o jeho 
pozornost zvlá�tě ucházet, u zaměstnavatelů je tomu, a� na některé výjimky, naopak. Navíc 
jedině kontakt se zaměstnavateli přinese úřadu mo�nost uspět ve své hlavní úloze - 
zprostředkovat uchazečům mo�nost pracovního uplatnění. Jedině získaná a včas a správně 
zprostředkovaná informace o existenci volného pracovního místa vhodnému uchazeči 
uspokojuje obě skupiny klientů, pokud jsou v komunikaci s úřadem práce vedeni skutečným 
zájmem o zprostředkování. Z toho vyplývá, �e kontakty se zaměstnavateli je nutno iniciovat, 
o�etřovat, kultivovat a produktivně naplňovat, a ne čekat pouze na to, a� si zaměstnavatel 
splní zákonnou povinnost, hlásit nová a uvolněná pracovní místa. 

Kontakty se zaměstnavateli jsou navíc zatí�eny povinným plněním kontrolní a represivní 
pravomoci ze strany úřadu práce v oblasti pracovně-právních a mzdových předpisů, co� 
vytváří pro navázání produktivní spolupráce ne zrovna nejpozitivněj�í podmínky. 
Argumentace, �e úřady práce potřebují mít kontrolní pravomoci, aby se vůbec dokázaly 
dopracovat k informacím o zaměstnavatelích a plnit tak svou hlavní úlohu, není dle mého 
názoru správná a vyjadřuje rezignaci na hledání jiných způsobů komunikace bez vyu�ití 
zvýhodněného postavení kontrolorů. Ani to tvrzení, �e kdo v�echno dodr�uje, ten se ničeho 
nemusí obávat a �e tedy kontakt s ním �ádnou kontrolou není naru�en je liché, proto�e ze 
zku�enosti se kontrol obávají právě ti nejpoctivěj�í, kteří by měli být těmi nejvá�eněj�ími 
klienty zprostředkovací slu�by úřadů práce. 

I v této situaci lze nalézt způsoby kontaktů a komunikace, které přiná�ejí efekt, pokud to 
organizace činností a jejich kapacitní zabezpečení vůbec připou�tí. 

Jednoznačně je nutno preferovat individuální kontakty se zaměstnavateli místo 
skupinových akcí, které měly své opodstatnění na počátku transformačního období. Kontakty 
je nutno vyhledávat, navazovat a udr�ovat zcela zásadně bez uplatňování mocenské pozice 
např. vymáháním povinnosti hlásit VPM ze zákona pod hrozbou sankce. Tato povinnost je 
stejně nevymahatelná a kontakt je tímto způsobem na dlouhou dobu posunut do neproduktivní 
polohy. Cestou k navázání spolupráce je nabídka kvalitní slu�by a hlavně úspě�ná realizace 
společných postupů s po�adovaným efektem jak pro zaměstnavatele, tak pro zprostředkování 
uchazeče. Na úroveň dal�ích kontaktů se zaměstnavateli má tragický vliv snaha o tzv. 
"vyči�tění evidence" prostřednictvím nabídek VPM uchazečům, kteří na tato místa nastoupit 
nechtějí a o nabízenou práci z různých důvodů nemají zájem. Zaměstnavatele tito lidé 
neuspokojí a i kdy� nastoupí, vydr�í u něho jen velmi krátkou dobu. Proti vyřazení z evidence 
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se vět�inou úspě�ně brání zdravotním potvrzením o neschopnosti nabízenou práci vykonávat a 
i ti, kteří jsou nakonec vyřazeni, se po třech měsících do evidence vrací. Je nutno zvá�it, zda 
cena ve formě rozvázání produktivních kontaktů s takto "vyu�itým" zaměstnavatelem není, 
oproti získaným efektům, příli� vysoká. 

Důle�itá je také organizace o�etřování styku se zaměstnavateli na pracovi�tích úřadu 
práce. V budoucnosti bude jistě ideální mo�nost různě tématicky nebo oborově členěného 
zaji�tění komunikace konkrétního zaměstnavatele s konkrétním zprostředkovatelem - 
poradcem, který bude zároveň odborníkem a znalcem skutečných pracovních podmínek a 
náplně hlá�ených pracovních míst v určitých oborech. V dne�ní situaci je�tě není mo�né tento 
model aplikovat úplně, lze v�ak kontakt se zaměstnavateli podpořit určením těch pracovníků, 
kterým nával agendy týkající se uchazečů neznemo�ní se této problematice systematicky 
věnovat. Za neproduktivní a ne�ťastný pova�uji styl hromadných exkurzí u zaměstnavatelů, 
odůvodňovaných tvrzením, �e je dobré, aby zprostředkovatelky věděly, kam vlastně uchazeče 
posílají. Nevím, zda tyto náv�těvy mají na práci zprostředkovatelů významný vliv (spí� o tom 
pochybuji), ze strany zaměstnavatelů v�ak vím, �e nejsou přijímány s nad�ením a �e 
provokují k dotazům, zda mají úředníci k takovým akcím dost času a jestli by neměli za 
peníze daňových poplatníků dělat něco rozumněj�ího. Základem komunikace musí být 
skutečně problémově zaměřený individuální kontakt s konkrétním zaměstnavatelem, ze 
kterého je zřejmé, kdo je pro něho partnerem a co je cílem zahájené komunikace. Je nutno si 
uvědomit, �e pro zaměstnavatele je předmět spolupráce s ÚP věcí nepochybně významnou, 
ale přesto ne prioritní, a tuto skutečnost respektovat a reagovat na ni produktivitou v jednání 
bez zbytečných ztrátových časů a informačního balastu. Vysokou úroveň spolupráce je jedině 
mo�no dosáhnout praktickým předvedením výhodnosti spolupráce pro zaměstnavatele, a to 
nejen uplatněním různých finančních příspěvků. Podle mého názoru je zcela mylná představa 
zlep�ení spolupráce se zaměstnavateli posilováním mocenské pozice ÚP tak, aby ji mohly 
vynucovat pod pohrů�kou sankcí, provázejících některé rozhodovací a kontrolní pravomoci. 
V praxi se setkáváme i s případy striktního odmítání jakékoli komunikace a spolupráce, 
vyplývající ze zásadní nedůvěry k jakýmkoli úřadům nebo ze �patné zku�enosti s výsledkem 
některého z dřívěj�ích kontaktů. U těchto bloků je nutno prozkoumat, zda není problém v 
malé informovanosti o mo�nostech vyu�ití zprostředkovatelské slu�by úřadů práce nebo v 
některých nesprávných postupech. Pokud i přes snahu o nápravu těchto nedostatků ze strany 
ÚP není reakce vstřícněj�í, nezbývá ne� předpokládat, �e zku�enosti jiných zaměstnavatelů, 
svědčící o výhodnosti spolupráce s ÚP přesvědčí později i tyto zatvrzelce a přivedou je ke 
vzájemné komunikaci. 

Poměrně úspě�nou metodou k navázání spolupráce se zaměstnavateli se stalo o�etření 
situace, kdy se z evidence odhla�ují uchazeči s tím, �e si na�li zaměstnání na místě, o kterém 
ÚP nebyl informován. Pokud je to místo v rámci okresu, je efektivní zatelefonovat 
příslu�nému zaměstnavateli s poděkováním, �e přijímá nové zaměstnance z řad uchazečů o 
zaměstnání a s nabídkou mo�ných slu�eb úřadu práce a dal�í spolupráce v případě pří�tího 
personálního výběru. Často ji� tento telefonát stačí k získání informace o nových místech a k 
rozvinutí dlouhodobé vzájemně prospě�né spolupráce. 

  
V blízké budoucnosti je nutno také počítat s rozvíjením kontaktů s klienty 

prostřednictvím elektronické po�ty a INTERNETU, je v�ak třeba respektovat, �e prvek 
individuálního, osobního kontaktu tímto moderním médiem nemů�e být vytěsněn ani 
nahrazen. Významně v�ak mů�e přispět ke kvalitě informačních toků v rámci tohoto procesu s 
dosa�ením aktuálnosti pou�ívaných informací skutečně v reálném čase. 
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3. Minimální závazný rozsah pracovního poradenství ve zprostředkovatelské činnosti 
ÚP 

 
Před úvahami o minimálním poradenském rozsahu je nutno prodiskutovat standardní 

úroveň poradenských aktivit a případně i nadstandardní postupy v případě jednotlivců nebo 
jejich skupin se specifickými problémy a nutností diferencovaného přístupu v jejich případě. 
Interval poradenské činnosti je ohraničen dvěma hranicemi. Dolní hranici musí 
zprostředkovatel - poradce stanovit ve spolupráci s klientem, horní hranice bude nejčastěji 
limitována časovými mo�nostmi spolupráce a charakterem zaměření činnosti úřadu práce, 
který není ani advokátní poradnou ani pracovi�těm klinické psychologie. Z hodnocení 
minimálního rozsahu poradenství doporučuji vyjmout technické informace o evidenci na ÚP 
atd., které jsou součástí bě�ného procesu podání �ádosti o zprostředkování zaměstnání a 
nemají skutečný profesně-poradenský charakter. Seznámení s těmito informacemi bě�ně 
probíhá formou poskytnutí písemného poučení o právech a povinnostech uchazečů vedených 
v evidenci ÚP a umo�nění konzultace některých slo�itěj�ích souvislostí se 
zprostředkovatelem. 

Pro rozsah profesně poradenských aktivit v současnosti je limitujícím faktorem čas, 
disponibilní personální kapacity a schopnost tyto aktivity kvalitně realizovat. Zdá se, �e 
poslední faktor je problémový nejméně, proto�e se podařilo na úřadech práce vytvořit během 
deseti let jejich trvání výkonné a schopné kolektivy poradců, kteří kvalitně realizují řadu 
velmi zajímavých a prospě�ných akcí (JOB-kluby, informační schůzky, START programy, 
poradenské akce pro volbu povolání v rámci IPS apod.). Kvalitu a účelnost oceňují jak klienti 
- mnozí uchazeči, tak i instituce, kterých se tyto aktivity zprostředkování týkají (např. �koly v 
případě aktivit IPS). Problémem jsou spí� kapacity, které znemo�ňují �ir�í roz�íření těchto 
akcí a neodpovídají skutečné potřebě a poptávce po nich. Úspě�nou poradenskou akcí se staly 
také informační schůzky pro nově evidované uchazeče, zaměřené na ty klienty, kteří se stávají 
nezaměstnanými po dlouhé době předchozího nepřeru�eného zaměstnání a tato situace je pro 
vět�inu z nich tě�kým traumatizujícím zá�itkem. Informační schůzky jsou organizovány 
skupinově po 12 a� 15 klientech, kde jsou vlídnou a korektní formou prezentovány jak 
povinnosti uchazečů, ale zejména nabídnuty různé mo�nosti spolupráce při del�í době 
neúspě�ného hledání uplatnění na otevřeném trhu práce. Tato forma pomáhá odbourat 
nedůvěru těchto lidí k úřadu práce a likvidovat předsudky, které plynou z různých fám a 
"důvěryhodných" zdrojů a negativně ovlivňují úroveň a produktivitu spolupráce s ÚP.  

 
 

4. Vhodná dělba činností v rámci zprostředkovatelské a poradenské činnosti v rámci 
ÚP 
 
Dělba činností na úřadu práce je podmínkou jeho efektivního fungování, efektivního 

vyu�ití disponibilních zdrojů v rámci jednotlivých ÚP, ale i v celkovém rozsahu slu�eb 
zaměstnanosti. Propracování této dělby je odvislé od řady faktorů, nejzáva�něj�ím v�ak je tlak 
nutnosti zvládnout zvy�ující se počty klientů se zachováním únosné doby a kvality obsluhy se 
stávající personální kapacitou, která je právě k dispozici. Dal�ím faktorem je také samozřejmě 
logika věcí tak, aby určitému technickému ře�ení nebyla podřízena logika v návaznosti 
probíhajících procesů a nedo�lo tak k roztr�ení logických vazeb nebo naopak ke kumulaci 
nesourodých a nespojitelných prvků. Je nutno respektovat zákonitosti vyplývající z teorie 
hromadné obsluhy, poskytování slu�by na úřadu práce v�ak musí mít zachován lidský rozměr, 
bez něho� by se vytratilo to, k čemu tyto úřady mají prioritně slou�it. Technický přenos 
informací lze v dne�ní době zajistit mnoha různými způsoby, lidský prvek v�ak zejména v 
procesu zprostředkování a poradenství je nadále nenahraditelný, pokud jeho působení není 
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formální a nemíjí se pak účinkem. Dělba činností na ÚP by měla být zaměřena právě na 
vytvoření prostředí pro účinné působení tohoto lidského prvku v kreativní a pru�né formě a na 
to, aby energie a čas takto zaměřeného člověka nebyl odčerpáván rutinními, administrativními 
činnostmi, jejich� realizaci lze zabezpečit jinak.  

První kontakt a počátek ka�dého dal�ího kontaktu je vhodné podle místních podmínek 
směřovat k informátoru, jeho� opodstatnění se jeví od určitého rozsahu obsluhovaných klientů 
jako nezbytné. Praxe ukazuje, �e je schopen zajistit první obsluhu �adatele a překonat 
počáteční nejasnosti v různých zále�itostech kontaktu s úřadem. Řadu věcí je mo�no 
operativně ře�it okam�itě bez nutnosti čekání na přímého zprostředkovatele, který je tímto 
způsobem od různých drobných zále�itostí opro�těn. Informátor poučí �adatele a pomů�e mu 
při vyplňování �ádosti o zprostředkování, zkontroluje podle rodného čísla v databázi jeho 
případné předchozí evidence na ÚP (mo�ná sankční vyřazení s 3 měsíční lhůtou neevidování) 
a prověří úplnost dokladů o ukončení předchozí činnosti (prac. uplatnění, �koly apod.). V 
případě zji�tění zjevných nedostatků nenechává uchazeče čekat, ale vy�ádá od něho doplnění, 
bez něho� je případně dal�í komunikace v předmětné zále�itosti zbytečná apod. 

Předmětem k diskusi mů�e být forma zaji�tění činnosti informátora. Zdá se, �e je 
výhodné tuto pozici obsazovat více zaměstnanci - zprostředkovateli formou slu�eb. Dosahuje 
se tím skutečně vyrovnaného působení toho prvku procesu, proto�e zprostředkovatel ze své 
praxe ví velmi dobře, co lze v roli informátora zajistit a zvládnout, co lze na této úrovni 
zachytit, vyře�it a nepou�tět dále do procesu, který je v dal�í fázi těmito zále�itostmi zbytečně 
zatě�ován. Tímto způsobem dojde k vyladění dělby činností mezi informátorem a 
zprostředkovateli přirozeným způsobem bez nutnosti úplně podrobně a taxativně tuto dělbu 
vymezovat. I při tomto vymezení toti� praxe přiná�í situace, které nejsou explicitně ře�eny a 
je nutno prokázat potřebnou flexibilitu při jejich zvládnutí. 

Působení odborných profesních poradců je v současnosti nutné, z hlediska perspektivy 
v�ak je potřebné zvy�ovat flexibilitu a schopnosti zprostředkovatelů i v těchto oblastech a 
posouvat jejich působení více do poradenské polohy ne� do polohy pouhých administrátorů a 
předavačů strukturovaných informací (práva a povinnosti, volná místa, posuzování spolupráce 
a nespolupráce a z toho plynoucí případné správní řízení apod). 

Rozčlenění personálu k zaji�tění zprostředkovatelsko-poradenských slu�eb musí také 
respektovat rozsah klientely, pro kterou je pracovi�tě připraveno slu�bu poskytovat, a denní 
zátě� obslu�ného pracovi�tě. Na malých pobočkách mů�e být vyčlenění samostatného 
informátora zbytečný luxus a naopak se tento postup mů�e projevit oslabením kapacity pro 
realizaci hlavní činnosti. Mo�ným ře�ením je také vyu�ití informátora nepravidelně v 
sezónních zátě�ových obdobích (např. na začátku měsíce apod.) nebo operativně (např. v 
případě zvládnutí důsledků hromadného propou�tění v jednom termínu apod.). Organizace a 
zabezpečení činností musí být flexibilní a umo�ňovat odpovídající modifikaci vzhledem k 
aktuálním podmínkám. 

Zařazení zprostředkovatelů a poradců do organizační struktury je také problémem, který 
byl ře�en během deseti let fungování ÚP různě a je mo�no čerpat k jeho pokrytí z učiněných 
praktických zku�eností. Zařazení poradců do zvlá�tního útvaru (odbor poradenství) je vhodné 
pro standardizaci poradenských postupů na v�ech pracovi�tích (pobočkách), metodická řízení 
a předávání zku�eností mezi poradci. Při jejich působení na pobočkách v�ak často dochází k 
odtr�ení jejich fungování od organizmu pobočky, o snahu prosazovat vlastní postupy bez 
jejich doladění a přizpůsobení podmínkám a stanoviskům zprostředkovatelského pracovi�tě a 
k rozdrobení cílové vize společného působení. Důsledkem mů�e být potom nedoceňování či 
podceňování poradenských aktivit ze strany zprostředkovatelů a vytvoření určitého vakua 
kolem takto zařazeného poradce, samozřejmě s dopadem na produktivitu jeho činnosti. 
Výhodněj�í se proto zdá jejich zařazení do struktury těchto pracovi�ť, co� vede k tomu, �e se 
poradenství stává jejich organickou součástí a ne pouze zbytečným teoretickým zařízením. 
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Oddělení administrativní a dávkové činnosti byla věnována rozsáhlá pasá� v kapitole 2., 
proto je mo�no krátce konstatovat zcela zásadní podpůrné stanovisko pro oddělení dávek od 
zprostředkování a pro hledání cest k opro�tění činnosti zprostředkovatelů od zbytečné (zru�it) 
nebo nezbytné (vyčlenit) administrativní činnosti, pokud je to mo�né. 

Externích slu�eb speciálního pracovně profesního poradenství nevyu�íváme téměř vůbec, 
vzhledem k nedostatku prostředků na jejich financování a neujasněné koncepci jejich vyu�ití. 

Nasazení systému OKpráce pocítil Úřad práce v Karviné poměrně citelně v prvních 
fázích jeho pou�ívání bohu�el v negativní rovině, vzhledem k tomu, �e jsme byli nuceni 
opustit vyu�ívání vlastního programového systému. Tento programový systém nebyl sice 
ře�en v tak pokročilém programovém prostředí, byl v�ak budován na základě podrobné 
analýzy po�adavků praxe, a to ve velmi flexibilní poloze, která umo�ňovala velmi rychlou 
reakci na okam�ité potřeby. Touto flexibilitou i schopnostmi na�ich informatiků byli u�ivatelé 
- zprostředkovatelé, poradci i pracovníci OTP a APZ - tak "zhýčkáni", �e znemo�nění 
některých potřebných úprav i přetrvávání různých signalizovaných problémů vyvolávalo 
nespokojenost a naru�ilo bě�ně zau�ívané procesy. Znemo�nění výplaty dávek tzv. 
důchodovým způsobem (za období od data do data) zavedlo do tohoto procesu nezdravou 
kampaňovitost, kterou jsme vyu�itím svého systému eliminovali a rozlo�ili zátě� v této 
oblasti na období celého měsíce. V počátcích vyu�ívání OKpráce chyběly bě�né nástroje 
práce s databází k vyhledávání uchazečů dle po�adovaných kritérií, co� v dal�ích verzích bylo 
postupně doplňováno a současná podoba této mo�nosti poměrně vyhovuje. Nedostatkem, a to 
přetrvávajícím, zůstává neře�ení problému sledování historie dosa�ení vzdělání u uchazeče o 
zaměstnání s uchováním informací o konkrétním vzdělávacím zařízení, kde příslu�né 
kvalifikace dosáhl. Přínosné by také bylo zaměření na standardizaci doplňkových znalostí a 
dovedností tak, aby bylo mo�né jednoznačně identifikovat jednotlivce a jejich počty s 
různými druhy svářečských kurzů, řidičských oprávnění apod. Z textově uchovaných 
informací jsou vět�inou výběry málo výsti�né a neposkytují hodnověrné informace. 

 
 
5. Kontakty se zaměstnavateli (resp. s dal�ími partnery) 
 
Kontaktům se zaměstnavateli byla věnována významná část v kapitole 2., proto pro 

doplnění je nutno uvést pouze následující: tyto kontakty, jejich úroveň a kvalita, je existenčně 
nutnou podmínkou fungování zprostředkování a poradenství na úřadech práce. Zku�enosti z 
realizace kontaktů svědčí o různém přístupu zaměstnavatelů ke komunikaci s úřadem práce a 
podněcují k hledání efektivních cest tam, kde to dosud nebylo úspě�né a roz�íření takových 
metod, které k úspěchu vedou. V počátcích 90. let úřad práce organizoval pro navázání 
kontaktu s novými podnikateli tzv. "Podnikatelské dny úřadu práce". �lo zejména o navázání 
spolupráce, předání informací novým nebo potenciálním zaměstnavatelům a překlenutí určité 
přehrady mezi úřady a dal�ími subjekty. Po tříleté tradici, kdy byla tato forma velmi efektivní, 
přestal být o ni zájem a ukázalo se, �e je překonaná a je nutno hledat jiné. Začaly fungovat 
hospodářské komory, iniciativy se chopila někde i města a obce, která začala podobné akce 
organizovat i s účastí zástupců úřadu práce, proto přestalo být nezbytně nutné zůstávat jejich 
nositelem. Ukázalo se, �e podnikatele zajímají i dal�í oblasti třeba z problematiky územního 
plánování, stanovování nájemného za nebytové prostory apod. a samostatná akce ÚP tohoto 
typu přestala být pro ně zajímavou. Vzhledem k vyplňování konkurenčního prostředí začaly 
být tyto akce méně zajímavé také z hlediska absence individuálního přístupu, proto bylo 
nutno tento přístup preferovat a vytvořit mo�nosti pro jeho uplatnění při realizaci kontaktů se 
zaměstnavateli. Kontakty se postupně rozdělily do následujících oblastí: 

- přebírání informací o mo�nosti pracovního uplatnění na VPM a realizace spolupráce 
při jejich naplňování 
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- podávání projektů pro vyu�ívání nástrojů APZ (příp. PALMIF), uzavírání dohod, 
poskytování prostředků, kontrola plnění podmínek dohod APZ, vymáhání dlu�ných 
prostředků 

- monitoring situace zaměstnavatelů v personální oblasti a sběr podkladů pro 
analytickou činnost úřadu práce 

- projednávání specifických zále�itostí, vyplývajících z povinnosti zaměstnavatelů z 
hlediska ZP a ZZ (např. povinný podíl zaměstnávání ZPS, udělování předchozích souhlasů, 
povolování přesčasové práce (do 31. 12. 2000), povolování práce cizinců apod.). 

- kontrola dodr�ování pracovně-právních a mzdových předpisů. 
 
Mimo kontroly lze náplně kontaktů různým způsobem kumulovat se zachováním 

racionality průniku informací k příslu�ným organizačním slo�kám. Nebude asi úplně rozumné 
přičlenit některé téma funkci, která není zainteresovaná na výsledku a bude zaji�ťovat 
získávání informací pouze doplňkově. Velmi brzo se projeví problémy a konflikty a bude 
nutno tento způsob velmi rychle změnit. 

V této práci se zabýváme zejména zprostředkováním a poradenstvím, proto bude 
nejzajímavěj�ím kontaktem právě realizace spolupráce při naplňování zji�těných volných 
pracovních míst. Z dříve uvedených důvodů zatím situace nedovoluje rozčlenění kontaktů se 
zaměstnavateli na ka�dého zprostředkovatele. Na jednotlivých pracovi�tích zprostředkování 
v�ak pozitivní efekty přineslo vyčlenění jednoho nebo více zprostředkovatelů pro 
zaměstnavatele a zaji�tění tohoto typu kontaktu tímto dispečerským způsobem. 

Pokud byla zmíněna mo�ná kumulace, je vyloučeno tento typ kontaktu zatě�ovat 
nějakými kontrolními povinnostmi, spí� je mo�no uva�ovat o mo�ných nabídkách vyu�ívání 
různých nástrojů APZ. 

Metody samoobslu�ného zprostředkování práce budou účinné pro určité skupiny 
uchazečů a je důle�ité je rozvíjet jak technicky, tak i logicky ve vztahu k informačnímu 
obsahu poskytovaných informačních struktur i ke způsobu práce s nimi. 

Kontakty s dal�ími partnery ÚP (odbor, �koly apod.) jsou realizovány buď operativně s 
konkrétním problémovým zaměřením (odbory) nebo systematicky a pravidelně (hlavně �koly 
v rámci IPS atd.). 

 
 

6. Zkvalitnění metodiky ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti 
 
V tomto směru je nejvhodněj�í úzká komunikace mezi praktickými pracovi�ti 

zprostředkování a poradenství s metodickými útvary SSZ a formulace pracovních postupů ve 
formě doporučení, která vycházejí z praktických zku�eností jednotlivých realizátorů a 
naplňují základní filozofii činnosti veřejných slu�eb zaměstnanosti. Výhodné je, �e zku�eností 
na úřadech práce u� je spousta a je na čem stavět, narozdíl od počátků činnosti, kde jsme se 
mohli pouze nechat inspirovat ze zahraničí. Pokud se jedná o jednotnou metodiku, ta by měla 
velmi rámcově specifikovat mantinely, které by zamezily úletům do extrémů a podrobně 
nabídnout spektrum mo�ných a efektivních postupů realizovaných v závislosti na místních a 
personálních podmínkách. 

Po�adavek individuálního přístupu ke klientům je samozřejmým imperativem, neměl by 
v�ak vést k eliminaci některých efektivních skupinových akcí, které lze touto formou 
realizovat a dosahovat dobrých výsledků při výběrových nebo informativních akcích ve 
vztahu k případným rozsáhlej�ím mo�nostem pracovního uplatnění apod. K projednávání 
osobních zále�itostí je nutno vytvořit diskrétní prostor, popis pracovních podmínek, 
charakteru práce a podání dal�ích souvisejících informací v�ak není nutno opakovat zvlá�ť a 
ztrácet čas pro jinou, u�itečněj�í činnost. V praxi se velmi osvědčily výběrové akce na úřadu 
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práce nebo u zaměstnavatelů, které někdy nahrazují  zdlouhavý proces docházení uchazečů s 
doporučenkami k zaměstnavateli. Výhodné je zejména jejich vyu�ití v případě vět�ího 
rozsahu poptávky ve formě více volných pracovních míst. Řada zaměstnavatelů v�ak 
preferuje tuto formu i v případě zprostředkování jednotlivých míst. 

Pro vyu�ití ve zprostředkovatelské praxi je vhodné také roz�íření forem nabízení VPM 
uchazeči nebo uchazeče zaměstnavateli v rámci individuálního zprostředkování. Forma 
klasické doporučenky přestává vyhovovat v případě, kdy je zprostředkovatel na pochybách, 
zda mů�e uchazeče zaměstnavateli doporučit vzhledem k neplnění některých specifikovaných 
po�adavků (přesné zaměření kvalifikace, méně roků praxe apod.). Při pou�ívání doporučenek 
docházelo ke konfliktům se zaměstnavateli, kteří napadli tu skutečnost, jak si mů�e ÚP 
dovolit "doporučovat" někoho, kdo nesplňuje jeho po�adavky. Zprostředkovací dokumenty 
byly tedy roz�ířeny vedle doporučenky o nabídku a informaci. Klasická doporučenka 
reprezentuje skutečné doporučení Úřadu práce konkrétního uchazeče zaměstnavateli. Nabídka 
je v opačném gardu a formuluje nabídku volného místa uchazeči. Informace je podávána v 
těch případech, kdy nelze doporučit ani nabídnout, ale pro eliminaci případných účelových 
výtek o nezprostředkování �ádné mo�nosti pracovního uplatnění i pro roz�íření mo�nosti 
případného uplatnění je tato forma vhodná a v některých případech i nutná. 

Na vyu�ití systému bilanční diagnostiky se právě pracuje, ale zatím v praxi funguje pouze 
na některých úřadech práce. Vytvoření mo�ností vyu�ití bilančně-diagnostických a ergo-
diagnostických metod by významně přispělo ke zkvalitnění podmínek při ře�ení problému 
uplatnění některých skupin uchazečů, kde by bylo mo�no spí� pozitivně zjistit, co mů�e dělat 
přes případné zdravotní posti�ení, ne� vyjmenovávat čeho schopen není. Více ne� metodický 
je to pravděpodobně problém finanční pro zaji�tění personálního a materiálního zabezpečení 
těchto systémů. 

 
 

7. Vhodné zdroje informací ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti 
 
V oblasti informací o uchazečích a volných pracovních místech od zaměstnavatelů není 

při zbě�ném pohledu extrémně záva�ných problémů a proces zprostředkování je poměrně 
slu�ně informačně podporován. Neposkytování informací o obsazení místa od zaměstnavatelů 
a z toho plynoucí posílání uchazečů na obsazená místa není mo�né eliminovat jinak, ne� 
zlep�ením spolupráce roz�ířením individuálních kontaktů, vyu�íváním  E-mailu nebo jiných 
prostředků. V praxi zprostředkování v�ak se objevuje, �e tzv. "tvrdá data" nepopisují skutečné 
záměry uchazečů a jejich motivace a mnohé akce se míjejí účinkem třeba proto, �e sice 
uchazeč je vyučen v příslu�ném oboru, případně má v něm i několikaletou praxi, uvádí, �e má 
o zprostředkování práce v tomto oboru zájem, ale v realitě reaguje na nabídky opatrně 
negativně, ov�em tak, aby se nedostal do nebezpečí sankčního vyřazení. K eliminaci 
některých faux pas při výběrových řízeních se zaměstnavateli, kdy pozvaní uchazeči 
neprojevili zájem o nabízené mo�nosti, jsme zavedli metodu řetězu předvýběrů pro konkrétní 
mo�nost bez účasti zaměstnavatele, který je přizván teprve k závěrečnému výběru, ze 
skutečně motivovaných uchazečů se skutečným zájmem o nabízenou mo�nost. I kdy� se 
významně roz�iřuje skupina uchazečů s eminentním zájmem o získání zaměstnání, přesto v 
evidenci zůstávají i ti, kterým je dobrá jen ke splnění nutné podmínky pro získání nějakého 
souvisejícího efektu jak ji� bylo popisováno vý�e. Jistota výplaty soc. dávek bez časové 
degrese i hmotného zabezpečení bez zvýraznění pojistného principu u nich tyto tendence 
prohlubují a ře�ením není pouze uplatňování sankčních pravomocí úřadu práce a jejich 
vyřazování z evidence. Často zbytečně se pak vyčerpá kapacita úřadu na tyto účely, které 
stejně nic neře�í, proto�e po třech měsících je dotyčný zpátky s jinou metodou jak vyřazení 
obejít. 
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Předvýběry jsou jednou z metod eliminace nebezpečí zhor�ování spolupráce se 
zaměstnavateli, ale neře�í situaci těch, kterým výsledný efekt neuskutečnění transakce vlastně 
vyhovuje. Dílčím ře�ením mohou být poradenské pohovory nebo problémově zaměřené 
skupinové akce poradenského charakteru, je v�ak nutné poznat, pokud to lze, skutečnou 
motivaci těchto klientů. Cestou by mohla být formulace strukturovaného rozhovoru nebo 
dotazníku, který by bylo mo�no automatizovaně zpracovat, a ze kterého by bylo mo�no 
odvodit přibli�né motivy, které jsou důvodem dosavadní neúspě�nosti při hledání zaměstnání 
na trhu práce, ve formě "měkkých" dat, ale také ve formalizované podobě k mo�nosti 
databázového uchování. Pokud nic takového není k dispozici, je nebezpečí, �e v praxi budou 
pou�ívány amatérské a zjednodu�ené postupy cejchování typu "komu se chce nebo nechce 
pracovat" a k diferenciaci přístupu ke klientům podle tohoto málo vypovídajícího zatřídění. 
Zásadní změnu v�ak je mo�no očekávat a� se změnou podpůrných podmínek ve vý�e 
zmíněných směrech. 

Není mo�no se také nezmínit o zbytečných problémech ve sdílení informací z databází 
partnerských institucí, co� mělo být ře�eno na úrovni bě�né v zahraničí (např. v Dánsku). 
Zatím se setkáváme se zbytečnými překá�kami, které brání mnohdy rozumným po�adavkům 
z na�í strany směrem k partnerským institucím nebo naopak, a podporují dojem, �e se úřady 
mezi sebou nejsou schopny domluvit, a �e se dá celkem snadno podvádět. 

 
 

8. Kvalita práce zprostředkovatelů, zprostředkovatelů-poradců a poradců  
 
Vzdělání zaměstnanců ve zprostředkovatelských a poradenských funkcích je významnou 

podmínkou nikoli v�ak postačujícím kritériem pro získání uplatnění v tomto oboru a pro jeho 
úspě�ný výkon. 

O po�adavku středo�kolského vzdělání s maturitou je zbytečné diskutovat vzhledem k 
charakteru jejich činnosti. Tento minimální standard by měl být dodr�en na v�ech stupních 
zprostředkovatelské i poradenské činnosti. U základního zprostředkování v prvním kontaktu 
není nutno explicitně vy�adovat specifický směr zaměření získaného středo�kolského 
vzdělání a ze zku�eností je mo�no konstatovat, �e na této úrovni jsou úspě�né jak 
gymnazistky, ekonomky, průmyslovačky, tak i absolventky různých učebních oborů s 
maturitou (samozřejmě i mu�i). Tyto zprostředkovatelky musí být zapojeny do systému 
interního vzdělávání v rámci slu�eb zaměstnanosti a tímto způsobem by měly získávat i 
nutnou teoretickou základnu pro svou činnost, se kterou se na svých �kolách nesetkaly, i 
znalosti a dovednosti v praktických postupech při realizaci zprostředkovatelské činnosti. 

Zprostředkovatel - poradce by měl být zásadně absolvent sociálně-právního směru 
středo�kolského nebo vy��ího odborného studia a u poradce, a� na výjimky by postupně měli 
převládat absolventi bakalářského nebo magisterského typu studia s tímto zaměřením nebo v 
příbuzných oborech (psychologie, pedagogika, vzdělávání dospělých apod.). Pro posuzování 
zdravotní způsobilosti uchazečů o zaměstnání pro potřeby zprostředkování ve smyslu 
pozitivního zji�tění skutečné pracovní schopnosti by bylo vhodné v rámci poradenství uplatnit 
i zaměstnance se zaměřením na posudkové lékařství nebo se zku�enostmi z lékařství ve vazbě 
na pracovní podmínky, ergodiagnostiku apod. 

Jak bylo vý�e uvedeno, vzdělání není postačujícím kritériem pro práci na ÚP, zejména ve 
zprostředkovatelsko-poradenské oblasti. Důle�ité jsou osobní vlastnosti a osobnostní 
charakteristiky ka�dého jednotlivce, který  se o tuto práci uchází. Je nutné mít velmi dobrý 
vztah k lidem, dobré komunikační schopnosti, ochotu k vysokému pracovnímu nasazení i v 
konfliktních situacích a k pomoci těm, kteří ji potřebují i kdy� to nevyjadřují v�dy 
nejvybíravěj�ím způsobem. Práce na tomto úseku vy�aduje vysokou schopnost sebeovládání, 
trpělivost a vylučuje cholerické výbuchy a sklony ke zkratkovitému ře�ení vzniklých 
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problémů. Odolnost vůči stresu a zároveň otevřenost a kreativita by měly být základní 
součástí osobnostního vybavení pracovníků na tomto úseku. 

Z hlediska platového zařazení je mo�no uva�ovat v rámci dnes platné tabulky tříd s tzv. 
trojtřídami pro ka�dou úroveň. Zprostředkovatelé 5. - 7. třída, zprostředkovatelé poradci 6. - 
8. třída, poradci 7. - 9. třída dle vykonávaných činností, jejich� výkon je mo�no samozřejmě 
vy�adovat v souvislosti se schopnostmi, získanými znalostmi a praktickými zku�enostmi. 
Míru osobního nasazení a kvality odvedené práce je mo�no ohodnotit osobním příplatkem, na 
který ov�em musí být dostatek finančních prostředků v disponibilním rozpočtu úřadu. Snaha o 
vyu�ití rozpočtu na mzdy zatříděním do co mo�ná nejvy��ích tříd a jeho vyčerpáním na 
výplatu pouze holých tarifů nepřiná�í dobré výsledky, přesto�e je zpočátku provázena 
spokojeností. Nedostatek motivační slo�ky v�ak později vede ke stagnaci výkonů, které jsou 
vydávány s vědomím nárokovosti základního tarifu, a k určité letargii s dopadem na 
produktivitu a kvalitu činnosti. 

Co se týče základních zku�eností s problémy v práci na těchto úsecích je to zejména v 
posledních letech nadměrné vytí�ení a určitá bezútě�nost, která vyplývá ze situace na místním 
trhu práce. Opakovaná nezaměstnanost, nesnadnost uspokojení těch, kteří o uplatnění na trhu 
práce mají skutečný zájem, lavírování a podvody těch, kterým evidence na ÚP slou�í k jiným 
účelům jsou často důvody neuspokojení z vykonávané práce. Připojuje se k nim i pocit 
nízkého společenského statutu a veřejného podceňování tohoto typu svým způsobem velmi 
tě�ké a odpovědné práce. Představitelé veřejnosti, kteří se v médiích připojují k plo�nému 
napadání a sni�ování významu této práce, přispívají k pocitu, �e neexistuje zastání v případě 
hrubého, vulgárního a fyzického napadání některými klienty. Je mnohdy skutečně obtí�né 
zachovat korektnost tváří v tvář neskutečné sprostotě a brutalitě, se kterou se na úřadu práce 
někteří klienti prezentují. Smutné je, �e nacházejí pro své jednání východiska z úrovní, které 
by měly být spí� zainteresovány na podpoře kvalitních výkonů ve správních činnostech. 
Činnost zprostředkovatelů a poradců je mo�né zlep�it podle mého názoru uplatněním vý�e 

uvedených principů otevřeného zprostředkování a ujasněním vize činnosti ÚP jako skutečné 
slu�by na trhu práce. Je nutno přijmout řadu organizačních opatření k naplnění těchto 
principů, je v�ak také nezbytné toto směřování podpořit formulováním legislativních 
podkladů, které řadu věcí upraví systémově a systematicky tak, aby zprostředkovatel nebyl 
hrozbou (vyřazování, odebrání HZ atd.), ale důvěryhodným partnerem při ře�ení problémů 
zaměstnanosti. 

Programy �kolení v této oblasti existují, jsou realizovány akcemi v rámci vzdělávacích 
středisek v Olomouci, Písku a Bohdanči. Z důvodu pracovní vytí�enosti v�ak je 
problematické počítat se systematickým vzděláváním formou del�ích kurzů v těchto 
zařízeních. V souvislosti s vyu�itím INTERNETU by bylo vhodné připravit pro některá 
témata distanční kurzy s E-mailovými konzultacemi a se závěrečným vyhodnocením, 
případně s praktickými cvičeními v prezenční formě, pokud je nelze realizovat distančním 
způsobem. Zároveň doporučuji roz�ířit síť vzdělávacích středisek oproti současnému stavu 
pro pokrytí vzdělávacích potřeb, které budou s přibli�ováním k EU narůstat. Střediska je také 
nutné odpovídajícím způsobem vybavit a zabezpečit jejich provoz, co� se mů�e zdát velmi 
nákladné, je to v�ak v konečném důsledku ekonomičtěj�í, ne� uhrazovat přemr�těné částky 
různým firmám za pronájem techniky, prostorů atd. Tímto způsobem lze realizovat i některé 
�kolící aktivity ve spolupráci s externími dodavateli, v rámci vzdělávacích středisek v�ak 
určitě efektivněji ne� jinde. 

Odbornou přípravu mláde�e podle mého názoru není nutné zabezpečovat ve směru k těmto 
funkcím speciálními směry na S� a V�, stačit by mělo v�eobecné vzdělání ve vý�e zmíněných 
oborech s do�kolením v rámci kurzů zaji�ťovaných slu�bami zaměstnanosti pro své 
pracovníky během interního vzdělávání. 
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Výměnu informací a zku�eností mezi odborníky ve slu�bách zaměstnanosti pova�uji za 
významný prvek stimulace k aplikaci jinde vyzkou�ených metod a postupů a obohacení 
činnosti úřadů práce. Způsob výměny informací je nutno volit podle tématu.  

Je nutné intenzivně vyu�ívat elektronickou po�tu různými formami od jednotlivých 
informačních relací a� k elektronickým konferencím. Tímto médiem v�ak nelze nahradit v�e, 
proto je vhodné umo�nit i osobní setkávání odborníků na problémově zaměřených seminářích 
a odborných schůzkách. Např. z kontaktu s ÚP Most jsme sami vytě�ili zku�enosti s realizací 
rekvalifikačního kurzu pro mladistvé, který ji� třetím rokem v podmínkách na�eho okresu 
poměrně úspě�ně realizujeme. 

 
 

9. Institucionální problémy 
 

V některých aspektech je nutné prosazovat ujednocení přístupů k organizaci výkonu 
zprostředkovatelských a poradenských činností. Jedná se zejména o případy, kdy setrvávání v 
neefektivních postupech zbytečně vá�e kapacity, které by mohly být vyu�ity jinak nebo jinde, 
a tam, kde toto setrvávání má významný vliv na kvalitu nebo orientaci výsledných efektů. 
Zavedení funkce informátora, otevřené zprostředkování a oddělení dávek od zprostředkování 
jsou poměrně silné imperativy pro nejbli��í období. V rámci zprostředkování a poradenství je 
v�ak nutno ponechat prostor pro vlastní aktivity, kreativitu a vynalézavost a ne ho příli�nou 
uniformitou vyplnit bez mo�nosti vymý�let nové přístupy a reagovat na nové situace v 
ekonomické a společenské realitě. 

Pracovi�tě slu�eb zaměstnanosti na úrovni krajů, ať u� realizované "krajským úřadem 
práce" nebo pověřením dosavadních ÚP v sídle kraje vymezenými kompetencemi by mohla v 
této oblasti sehrávat úlohu více metodickou ne� výkonnou vzhledem k tomu, �e s těmito 
činnostmi je třeba jít za klientem a ne ho nechat cestovat desítky kilometrů do sídla kraje. U 
některých speciálních postupů, které by byly náročné na drahé přístrojové vybavení a u 
kterých by se podmínky nedaly realizovat na místní úrovni je mo�né uva�ovat o vytvoření 
pracovi�tě poskytujícího tyto slu�by pro �ir�í okruh klientů třeba a� v rámci kraje. Tato 
pracovi�tě v�ak je třeba budovat tam, kde jsou k tomu nejvhodněj�í podmínky, a ne pouze v 
sídle kraje, přesto�e o to mů�e být zájem ze strany nových krajských politiků. 

 
 

10.     Jaké dal�í problémy vidíte? 
 

O vět�ině problémů bylo více, či méně obsáhle hovořeno v minulých kapitolách. Na závěr 
je nutno zmínit přetrvávající problém určitých zakořeněných názorů ve společnosti, které 
svým působením vytvářejí limity, přes které nelze překročit ani při sebevět�ím úsilí, 
pracovním nasazení a snaze. Tyto názory vycházejí jak z působení minulosti, tak jsou bohu�el 
mnohdy potvrzovány nebo prohlubovány v přítomnosti. 

Z minulosti vychází způsob určitého hraní rolí, schizofrenie v my�lení a mluveném 
projevu, snaha nalézt v různých neprostupných a represivních systémech �ikovnou cestičku ke 
ký�enému cíli, bez nutnosti procházet tě�kopádnou ma�inerií s malou naději na dosa�ení 
efektu. Klamání, úhybné manévry a drobné nebo vět�í podvody se staly bě�nou normou 
jednání a ten, kdo v tom "uměl chodit" byl lidmi více obdivován ne� odsouzen. V současnosti 
navíc jsou tyto drobně podvodné manévry obhajovány argumentací téměř o pomyslném 
nároku na jejich pou�ívání kdy� se "nahoře rozkrádají miliardy". Legislativně navíc také není 
dostatečně účinně prosazována tendence posílení funkcí státu tam, kde je to skutečně 
nezbytně nutné a nahrazení jeho působení jinými mechanismy tam, kde je to mo�né. Ponechat 
úředníkům tě�ko prosazovatelné, konfliktní a zbytečné kompetence tam, kde by bylo mo�no 
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je nahradit systémovým, motivačním působením je stejně �patné, jako je potom očerňovat 
před veřejností za to, �e jich nevyu�ívají optimálně a přispívat tak ke zvy�ování chaosu ve 
společnosti při vytváření nových hodnotových měřítek a přirozených norem existence v jejím 
rámci. Neúcta k právu, nedůvěra ve vztazích obchodních i mezilidských, �ití ze dne na den 
bez del�í perspektivy se stává postupně součástí společenské atmosféry, která se mů�e stát 
právě určitým tě�ko překročitelným limitem.  

V této atmosféře mohou vyznít toti� naprázdno i velmi slibné a nadějné aktivity, které 
v�ak vy�adují aspoň elementární míru důvěry ve spolupráci a v racionalitu podnikaných 
kroků. V průběhu činnosti JOB-klubů se setkáváme u uchazečů s defétismem, odevzdaností 
nebo naopak s absolutní negací v�eho a téměř hysterickými útoky bez vlastní sebereflexe. 
Příznivým signálem v�ak je, �e občas s pozitivními argumenty proti těmto radikálům vystoupí 
sami někteří účastníci JOB-klubu, častěji v�ak se zachovají netečně nebo přikyvují. 
Nejnebezpečněj�í je působení této atmosféry na mláde�, která teprve vstupuje na trh práce a 
vytváří si návyky a hodnotové postoje. Pokud si osvojí názor, �e "v�echno je podvod" a "o 
něco se sna�it je stejně k ničemu", společně s návykem na bezpracné získání finančních 
prostředků z různých dávek a s přilep�ením z krátkodobých "černých" zaměstnání, jen velmi 
tě�ko budou později tento styl �ivota opou�tět. Je řada těch, u kterých se je�tě přidru�í 
problémy různých zákonných srá�ek (exekuce, vý�ivné apod.), a kteří programově legální 
zaměstnání odmítají, vzhledem k tomu, �e po provedení srá�ek jim ze mzdy zbude pouze 
minimální základ, zatímco u "černých fu�ek" mají "své jisté".¨ 
Ře�ení je mo�no vidět ve dvou směrech. Prvním je tzv. metoda dobrého příkladu, 

prostřednictvím které by mohlo dojít k mediálnímu roz�iřování určitého typu pozitivních 
informací jako protiváhy katastrofických zvěstí, hrnoucích se na čtenáře, diváky a posluchače 
ze v�ech stran. V realitě toti� vedle problémových a krachujících podniků i dnes existují ty 
prosperující s velmi dobrou perspektivou do budoucna, které by si tento druh reklamy 
zaslou�ily. Druhým směrem je roz�íření kontaktů se zahraničím, zejména pro mláde� k 
získání návyku na styl práce a psané i nepsané normy jednání, které vyspělé země přivedly k 
úrovni, její� dosa�ení je pro nás úkolem na desítky pří�tích let. Podmínkou v�ak je, aby 
odcházeli s ochotou k návratu a k vyu�ití získaných schopností doma. Podobnou roli zde 
sehrávají také zahraniční investoři, kteří se svými aktivitami přiná�ejí i pro nás mnohdy novou 
firemní kulturu a nové přístupy. Podstatou v�ak zůstává, �e nelze nic o�idit, předstírat a 
"okecat", tak jak bylo mnohde zvykem. Pozitivně by v tomto směru mohlo působit 
přibli�ování a vstup do EU, v jeho� rámci bude mo�no po uplynutí pravděpodobně určitého 
přechodného období vyu�ívat jednu ze základních svobod - svobodu pohybu osob, včetně 
svobodné volby zaměstnání na území států EU. Zcela jistě neproběhne �ádný exodus, 
zjednodu�í se v�ak procedury a vytvoří mo�nosti tam, kde jsou dosud realizované postupy 
překá�kou v roz�íření uplatnění těch, po kterých je skutečná poptávka. Úřady práce mohou 
tomuto procesu pomoci roz�ířením záběru své zprostředkovací činnosti mimo dosavadní 
hranice své působnosti, musí v�ak být na to připraveny a schopny poskytnout účinnou 
zprostředkovací a poradenskou slu�bu. I to je důvod k zamy�lení nad vý�e uvedenými náměty 
k zintenzivnění a zefektivnění právě tohoto druhu veřejné slu�by. 

Pro úplnost je nutné dodat, �e působení negativní společenské atmosféry poměrně silně 
pociťujeme v oblasti s vyhrocením problémů nezaměstnanosti, kriminality, zdevastovaného 
�ivotního prostředí a uměle vytvořených rozsáhlých sídli�tních celků. Z kontaktů s kolegy z 
jiných oblastí republiky i při jejich náv�těvách je zřejmé, �e toto působení není ani tak 
rozsáhlé, ani tak silně ovlivňující a vyskytuje se spí� men�inově. Vět�ina procesů probíhá na 
těchto územích přirozeně a pro řadu aktivit se dokonce nedostává lidských zdrojů k jejich 
realizaci. Tato tradiční území nebyla tak silně posti�ena umělými plánovačskými zásahy s 
devastujícím účinkem a byla schopna se poměrně rychle vrátit k normální existenci a 
přirozenému vývoji, o čem� m. j. svědčí i dlouhodobě nízká místní míra nezaměstnanosti.  
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Zejména na severu Čech a Moravy v�ak je situace daleko slo�itěj�í s provázaným 
působením řady negativních faktorů. Argumenty uváděné v této kapitole proto nemají v 
úmyslu generalizovat, ale přispět k celkovému pohledu na problematiku i z úhlu poněkud 
méně příznivého.  

  
 
        
 
        Ing. Tomá� �piroch 
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Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovního poradenství 
při zprostředkování zaměstnání 

 
 
 V úvodu je nutno konstatovat, �e Úřad práce v Mostě má organizačně odděleno 
poradenství od zprostředkování. Původní zprostředkovatelky fungují jako administrativní a 
evidenční kontaktní místa, a pouze sedm z nich bylo specielně pro�koleno ve znalostech 
potřebných pro poradkyně. Toto poradenství je dále členěno podle vhodných skupin profesí, a 
to nikoliv ve vazbě na evidované uchazeče o zaměstnání, ale naopak na okruhy příslu�ných 
zaměstnavatelů. Tento systém provozujeme zatím pouze půl roku, přičem� se jeví jako vysoce 
účinný  směrem k osobním vazbám na potenciální zaměstnavatele  (vět�í důvěra a otevřeněj�í 
informace) a dále na lep�í výběr konkrétních uchazečů. 
 
 Na pobočce v Litvínově je systém jiný, a sice profesní rozdělení je uplatňováno u 
evidovaných uchazečů a nikoliv u zaměstnavatelů. To byl ná� původní způsob i v Mostě, 
ov�em byl vhodný pouze do určité meze, konkrétně ve vazbě na počet uchazečů, které je 
schopna zvládnout jedna zprostředkovatelka tak, by mohla alespoň částečně fungovat jako 
poradkyně. 
 
 
 
1. Základní problémy v současné zprostředkovatelské a poradenské činnosti úřadů práce. 
1.1 Domníváte se, �e současná situace na trhu práce vy�aduje posílit poradenskou činnosti při 

zprostředkování zaměstnání? Proč? Jsou úřady práce na toto posílení připraveny? 
 
Ano � současná situace vy�aduje posílit poradenskou činnost při zprostředkování zaměstnání. 
 
Proč � přibývá nezaměstnaných celkově a nezaměstnaných, kterým je potřeba se individuálně 
věnovat, zvlá�tě v případech, kdy jsou uvolňováni z důvodu organizačních změn (u nás 
převá�ně z chemického a hornického průmyslu), kdy �profesní vybavenost� těchto lidí jednak 
není na trhu práce �ádána nebo u nových potencionálních zaměstnavatelů, s přihlédnutím 
k stále nověj�ím technologiím, není postačující. Navíc uchazeči, kteří je�tě nezaměstnanost 
nepoznali (tj. např. lidé, kteří více jak 25 let byli zaměstnáni u jednoho podniku) potřebují a 
vy�adují i dal�í poradenské slu�by, které sice přímo se zaměstnáním nesouvisí, ale mají 
souvislost s jejich dosud nepoznaným stavem � nezaměstnaností. 
 
Připravenost ÚP � jsme toho názoru, �e nejsme úplně připraveni � málo tzv. �čistých� 
poradců na velký počet uchazečů (nutná kumulace činností), dále: nevyhovující informační 
systém � nedostatek informací: 
- poradce po�aduje �ir�í přehled volných míst � v členění: okres 
                                                                                                    region 
                      ČR 
         práce v zahraničí 
- na obdobné úrovni přehled o mo�nostech rekvalifikace (programy) ze v�ech regionů     
ČR  

 
Ano, domníváme se, �e posílením poradenské činnosti při zprostředkování zaměstnání se 
vytváří prostor pro ře�ení potřeb a po�adavků klienta. Dále se vytváří prostor pro spolupráci 
s ostatními útvary ÚP, zlep�ují se podmínky pro organizaci výběrových řízení, klubů práce a 
zejména náv�těv u zaměstnavatele. 
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Pokud ÚP změní dosavadní uspořádání zprostředkování a vyčlení pracovnice, které se budou 
zabývat zejména poradenskou činností, je mo�né i v současných podmínkách práci výrazně 
zkvalitnit. 

 
 

1.2. V čem jsou hlavní problémy: 
a) na trhu práce v nedostatku pracovních míst a vysoké nezaměstnanosti, v neznalosti 

předpokládaného vývoje na trhu práce, podcenění smyslu poradenství za dané situace? 
 

Problémy: 
− v současné době je to rozhodně nedostatek pracovních míst 
− neznalost vývoje trhu práce � nefungování personální politiky zvlá�tě v soukromém 

sektoru (ÚP se pozdě dovídá o potřebách firem z hlediska lidských zdrojů), dle na�eho 
názoru je tato oblast podceňována, pokud jsou krátce před nahlá�ením volného místa 
vy�adovány speciální znalosti a ÚP by mohl zaměstnavateli takovou sílu tzv. �připravit�, 
o tomto záměru zaměstnavatele se dovídá příli� pozdě. 

− v podcenění smyslu poradenství za dané situace. 
 
Okres Most patří mezi nejproblémověj�í regiony ve v�ech vý�e uvedených aspektech a přesto 
změnou organizace práce nedo�lo k výrazněj�ímu nárůstu administrativy u zprostředkovatelek 
� administrátorek a navíc se vytvořil prostor pro poradenskou činnost. 
 
b) v nepřipravenosti úřadů práce � v malém personální  vybavení, v časovém nebo psychickém 

zatí�ení zprostředkovatelů a poradců, v kvalifikaci zprostředkovatelů-poradců, v zaostávání jejich 
kvalifikačního růstu, v jejich zatí�ení administrativou, v nerovnoměrném zatí�ení pracovníků 
útvarů zprostředkování práce, v nedostatku informací o klientovi nebo o volných pracovních 
místech? 

 
Uvedené problémy existují, jen  velice obtí�ně se hledají vyhovující metody zprostředkování-
poradenství proto�e: 
- personální vybavení je dané, 
- výchova poradce-zprostředkovatele je dlouhodoběj�í zále�itost,  
- administrativa je zatě�uje a dlouhodobě velký nárůst �adatelů některé přivádí a� 

k bezradnosti. 
Doporučení: vy�kolit vybrané zprostředkovatelky v poradenských aktivitách. 
 
Nepřipravenost ÚP spočívá v neschopnosti oprostit se od starého zavedeného modelu a 
podívat se na problém z jiného úhlu pohledu. Personální vybavení je zhruba u v�ech ÚP 
stejné, kvalifikaci poradkyň-zprostředkovatelek, jejich profesní růst, regulaci časového 
zatí�ení, informace o klientovi a volných pracovních místech lze ře�it ji� zmíněným novým 
modelem. Není to samozřejmě univerzální návod, ale u� dnes mů�eme říci, �e řada 
nastíněných problémů se vyře�ila, nebo alespoň zlep�ila. 
 
c) v dal�ích oblastech (v komunikaci mezi útvary úřadu práce, mezi ÚP a zaměstnavateli, 

v nevyjasněné náplni nebo metodice pracovně profesního poradenství, atd.)? 
  
V klasickém modelu zprostředkovatelky s ostatními útvary ÚP téměř nekomunikovaly. 
V novém modelu se bez velice úzkých vztahů s ostatními útvary ÚP neobejdou. Náplň a 
metodika je rámcově jasná, časem se bude upřesňovat a mo�ná i měnit. 
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V komunikaci mezi útvary úřadu nevidíme zásadní problémy, problém ale je v organizaci a 
řízení práce mezi ÚP a zaměstnavateli: nedostatek času udr�et si nezbytnou úroveň znalostí o 
zaměstnavatelích, úzký kontakt se svým okruhem (máme na mysli profesně � odvětvovou 
skupinu) a pravidelným nav�těvováním alespoň klíčových zaměstnavatelů (např. exkurze do 
podniku � jak jsme si vyzkou�eli) v současné době ji� téměř není mo�né. 
 
 
 
2.    Racionální uspořádání kontaktů s individuálním klientem. 
2.1. Jaké informace o uchazeči a) jsou získávány, b) je účelné získat: 

- ji� při 1. náv�těvě klienta (základní �tvrdá� data) 
- a� při náv�těvách dal�ích (př. osobní zájmy, zaměření, schopnosti apod.)? 

Kdo provádí, resp. kdo by měl: -ověřovat �ádosti a doklady potřebné pro přijetí do evidence, -vydávat 
správní rozhodnutí, -zaji�ťovat výplatu hmotného zabezpečení? 
Domníváte se, �e těmito úkony by se zprostředkovatel � poradce měl, neměl zabývat? 
(Rozli�it ÚP a pobočky). 
 
Při první náv�těvě klienta na Úřadu práce v Mostě se uchazeč zaeviduje, tj. vyplní �ádost o 
zprostředkování zaměstnání a dolo�í potřebné doklady, tedy občanský průkaz a doklad o 
ukončení pracovního poměru. Vyplněnou �ádost a předlo�ené doklady ověří pracovník 
informací. Ten uchazeči také řekne, jaké doklady bude muset je�tě dolo�it při pří�tí náv�těvě a 
kdy a ke komu má přijít pří�tě. Současně uchazeče poučí o jeho právech a povinnostech. 
 
Správní rozhodnutí vydává zprostředkovatelka-administrátorka a ověřuje je ověřovatelka. 
 
Kdo provádí, resp. kdo by měl zaji�ťovat výplatu hmotného zabezpečení? 
Výplatu hmotného zabezpečení zaji�ťuje ekonomický odbor na základě podkladů, které 
zpracovávají dávkařky. Zprostředkovatel (poradce) by se touto činností neměl zabývat. 
Věnuje se své činnosti (kontaktu s uchazečem) a není ani mo�né, aby sám �ádosti uchazečů 
(doklady) ověřoval nebo dokonce při tak velkém mno�ství dokladů, aby sám zaji�ťoval 
výplatu hmotného zabezpečení. 
 
Při dal�ích náv�těvách by se měla zprostředkovatelka-poradkyně (dále jen ZP) zabývat zájmy, 
zaměřením, schopnostmi klienta, popř. usoudit, zda potřebuje podpůrný program vzhledem ke 
svému psychickému stavu a mohla tak efektivně, v souladu s jeho potřebami a mo�nostmi, 
hledat pro něho uplatnění. Ostatní zmíněné úkony by měla vykonávat zprostředkovatelka-
administrativní (dále je ZA). 
 
Racionální uspořádání � pobočka: 
- co nejvíce informací získat ji� při 1. náv�těvě 
- �ádost a ověřování dokladů potřebných pro přijetí do evidence a následné rozhodování 

zaji�ťuje informátor � tento postup nám vyhovuje 
- rozhodnutí vydává zprostředkovatel (na pobočce plní funkci administrativní tak i 

poradenskou) � pokud pracuje s omezeným počtem klientů � ná� odhad je 200 � 250, jsme 
toho názoru, �e tato kumulace je mo�ná 

- dávky � zaji�ťování výplat HZ � sledování lhůt � podpůrčí doby, povinné srá�ky z dávek 
apod. zaji�ťuje referent dávek � na pobočce nám vyhovuje. 
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2.2. Je účelné a mo�né při prvém kontaktu s ÚP ohodnotit uchazeče o zaměstnání jako 
a) �problémového� nebo �neproblémového�, jaká jsou kritéria pro umístitelnost (za jakých 

podmínek)? 
b) jako uchazeče �samozaměstnatelného�, nebo vy�adujícího základní poradenství, nebo 

vy�adujícího speciální  (návazné) poradenství? 
Jestli�e ano, ne, proč? Znáte existující metody, které by takové členění umo�nily? 

 
Při první náv�těvě uchazeče na ÚP není mo�né jej ohodnotit jako �problémového�  nebo 
�neproblémového�. To je mo�né pouze u uchazečů, kteří přicházejí do evidence 
opakovaně, nebo v některých případech je toto zřejmé z předlo�ených dokladů, či chování 
u� při první náv�těvě (př. s uchazečem byl v poslední době opakovaně ukončen pracovní 
poměr pro záva�né poru�ení pracovní kázně apod.). Při prvém kontaktu, kdy se uchazeč 
eviduje, není mo�né ani zjistit, zda jde o uchazeče �samozaměstnatelného�. Teprve při 
dal�ích kontaktech se uchazeč zajímá o mo�nosti rekvalifikací, příspěvků apod. 
V případech hromadného propou�tění jsou propou�tění pracovníci takto informováni ji� 
dopředu a pak přichází do evidence ji� s určitou představou. 
 
a) Pokud jsou kritéria problémovosti stanovena (např. uchazeč bez kvalifikace,  věkové 

hranice, vy��í počet evidencí atd.) je to mo�né i účelné, ale nemělo by to limitovat 
poskytované slu�by ÚP, popř. mechanicky zařazovat do příslu�ných �okének�.   
Pokud se pojmem problémový myslí subjektivní názor zprostředkovatelky (chování, 
vystupování, příp. agresivita, apatie, nezájem klienta atd..), není to mo�né ani účelné a 
pokud se o to pokou�í, je to i �kodlivé. Chování, postoje i prezentované názory člověka 
v zátě�ové situaci mohou  být značně zavádějící. 
 

b) Při prvním kontaktu není vhodné si utvářet hotové názory. 
 
 
2.3. Jaký je Vá� názor na frekvenci náv�těv uchazeče na ÚP (v závislosti na typu uchazeče - jeho 

problémovosti, na �etapě� nezaměstnanosti, tj. po 1. kontaktu  u zprostředkovatele-poradce, 
speciálního poradce, atd., na dostatku pracovních míst apod. 

 
       Frekvence náv�těv: 

- v závislosti na typu uchazeče 
- u specialistů � výjimečné obory � rozhodně v závislosti na nabídce volných míst 

(např. lékař, umělci) 
- u ostatních při mo�né nabídce pracovního místa � nebo zaji�tění rekvalifikace apod. 
- jinak plánovat kontakt 1x za 3 měsíce u v�ech uchazečů 
pozn. uchazeč, který skutečně práci hledá a o na�e slu�by má zájem, na ÚP dochází 
dle jeho potřeby a nečeká na den, kdy byl pozván.  
 
Je vhodné si klienta zvát, mám-li mu co nabídnout � práci, rekvalifikace , motivační kurz 
atd. Dále je mo�né se řídit potřebami klienta, jeho zájmem o kontakt se ZP. 
Výjimku by bylo mo�né udělat u absolventů a mladistvých, kde by bylo namístě limitovat 
dobu mezi jednotlivými náv�těvami (cca půl roku) a intenzivněj�ím přístupem a za pou�ití 
v�ech mo�ných nástrojů se sna�it absolventa uplatnit. Vysoce účinný je projekt MOST. 
 
Uchazeč, který pobírá od ÚP dávky hmotného zabezpečení, by měl chodit na kontrolní 
náv�těvy jedenkrát měsíčně, u neplacených uchazečů je mo�nost frekvence náv�těv sní�it, 
pokud jim nelze nabídnout volné pracovní místo. 
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2.4. Je stávající doba jednání s uchazečem (k udr�ení či vytvoření motivace pracovat) dostatečná pro 
poradenskou činnost, pro zabezpečení vhodného zaměstnání? Jaká je čekací doba uchazečů o 
zaměstnání přímo na ÚP před přijetím zprostředkovatelem-informátorem, zprostředkovatelem-
poradcem? Jaké by tyto doby měly být? Co mů�e udělat ÚP pro minimalizaci této doby? Je 
prostředí, v něm� jsou klienti ÚP přijímáni vhodné? 

 
V novém modelu poradenství ke zprostředkování se zatím jeví, �e dobu pro práci 
s uchazečem je mo�né přizpůsobit potřebám uchazeče. Prostředí je upraveno dle mo�ností 
ÚP, ale zatím vyhovuje jak potřebám uchazečů, tak i ZP. Tomuto prostředí je nutno 
věnovat zvý�enou pozornost, neboť má velký vliv na psychiku uchazečů. 
 
Čekací doby na ÚP závisí na době, kdy uchazeč přijde. Na počátku ka�dého měsíce se 
čekací doba na zaevidování prodlou�í, proto�e přichází velké mno�ství nových občanů 
k zaevidování. V průběhu měsíce jsou pak občané evidováni průbě�ně bez del�ích 
čekacích dob. Při kontrolních náv�těvách zále�í i na denní době, kdy uchazeč přijde. Ke 
konci úředních hodin je uchazečů ji� minimum. 

 
 
2.5. Podle jakého klíče je účelné přidělovat klienty � uchazeče jednotlivým zprostředkovatelům � 

poradcům? (podle odvětví, profesí, podle skupin nezaměstnaných /ZPS, absolventi, dlouhodobě 
nezaměstnaní, nekvalifikovaní apod./, kombinovaně)? Má (má mít) uchazeč o zaměstnání stálého 
zprostředkovatele- poradce? Jak se v tomto li�í situace na ÚP, na pobočkách? 

 
Klienti jsou rozděleni k jednotlivým zprostředkovatelkám-administrátorkám podle abecedy, 
zvlá�ť jsou ale vyčleněni občané se ZPS, absolventi a mladiství. Tímto rozdělením chodí 
uchazeč celou dobu evidence k jedné zprostředkovatelce- administrátorce, která ho ji� zná. 
 
Rozdělení na pobočce: 
- 5 profesně � odvětvových skupin 
- dále:  ZPS, absolventi � mladiství, nespecifické profese (tě�ko umístitelní)  

pracovnímu kolektivu toto členění v současné době vyhovuje 
 
Klienti jsou rozděleni k jednotlivým ZA abecedně, vyčleněni jsou absolventi a mladiství a 
ZPS. 
Zprostředkovatelky-poradkyně mají svůj okruh zaměstnavatelů určitého odvětví a klienti jsou 
k nim posíláni na základě úvahy zprostředkovatelky-administrátorky. 
Klient by měl mít svého zprostředkovatele-poradce, kterému důvěřuje a na kterého se obrací a 
který je schopen mu zároveň zprostředkovat přímý kontakt s odborníky jiných útvarů. 
 
 
2.6. Domníváte se, �e zprostředkovatelé-poradci ve Va�em ÚP (a v úřadech práce vůbec) mají 

subjektivní předpoklady (kvalifikaci, přístup k práci, včetně formy jednání) i objektivní 
předpoklady (potřebný časový prostor pro jednání s klientem, dostatek informací o klientovi i o 
pracovních nebo vzdělávacích mo�nostech, mo�nosti nabídek pracovního uplatnění nebo dal�ího 
vzdělání) splnit úlohu poradce vůči svému klientovi? V čem vidíte hlavní problémy? (Doplňte, 
pokud otázka nebyla plně  vyčerpána ji� v 1.2.b) 

 
Problém v současné době ⇒  málo času → z důvodu velkého počtu uchazečů 
  
předpoklady ano → nedostatek času udr�et si nezbytnou úroveň znalostí o               
zaměstnavatelích, úzký kontakt se svým okruhem a pravidel. nav�těvováním klíčových 
zaměstnavatelů ⇒  exkurze do podniků 



ÚP Most 

 84 

Subjektivní i objektivní. 
Je nutné připomenout, �e pro práci zprostředkovatelky � poradkyně byly vybrány 
zprostředkovatelky, které tyto předpoklady měly. Intenzívním pro�kolením získaly znalosti 
nejen v jiných oblastech, ale i dovednosti při práci s klienty a zaměstnavateli.   

 
Subjektivní předpoklady u jednotlivých pracovnic jsou individuální. Ve vět�ině případů u této 
náročné práce vydr�í pracovnice k  uvedené práci motivovaná, ostatní časem odcházejí. 
 
 
2.7. Je prostředí, v něm�  jsou klienti ÚP přijímáni, vhodné, umo�ňuje navázat kontakt mezi klientem a 

příslu�nými pracovníky ÚP? 
 
 
Prostředí je vhodné koncipovat jako �polootevřené� tak, aby byl mo�ný vzájemný kontakt 
jednotlivých pracovníků zprostředkovatelny, ale zároveň byla vytvořena individuelní zóna pro 
klienta. 
 
Zajistit materiálně-technické vybavení úseku poradenství: 
- moderní systém informací � o povolání, zaměstnavatelích, vzdělávání 
- s vyu�itím i pro samoobslu�né zprostředkování. 

 
 
 
3. Minimální, závazný rozsah pracovního poradenství ve zprostředkovatelské činnosti ÚP. 
3.1. Domníváte se, �e je účelné stanovit určitý minimální, pro v�echny úřady práce (včetně poboček 

ÚP) závazný rozsah pracovně profesní poradenské činnosti ÚP ve zprostředkování práce, tj. 
soubor úkonů, který musí být splněn vůči ka�dému uchazeči, zájemci o zaměstnání (př. poučení o 
právech a povinnostech klienta, základní poradenství o mo�nostech pracovního uplatnění, o 
aktivitách, atd.)? Kdo by ho měl stanovit? Nebo je třeba mít rozdílné �minimum� podle skupin, 
resp. Charakteru klienta (př. občan se ZPS, absolvent, �ena z domácnosti, uchazeč � zájemce, 
dlouhodobě nezaměstnaný, atd.)?  

 
Nemyslím, �e by bylo nutné stanovovat �minimum� pro práci zprostředkovatelek- 
administrátorek.. 
Domnívám se, �e pokud budou pracovnice zprostředkovatelny zatí�eny administrativou a 
prostor pro práci s klientem, tak bude výrazně limitován, jakýkoli závazný a stanovený rozsah 
se stane formálním a časem se smrskne na jakýsi leták, který klient podepí�e a minimálnímu 
stanovenému rozsahu, tak bude učiněno zadost. 
 
 
3.2.  Mů�ete se pokusit o formulaci takového minima? 

       
Ne. 
 
 
 
4. Vhodná dělba činností v rámci zprostředkovatelské a poradenské činnosti, v rámci ÚP. 
4.1. Domníváte se, �e je účelné vyčlenit na ÚP funkci �informátora� (operátora), který by 

zabezpečoval prvý kontakt s klientem (uchazečem, zájemcem)? Měl by tento informátor zabezpečit 
základní evidenci (včetně vyplnění �ádosti klientem, kontroly v�ech dokladů apod.), podat 
základní informace o právech a povinnostech klienta, nebo i základní informace o mo�nostech 
pracovního uplatnění nebo aktivitách APZ, přidělit klienta příslu�nému zprostředkovateli � 
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poradci? Měl by být schopen vykonávat v�echny uvedené nebo jen administrativní práce? Jakou 
by měl mít v uvedených případech kvalifikaci? Pokud se domníváte, �e tato funkce nemá 
oprávnění, proč? Jaká je pro to odli�nost podmínek na velkých, středních, malých ÚP, na 
pobočkách? 

 
Na ÚP v Mostě je vyčleněna práce informátora. Tu vykonávají 3 pracovníci. Ti zabezpečují 
prvý kontakt s klientem, zaevidují klienta do evidence, podají mu základní informace, přidělí 
ho zprostředkovatelce-administrátorce. Na velkém ÚP je tato funkce asi nutná. Při �návalech� 
na počátku měsíce je nutno informace posílit je�tě o dal�í pracovníky. 
 
Na pobočce je vhodné funkci �informátora� vyčlenit, měl by poskytovat v�echny informace.  
 
Podávat dal�í  informace o mo�nostech pracovního uplatnění by mělo příslu�et 
zprostředkovatelce-poradkyni (včetně dal�ích ji� zmíněných povinností...). 
V Mostě je klient informátorem odeslán k zprostředkovatelce-administrátorce a teprve od ní 
je směřován na zprostředkovatelku-poradkyni. 
To, �e by měl být schopen odpovědět na jakýkoli dotaz klienta, by bylo �ádoucí, a vyplývá 
z toho i perfektní znalost administrativy ÚP, zákonů, předpisů a náplně práce v�ech útvarů 
ÚP. 
 
 
4.2. Domníváte se, �e ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti na ÚP je účelná tato dělba 

činnosti: 
1. informátor, 
2. zprostředkovatel-poradce (pro základní pracovně profesní poradenství při zprostředkování 

práce), 
3. odborný pracovně profesní poradce pro klienty, jejich� problémy nejsou ře�itelné základním 

poradenstvím (pro volbu povolání, rekvalifikaci, SVČ, pro specifické skupiny 
nezaměstnaných, pracovněprávní a psychologické poradenství)? 
Jaké vidíte klady a zápory uvedené dělby činnost? Domníváte se, �e 1. a 2. funkce, má být 
v útvaru zprostředkování práce,  3. funkce v útvaru poradenství a rekvalifikace? Do jaké míry 
je uvedené členění vhodné pro malé úřady práce, pro pobočky ÚP?  Pokud máte jiné 
zku�enosti, jiný názor, prosíme, uveďte. 
 

V současné době je na ÚP v Mostě dělba na zprostředkovatelky-administrátorky, které 
provádí administrativní činnosti, tj. vedou evidenci, vydávají rozhodnutí, klient k nim chodí 
na kontrolní náv�těvy, ale nezprostředkovávají zaměstnání. Zprostředkovávají poradkyně, 
které organizačně spadají do odboru poradenství a zprostředkování. Zprostředkovatelky-
administrátorky organizačně patří do oddělení zprostředkování a správních rozhodnutí.  Zatím 
se uvedená dělba na mosteckém velké úřadě osvědčila. Na pobočce v Litvínově uvedená 
dělba není. 
 
Zprostředkovatelky-administrátorky rovně� provádí výpočet hmotného zabezpečení, vydávají 
rozhodnutí o přiznání příp. nepřiznání HZ, zastavení HZ, odejmutí atp., rozhodnutí ověřují 
ověřovatelky, které patří do odd. právního ve stejném odboru jako odd. zprostředkování a 
správních rozhodnutí. 
Program OK práce v současném stavu pro práci zprostředkovatelek-administrátorek 
vyhovuje.  
Domníváme se, �e ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti na ÚP je účelná ta dělba 
činností, kterou zavedl ÚP v Mostě. 
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4.3. Jaké jsou podle Vás klady a zápory specializace zprostředkovatelů-poradců podle odvětví a 
profesí (včetně průřezových profesí) klientů? Je účelné mít zprostředkovatele-poradce 
specializované na občany se ZPS, na absolventy a mladistvé, na nekvalifikované, na jiné skupiny 
(včetně etnických) nebo má být tato specializace a� u odborných pracovně profesních poradců, 
nebo je taková specializace neúčelná (jak v různě velkých ÚP, jak v pobočkách?)? Prosíme o 
doplnění bodu 2.5. 

 
Účelné je  mít specializované poradce pro skupiny 

− ZPS  
− Mladistvé 
− odvětví (podle vhodných  skupin zaměstn.) 

 
Klady: 

− v�estranná znalost mo�ností, které nabízí úřad práce 
− dobrá osobní znalost okruhu zaměstnavatelů jí příslu�ejících, jejich potřeb, 

po�adavků, námětů pro práci 
− dobrá znalost charakteristik povolání, které jí příslu�í, vývoj, po�adavky, 

omezení �. 
− dobrá osobní znalost uchazečů a prostor pro práci s nimi. 
 
 

4.4. Do jaké míry je vhodné oddělit administrativní činnosti (a jaké) od zprostředkovatelské činnosti, 
za jakých podmínek, v jakých případech, klady a zápory takového oddělení? Co rozumíte 
administrativními pracemi ve zprostředkovatelské činnosti, které z nich je mo�né odstranit, 
převést jinam? Máte představu, jak sní�it administrativní zatí�ení zprostředkovatelů-poradců, 
poradců ÚP? 

 
Na pobočce není vhodné oddělovat administrativní  činnosti při počtu uchazečů. Ve skupině 
do 250, je zprostředkovatelka schopna vést administrativní agendu a domníváme se, �e je to i 
vhodné, aby občan měl jednu kontaktní osobu. 
 
Administrativními pracemi rozumíme zejména: 
1. výtisk doporučenek 
2. sepsání protokolu + zahájení SŘ v některých případech 
3. pozvánky 
4. zápis z výběrového řízení 
5. vyplňování tiskopisů k zaregistrování firmy + hlá�ení volného místa + zru�ení volného 

místa 
6. dotazy týkající se volných míst 
7. �ádosti o poskytování informací institucím  

 
 
4.5. Do jaké míry je vhodné oddělení dávkové činnosti  od vlastní zprostředkovatelské činnosti (kdo-

který pracovník v kterém útvaru zpracovává doklady, výpočet � kontroluje změny � odebrání HZ, 
kdo připravuje správní rozhodnutí)? 

  
Myslíme si, �e je vhodné oddělit dávkové oddělení od zprostředkování. Práce na tomto 
oddělení je naprosto odli�ná od práce zprostředkovatelky. Jedná se o administrativní činnost, 
při které je nutná naprostá přesnost, av�ak tuto nelze zaručit v případě, �e bychom se museli 
věnovat uchazečům o zaměstnání a ostatním činnostem spojených se zprostředkováním 
zaměstnání. 
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Dávkovou činnost zaji�ťuje ekonomický odbor, v na�ich podmínkách se jedná o 3 pracovnice 
(dávkařky), které připravují podklady pro výplatu hmotného zabezpečení. Dávková činnosti je 
tak oddělena od samotné zprostředkovatelské činnost. 

 
 
4.6. Jak hodnotíte klady a zápory odděleného zprostředkování? Pokud ÚP nemá oddělenou dávkovou 

a administrativní činnost, proč? 
 
Tím, �e dávková činnost je oddělena od administrativní (zprostředkovatelské) činnosti, 
nezpracovává dávky více pracovnic, nedochází tak ke vzniku velkého počtu chyb a nedochází 
tak ani ke vzniku podjatosti. Ve�keré podklady pro výpočet dávek zpracovávají 3 pracovnice 
(v ekonomickém odboru), které mají přehled o platbách a srá�kách uchazečů o zaměstnání. 
Dávkařky mají svoji činnosti velmi dobře sladěnu, vzájemně se zastupují a do jejich práce 
nezasahují pracovnice zprostředkovatelny. 
 
 
4.7. Do jaké míry vyu�íváte externích slu�eb speciálního pracovně profesního poradenství 

(specializovaných institucí)? Jaké  máte v tomto směru zku�enosti? Které ze 
zprostředkovatelských a poradenských činností je vhodné, účelné, mo�né vyčlenit mimo ÚP? Jaká 
je v tom případě nutná funkce ÚP? Jak zabezpečit financování externích činností? Je třeba  
v tomto směru změnit legislativu? 

          
Externích slu�eb speciálního poradenství vyu�ívá ÚP Most v míře, kterou umo�ňují 
limitované prostředky APZ. S těmito slu�bami jsme maximálně spokojeni, proto�e odezva 
na�ich klientů je více ne� pozitivní. Náplň práce se neustále roz�iřuje, tak�e od původního 
záměru motivačních kurzů, tzn. nácvik dovedností potřebných k překonání tí�ivé �ivotní 
situace související se ztrátou zaměstnání, se obsah roz�ířil o získání znalostí, bez kterých se u� 
dnes nelze v téměř �ádném povolání obejít. Jedná se o základy jazyků, práci na PC, asertivní 
a komunikační dovednosti, pro zájemce i kurz zakladatel malých podniků, práce ve fiktivní 
firmě atd. dále zde uchazeči získávají čerstvé informace o mo�nostech trhu práce, mo�nostech 
dal�ího vzdělávání a mají k dispozici i moderní komunikační prostředky a sítě. 
Od července začíná jedna z těchto institucí částečně fungovat jako CBD. Kromě těchto aktivit 
nám tato pracovi�tě původně zcela neplánovaně, intenzívně vyhledávají pracovní místa pro 
své frekventanty a počty umístěných osob se pohybuje kolem 60 %. 
Funkce ÚP v tomto případě spočívá ve výběru uchazečů a detailněj�ích po�adavků ohledně 
obsahu kurzu, popř. jednotlivého uchazeče. Kurzy se organizují jako rekvalifikační motivační  
a financování je zabezpečeno v rámci platné legislativy. 

 
 

4.8. V čem vidíte nedostatky programu OK práce pokud jde o zprostředkovatelskou a poradenskou 
činnost?   
Máte náměty na doplnění, zlep�ení  tohoto programu?  
 
     Ne. 
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5.     Kontakt se zaměstnavateli ( resp. s dal�ími partnery).   
5.1. Domníváte se, �e zprostředkovatel�poradce má být v trvalém kontaktu se zaměstnavateli? Pokud 

ano, ne, proč? 
Je, resp. měl by být tento kontakt telefonický, písemný, osobní? 
Jaké má, jaké by měly být předpoklady zprostředkovatele�poradce pro tuto činnost (osobní, 
kvalifikační předpoklady, znalost ekonomické situace podniků, časové mo�nosti, ochota 
zaměstnavatelů k jednání atd.)? 
Jak často jedná a jak často by měl jednat zprostředkovatel-poradce se zaměstnavateli, s kterými 
(Je vhodné zaměření podle odvětví? Je výběr zaměstnavatelů zaměřen jen na vět�í?)? 
Jaká je kvalita a obsah těchto jednání, jaké informace získává ÚP, jaké informace získá 
zaměstnavatel při těchto jednáních? Získá zprostředkovatel-poradce potřebné informace o 
mo�ných nabídkách pracovních míst, pracovním prostředí, mzdových, kvalifikačních a dal�ích 
podmínkách? 
 

Kontakt se zaměstnavateli � rozhodně ano � preferujeme osobní kontakt, poznání firmy, 
znalost výrobního programu � výběr uchazečů (výběrová řízení) ne na ÚP, ale ve firmě za 
přítomnosti zprostředkovatele � pokud není mo�né � je nutné znát výsledek jednání. 
Kvalita jednání je individuální. 
 
Důle�ité je udr�ovat trvalý osobní kontakt s příslu�nými firmami, znát jejich měnící se 
potřeby, perspektivu výrobního programu, plánované změny,  vztah se zaměstnanci jako 
podklad nejen pro kvalitní výběry uchazečů pro firmu, ale pro případy nabídky dotací, půjček, 
(mo�nosti APZ)�. 
 
Optimální  počty kontaktů zatím sami zji�ťujeme, ale spí�e se domníváme, �e budou 
individuální. Kvalita jednání je závislá na úrovni zaměstnavatele. Zatím máme dobré 
zku�enosti a ukazuje se, �e je skutečně mo�né objevit rezervu v mo�nostech zaměstnavatele 
zaměstnat na�eho uchazeče (mimo nahlá�ená volná místa). 
Výběr zaměstnavatelů není nikterak omezen.  

 
 

5.2. Jaká je dělba činnosti pokud jde o kontakty se zaměstnavateli, mezi útvarem zprostředkování         
práce a  útvarem trhu práce? Jaká je a jaká by měla být vzájemná spolupráce obou útvarů? 

 
   
5.3. Kdo o�etřuje agendu volných pracovních míst (kdo vkládá nově hlá�ená VPM do evidence), jak ji 

zlep�it,aby lépe přispívala ke zkvalitnění nabídek zaměstnání uchazečů? Získáváte, resp. je účelné 
a mo�né (i kapacitně) získávat informace o nabídce pracovních míst i jiným způsobem ne� 
z evidence VPM? 
 

Vedoucí oddělení poradenství ke zprostředkování zaměstnání + poradkyně. Zlep�ení vidíme 
v osobním kontaktu � zaměstnavatel x poradkyně.  
Tisk, rozhlas, internet.  
Tisk � zlep�ení aktualizace a pru�nosti při změnách. 

 
 

5.4.  Jaké jsou, resp. měly by být na ÚP předpoklady pro samoobslu�né zprostředkování práce? 
 
Pro samoobslu�né zprostředkování práce jsou na ÚP v Mostě k dispozici 2 a na pobočce 
v Litvínově 1 infobox. Uchazeči o zaměstnání tak mohou sami nahlédnout do nabídky 
volných pracovních míst je�tě před zaevidováním se na ÚP nebo před plánovanou náv�těvou 
u své zprostředkovatelky-poradkyně. Přikládáme mnohem vět�í váhu k posílení infoboxu 
z důvodu aktuální informovanosti. Infoboxy jsou operativněj�í. 



ÚP Most 

 89 

5.5.  Je ÚP schopen zabezpečit výběr po�adovaných klientů, nabízet zaměstnavatelům vhodné 
uchazeče, zájemce o zaměstnání? Jak zabezpečit vyhledávání vhodných uchazečů pro pracovní 
místa u zaměstnavatelů? 

 
ÚP je schopen zabezpečit výběr po�adovaných klientů, ov�em v řadě případů se objeví 
skutečnosti, které znemo�ní nástup klienta do pracovního poměru. Jedná se o skutečnosti,  
které nemohla ZP znát, či odhadnout a to jak ze strany klienta � uchazeče, tak ze strany 
zaměstnavatele. Uplatnění klientů, kteří by odpovídali nárokům zaměstnavatele, se tedy daří 
částečně. 
Zabezpečit vhodného uchazeče lze pouze důkladnou znalostí potřeb a představ 
zaměstnavatele a potřeb, předpokladů a představ klienta. 
 
 
5.6. Jak jsou zabezpečeny kontakty a informace od dal�ích partnerů (odbory, �kolské a vzdělávací 

instituce, obchodní komora apod.) pro pracovně profesní poradenství při zprostředkování práce? 
 
Informace od dal�ích případných partnerů přená�í vedoucí odboru, pracovníci IPS a 
pracovníci oddělení rekvalifikací. 
 
 
5.7. Spolupracujete v oblasti zprostředkování práce a pracovně profesního poradenství s dal�ími úřady 

práce? V čem? Jak tuto spolupráci zlep�it? 
 
Spolupráce se týká zejména výměny informací při vzájemných náv�těvách. Jedná se 
předev�ím o nové způsoby práce, jejich výhody, omezení apod. 
 
 
5.8. Jaká je � podle Vás spolupráce se SSZ? Je výklad právních norem týkajících se činnosti 

zprostředkovatelů a poradců ÚP dostačující?  
 
Ke spolupráci se SSZ nemáme co dodat, podle nás je velice úzká a produktivní a přínosná. 
Pokud nemáme jasno ve výkladu nějaké právní normy, právní oddělení ve spolupráci 
s příslu�ným odborem SSZ se postará o upřesnění výkladu 
 
 
 
6. Zkvalitnění metodiky ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti. 
6.1. Jaké metody poradenské činnosti při zprostředkovávání zaměstnání mají pracovníci ÚP znát, 

praktikovat? 
 
Poradce by měl být profesně připravený odborník, který je schopen aktivizovat klientův 
vnitřní potenciál, pomáhat mu rozvíjet jeho sebeuvědomění a schopnosti přebírat odpovědnost 
za vlastní rozhodnutí, pomáhá usměrňovat jeho případnou profesní reorientaci. Musí pracovat 
nejen na základě důkladné znalosti klienta, ale i znalosti struktury trhu práce a rozvoji profesí. 
Měl by zvládat metody skupinového poradenství � besedy, předná�ky, diskuse, individuální 
poradenství � poradenský pohovor, vedení klienta, schopnost poskytnout rady, konzultace, 
umět vyu�ít různých dotazníkových metod � 
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6.2. Co by, podle Vás, měla případná jednotná metodika činnosti zprostředkovatelů, poradců 
obsahovat (př. jen povinné minimum informací pro uchazeče, zájemce a zaměstnavatele, dělbu 
činnosti)? Měla by být vydána SSZ pro v�echny ÚP? Nebo je dostačující pokyn vrchního ředitele 
SSZ č. 21/95? 

 
Je dobré vyu�ít jakékoliv formy, přemý�let o stále nových způsobech a zvolit v�dy tu 
nejvhodněj�í pro konkrétní případ. 

 
 
6.3. Do jaké míry je, resp. měl by být zabezpečen individuální přístup ke klientům? 
 
Individuální přístup ke  klientovi by měl být zabezpečen v nejvy��í mo�né míře, samozřejmě 
podle mo�ností pracovníků ÚP a potřeb klienta. Pokud ÚP není schopen pokrýt potřeby 
klientů, je vhodné zajistit tyto slu�by externími organizacemi. 
 
 
6.4. Jak je na úřadech práce zabezpečen (metodicky, personálně, kapacitně i kvalifikačně) systém 

bilanční diagnostiky, ergodiagnostiky? Jak situaci zlep�it? 
 
Systém bilanční diagnostiky je na ÚP v Mostě zaji�těn externí firmou. Ergodiagnostiku zatím 
nemáme zaji�těnu a prozatím nebyl vznesen �ádný po�adavek. 
 
 
 
7. Vhodné zdroje informací ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti. 
        Jak informací nejlépe vyu�ít ve vztahu ke klientům (zejména uchazečům a zaměstnavatelům)? 
7.1.  Jaké základní informace má a měl by mít ÚP při zprostředkování zaměstnání o: 

1. uchazeči o zaměstnání (nejen osobní data, vzdělání, praxe, zdravotní stav, rodinné 
poměry, ale i zájmy, schopnosti, apod.), 

2. o pracovních místech (náročnosti na kvalifikaci, mzdové hodnocení, pracovní 
podmínky včetně pracovní doby a re�imu, sociální podmínky apod.), 

3. o opatřeních APZ, 
4. o vzdělávacích mo�nostech, zařízeních, programech? 

V čem vidíte hlavní nedostatky? Jaká je mo�nost zlep�ení? 
 
O pracovních místech by bylo dobré mít informace i o dopravní dosa�itelnosti, fyzické příp. 
psychické náročnosti práce. 
1. Kromě vý�e uvedeného lze doplnit o � zájmy, schopnosti, speciální schopnosti,     

hodnotový �ebříček, potřeby, postoje, rysy osobnosti, společenské postavení, ekonomické 
podmínky, rodinné zázemí  

2. Lze doplnit o � znalost firmy, její perspektivy, výrobní program, plánované změny, 
vývoje v profesi 

3. Doplnit o � ve�keré mo�nosti dotací, půjček a příspěvků včetně podmínek jejich přiznání. 
ÚP by měl podrobně znát strukturu regionálního trhu práce, měl by znát vlivy působící na 
kvalitu úrovně trhu práce 
- ekonomické (pokles výroby, ekonomický růst a vliv na změny v počtu volných míst 
- technické (důsledky racionalizace, automatizace, .. na počty míst na nízké kvalifikační 

úrovni) 
- demografické (počet starých osob, dětí �) 
- politické 
- vzdělávací oblast 

4. Komplexní ale nejen regionální, nýbr� celorepublikové, popř. evropské. 
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7.2. Poskytuje zprostředkovatel, zprostředkovatel � poradce odpovídající informace o mo�nostech 
rekvalifikace, aktivitách APZ, mo�nosti samostatné výdělečné činnosti? V jaké etapě jednání 
s klientem? Má mo�nost odkázat na jiné pracovi�tě, kde budou uchazeči poskytnuty potřebné 
informace o APZ? 

 
Znalosti o mo�nostech rekvalifikace, aktivitách APZ, SVČ jsou základním předpokladem 
kvalitní práce ZP.  
Etapa jednání se podřizuje individuálním nárokům a potřebám klienta. 
Mo�nost odkázat klienta na jiné útvary ÚP je samozřejmost. 
 
 
 
8. Kvalita práce zprostředkovatelů, zprostředkovatelů � poradců, poradců. 
8.1. Jaké vzdělání � podle Va�eho názoru � vy�aduje práce zprostředkovatele operátora 

(informátora), zprostředkovatele � poradce pro základní poradenství, odborného poradce, 
speciálního odborného   poradce (stupeň vzdělání, zaměření: právní, sociální, ekonomické, 
v�eobecné apod.)? 

 
Minimální vzdělání je středo�kolské. 
Nebyla zji�těna přímá souvislost kvality poskytovaných slu�eb a zaměřením vzdělání. 
Základní podmínkou kvalitní práce jsou osobnostní předpoklady, ochota vzdělávat se a 
schopnost přijímat nové poznatky z oboru. 
Pro práci informátora a zprostředkovatele � administrátora je nezbytné úplné střední vzdělání, 
příp. vy��í odborné vzdělání nejlépe v oboru tj. s právním a sociálním zaměřením nebo úplné 
střední v�eobecné vzdělání (gymnázium). Výhodou by byla praxe. Tato práce lépe vyhovuje 
lidem mladým, kteří zvládnou ka�dodenní psychický nápor spojený s touto prací. 
 
 
8.2. Jaké vlastnosti, zku�enosti by pracovníci v uvedených funkcích měli mít? Mohou tuto činnost 

vykonávat i čerství absolventi �kol? Je vhodné při přijetí nových pracovníků uplatňovat 
psychologické testy ?apod. 

 
Pro práci zprostředkovatele-poradce je rovně� nezbytné úplné střední vzdělání, příp. vy��í 
odborné vzdělání nejlépe v oboru se sociálním zaměřením a samozřejmě se specifickými 
předpoklady: 
- vztah k lidem 
- morální předpoklady 
-    sebeovládání 
-    empatie 
-    vyjadřovací schopnosti 
-    objektivita 
-    schopnost podat informace 
-    optimismus 

 
Tuto práci by měli vykonávat lidé psychicky odolní, s určitým sociálním cítěním, (ale ne 
lítostiví), s dobrým přístupem k lidem, vhodným vystupováním, kteří si dovedou udr�et 
autoritu a přitom doká�í být vstřícní v jednání.  
 
Je mo�né, aby práci informátora po zaučení vykonávali i čerství absolventi �kol a po určité 
době praxe a zaučení mohou vykonávat samostatně práci zprostředkovatele - administrátora. 
Myslím, �e není nutné uplatňovat při přijímání pracovníků psychologické testy, předpoklady 
k této práci se u nových pracovníků projeví ve zku�ební době.  
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8.3. Jaké je a jaké by mělo být  platové zařazení uvedených funkcí (rozumí se v relaci k jiným 
pracovníkům ÚP, k jiným obdobným pracovníkům mimo ÚP)? Je správné, aby platové zařazení 
bylo jednotně stanoveno SSZ, a to i s přihlédnutím k délce praxe, vzdělání, zku�enostem v oboru, 
psychické zátě�i? 

 
V�ichni pracovníci úřadu práce jsou finančně ohodnoceni podle platných platových tříd a 
stupňů. Přihlí�í se k délce praxe, vzdělání, zku�enostem. To samé by pak mělo platit pro 
finanční ohodnocení práce zprostředkovatelů-administrátorů, zprostředkovatelů-poradců a 
odborných poradců. 
Platové zařazení poradců je odpovídající. Neumím si představit, jak by nějaký úřad práce byl 
schopen objektivně posuzovat úroveň a pracovní vytí�ení svých poradců vzhledem k ostatním 
ÚP.  
Bylo by dobré, aby platové zařazení informátorů i zprostředkovatelů � administrátorů bylo 
vy��í ne� je v současné době, aby kvalitní pracovníci neopou�těli tuto práci pouze 
z finančních důvodů a aby vhodné pracovníky, kteří by o tuto práci měli zájem neodradilo 
nízké finanční ohodnocení. Ale je třeba diferencovat jednotlivé pracovníky. Platové zařazení 
vzhledem k jiným pracovníkům ÚP odpovídá. Vzhledem k obdobným pracovníkům mimo ÚP 
(s přihlédnutím k psychické zátě�i je finanční ohodnocení asi ni��í), ale toto je závislé na vý�i 
platů v různých regionech a li�í se i v jednom regionu u různých firem. 
 
 
8.4. Jaké jsou základní zku�enosti, hlavní problémy s prací, osobní kvalitou pracovníků v uvedených 

funkcích? Je to nedostatečné vzdělání, problémy v práci s počítačem, nedostatek v jednání s lidmi, 
nadměrné vytí�ení, obtí�e se zvládáním administrativní psychologické aj. stránky této činnosti? 
Mů�ete charakterizovat svou představu ideálního zprostředkovatele-poradce? 

 
U zprostředkovatelů-poradců jsou to z uvedeného výčtu snad jen občasné nedostatky v  
jednání s lidmi, ale ne ve smyslu negativního přístupu, ale ve smyslu bezradnosti při ře�ení 
netypické situace. 
Učit se jednat efektivně s klientem a ře�it různé problémové situace je celo�ivotní zále�itost. 
Důle�ité jsou vlastnosti uvedené v bodě 8.2. �Ideální�  je člověk, který tyto vlastnosti má. 
U zprostředkovatelů-administrátorů převa�ují problémy v administrativní práci, při 
nadměrném vytí�ení, někdy nedostatky v jednání s lidmi, nedostatky v soustředění se po 
celou pracovní (úřední) dobu, nesoustavnost či nedisciplinovanost v práci apod.  

 
 

8.5. Jaké vidíte mo�nosti ve zlep�ení řízení práce zprostředkovatelů a poradců? 
 
Dát  prostor v�em nápadům a nebát se změn. 
Zlep�ení řízení práce vidím ve zvý�ení kontroly práce a  v rychlém předávání nových 
informací. 

 
 

8.6. Je zájem o práci zprostředkovatelů, poradců? Je problém jejich fluktuace? Jaké jsou příčiny 
tohoto stavu? 

 
Ano,  o práci poradce je zájem a problém s fluktuací nemáme. 
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8.7. Jaké mů�e mít uplatnění psycholog na ÚP (zda ano, na jakých ÚP, za jakých podmínek, jaké by 
měl splňovat předpoklady,.�)? Je dostačující, aby taková funkce byla jen na krajské úrovni? 

 
Psychologické poradenství by mělo být zaměřeno na objasnění potřeb a cílů profesní a �ivotní 
orientace klienta, a na jeho aktivizaci při překonávání a tě�kostí a problémů. 
Dále by se mohl uplatnit při přípravě motivačních programů pro pracovníky ÚP, metodicky 
vést poradce pro volbu a změnu povolání a poradce pro zprostředkování zaměstnání, měl by 
pomáhat ře�it problémové a krizové situace mezi klientem a pracovníkem ÚP. 
Předpoklady: 
- studium jednooborové psychologie 
- absolvování relevantních kurzů (vzhledem k náplni práce) 
- dostatečně dlouhá praxe (relevantní) 
 
 
8.8. Existuje koncepce, program permanentního �kolení zprostředkovatelů, poradců? Jaký?  Co je 

příčinou malé náv�těvnosti kurzů? Jaký je obsah, frekvence, kvalita �kolení? Je zaměřeno na 
praktické otázky zprostředkovatelské a poradenské činnosti? Kdo organizuje? Jsou k dispozici 
potřebné texty? Jaká je realizace? Měl by takový program být? Pokud ano, ne, proč? Jaký by měl 
být? Dáváte přednost �kolení v rámci ÚP nebo �kolení organizovanému centrálně za účasti 
pracovníků (�kolících) se z různých ÚP? 

 
Vím pouze o koncepci jednorázových �kolení i kdy� se dá říci, �e nabízená �kolení mají 
určitou návaznost a lze připustit termín permanentní. Příčinou malé náv�těvnosti není 
nekvalitní obsah, ale problémy úřadů postrádat na del�í dobu své pracovníky a dále příli�ná 
vzdálenost �kolících středisek. 
K obsahu, frekvenci a kvalitě se neumím vyjádřit. 
Ideální by byla rozumná kombinace obou variant. 
 
 
8.9. Je účelné zabezpečovat odbornou přípravu mláde�e na funkce zprostředkovatelů, poradců na 

odborných �kolách (středních, vy��ích, vysokých - kterých)? Jaký je - podle Vás - dne�ní stav? 
 
Na funkce zprostředkovatelů nemyslím, na pozici poradců mo�ná ano. Nemusel by to být 
poradce pro úřad práce, ale vzhledem k náročnosti a specifičnosti tohoto povolání by stálo za 
úvahu alespoň zaměření na sociálně-právních �kolách. 
Uvedené pracovní činnosti jsou značně specifické, zahrnují dost �irokou problematiku. 
Myslím, �e vzdělání se sociálním a právním zaměřením je dostačující. Důle�itá je i praxe. 
Speciální �koly pro zprostředkovatele-administrátory nejsou nutné. Bylo by dobré na 
odborných středních �kolách roz�ířit výuku o problematiku pracovního práva, 
nezaměstnanosti a základní administrativní práce. Práce s počítačem je dnes na středních 
odborných �kolách ji� samozřejmostí. 
 
 
8.10. Do jaké míry pova�ujete za účelné odborné schůzky, semináře, výměnu zku�eností 

zprostředkovatelů, poradců? Na jaké úrovni (v rámci kraje, ČR), jakou formou, s jakým 
obsahem. 

 
Odborné schůzky pracovníků stejného profesního zaměření jsou přínosem. Pokud si sdělí 
zku�enosti ze své práce, téměř v�dy to přiná�í u�itek. Ka�dý dělá určitou činnost trochu jinak, 
s jinými výsledky. Je dobré přebírání zku�eností i kdy� ne v�echny modely jsou vhodné pro 
v�echny úřady. Závisí to na podmínkách ka�dého úřadu, na míře nezaměstnanosti, skladbě 
uchazečů atp. Proto by bylo vhodné organizovat setkání pracovníků srovnatelných úřadů 
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práce (př. Most-Karviná). Tato setkání by měla mít předem zadané téma př. organizace 
zprostředkování na na�em ÚP, výhody a nevýhody, problematika jednání s uchazeči, práce se 
specifickými skupinami uchazečů např. absolventy, občany se ZPS, apod., vyřazování 
uchazečů z důvodů maření, zku�enosti s odvoláním uchazečů proti rozhodnutí ÚP, atd .  
Odborné schůzky, semináře, výměna zku�eností pracovníků ÚP jsou maximálně účelné a 
�ádoucí. Domnívám se, �e nejproduktivněj�í jsou na úrovni neformální. 
Pokud na formální úrovni, tak určitě v rámci ČR � aby byl mo�ný výběr oblasti, ÚP, který mě 
nějak zajímá, formu a obsah přenechávám diskusi. 
 
 
 
9. Institucionální problémy. 
9.1. Domníváte se, �e je vhodné prosazovat jednotnou organizační strukturu zprostředkovatelské a 

poradenské činnosti na ÚP? Je třeba trvat na jednotném institucionálním uspořádání v rámci 
ÚP? (př. funkce informátora, základní poradenství v útvaru zprostředkování práce, odborné 
poradenství v útvaru poradenství a rekvalifikace, oddělení dávkové činnosti od práce 
zprostředkovatelů apod.)? 

 
Rigidně jednotná organizační struktura v�ech úřadů práce by asi nebyla vhodná vzhledem 
k rozdílným podmínkám, v nich� tyto úřady pracují. Je třeba podřídit organizační strukturu 
daným podmínkám v ka�dé oblasti, na ka�dém úřadě, aby bylo mo�no vytvořit takovou 
strukturu, je� mu bude nejvíce vyhovovat. 

 
 
9.2. Mají mít případné �krajské� úřady práce, resp. krajská pracovi�tě slu�eb zaměstnanosti nějaké 

kompetence v zprostředkování práce, v poradenství? Zda ano, jaké? (Metodika, zabezpečování 
speciálního poradenství,..?) Jaká by v tom byla vazba na OÚP? Na SSZ?  

  
Z hlediska ÚP v Mostě to není nutné. Metodické vedení odborem poradenství při SSZ je 
vyhovující a speciální poradenství jsme si schopni zabezpečit sami. 
 
 
 
10. Jaké dal�í problémy vidíte? 

- Sdělte,  prosím, Va�e názory, náměty k dané problematice, pokud nebyly posti�eny ve vý�e 
uvedených otázkách a odpovědích. 

 
Domnívám se, �e v�echny náměty uvedené v bodu 10 byly ji� zodpovězeny vyčerpávajícím 
způsobem. 
 
       
 
 
 
 
 
     
        JUDr. Jana �mejcová  
                ředitelka 
        Úřadu práce v Mostě   
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�Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního 
poradenství při zprostředkování zaměstnání� 

 
 

Motto: S ohledem na to, �e pova�ujeme za nezbytné vytvořit podmínky pro posílení 
poradenských činností v rámci zprostředkování, pou�íváme v dal�ím textu pro profesi 
zprostředkovatele název zprostředkovatel � poradce. 
       Zaměstnanci ÚP v Olomouci � útvarů zprostředkování, poradenství a trhu práce, kteří se podíleli na dal�ím textu 

 
 
1. Základní problémy v současné zprostředkovatelské a poradenské činnosti ÚP 
1.1.  

Současná situace na trhu práce vy�aduje posílit poradenskou činnost při 
zprostředkování zaměstnání. Důvody jsou následující: 
Prvním důvodem je, �e poměrně velká část klientů nemá často ani základní znalosti 
v oblasti pracovně právní problematiky, často  nemají dostatečnou orientaci v oblasti aktivní 
politiky zaměstnanosti  ani přesněj�í představy o mo�nostech dal�ího pracovního uplatnění. 
Přicházejí mj. uchazeči, kteří byli dlouhou dobu zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele a nyní 
jsou propou�těni z důvodu organizačních změn a neumějí se vůbec orientovat na trhu práce a 
sami nikdy nepři�li s nezaměstnaností do styku. Připadají si zbyteční ve společnosti a netu�í, 
jakým způsobem se ucházet o dal�í zaměstnání. Hlub�í problém je u absolventů �kol, kteří 
musejí v co nejkrat�í době získat pracovní návyky a neupadnout do stereotypu spojeného s 
nezaměstnaností, který jim po určité době začne vyhovovat. 

Druhým dobrým důvodem k posílení vý�e uvedených činností je současný stav 
zprostředkování na ÚP. Nyní je práce zprostředkovatelů - poradců převá�ně souborem 
technicko -administrativních úkonů, pro poradenství, ve smyslu tohoto pojmu, zbývá pouze 
omezený časový prostor, který se zmen�uje úměrně tomu, jak narůstá administrativa. Pod 
tlakem administrativy mohou někteří zprostředkovatelé - poradci vnímat poradenské slu�by 
klientovi jako nadstandard, jako luxus, který je mo�né (ale není nutné) poskytnout.  

S vý�e uvedeným souvisí hlub�í problém tkvící ve skladbě náplně práce 
zprostředkovatele � poradce: zahrnuje činnosti administrativní, kontrolní, motivační a 
poradenské, co� je téměř neslučitelné (zprostředkovatel � poradce má velkou mo�nost utéci se 
před poradenstvím pro klienta do činností administrativních a kontrolních - přitom je daleko 
lépe zkontrolovatelné, jestli jsou správně zadána data v OK pracích a data k výpočtu 
hmotného zabezpečení, ne� to, jestli zprostředkovatel � poradce poskytl svému klientovi 
poradenství a na jaké úrovni; je téměř nemo�né být současně poradcem i kontrolorem, proto�e 
klient mů�e mít logický zájem některé informace tajit). 

Úřady práce na posílení poradenské činnosti v současnosti nejsou dostatečně 
personálně připraveny. Zvy�uje se počet uchazečů o zaměstnání, sni�uje se počet 
pracovních míst, lidé potřebují více komunikace ohledně svého problému, zejména určité 
skupiny uchazečů. Úřady na toto posílení nejsou připraveny, jejich personální obsazení 
v oblasti poradenské činnosti je minimální, někde vůbec nejsou podmínky a zájem o roz�íření 
těchto slu�eb � klade se důraz více na administrativní  opatření, nemyslí se na potřeby lidí - 
jak uchazečů, tak i pracovníků ÚP. Souvisejícím problémem je nevypracovaná metodika, na 
ka�dém ÚP se k problému přistupuje jinak � nejen v oblasti poradenství, ale i v jiných 
oblastech činnosti ÚP.  

Vedoucí odboru trhu práce je přesvědčena, �e je nutné posílit podíl poradenské 
činnosti při zprostředkování zaměstnání a uvádí k tomu třetí důvod. Cílem odboru TP je mj. 
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vynakládat efektivně prostředky APZ, tzn. zapojovat do APZ předev�ím skupiny zvlá�tě 
ohro�ené na TP. V posledních dvou letech se výrazně zvý�il podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných a odrazených uchazečů o zaměstnání, kteří ji� nejsou ochotni nebo 
schopni vyvíjet potřebnou aktivitu při hledání zaměstnání. Jejich zklamání a pesimistický 
postoj je na nich často na první pohled znát, co� je výrazně znevýhodňuje i v těch pohovorech 
se zaměstnavateli, kterých se jim podaří zúčastnit. Mnozí potřebují profesní reorientaci, 
změnu vlastního sebeobrazu nebo minimálně novou motivaci k tomu, aby zaměstnání získali.  
 Pokud podíl poradenské činnosti při zprostředkování nebude posílen a 
zařazování do APZ bude do značné míry zále�itostí samovýběru uchazečů o zaměstnání 
(nebo výběrů ze strany zaměstnavatelů, ačkoliv třeba podle kritérií stanovených ÚP), povede 
to pouze k neefektivnímu uplatňování financí na APZ. Takto je v literatuře popsán např. 
efekt vytlačení (z osob zařazených do skupiny ohro�ené na trhu práce a z toho titulu 
dotovaných - např. z osob se ZPS - se budou uplatňovat ty, které mají relativně vět�í �anci 
uplatnit se i bez podpory ÚP  - tj. ty aktivněj�í, zdatněj�í v sociální komunikaci apod. - a ty, 
jejich� �ance jsou men�í, v evidenci ÚP setrvají). 
 S ohledem na to, �e ze statistického pohledu tvoří dlouhodobě nezaměstnaní 
minimálně třetinu uchazečů o zaměstnání, nevidí vedoucí odboru trhu práce ji� ře�ení jen v 
zavedení speciálního poradenství (bude v�dy personálně omezené a určené k ře�ení 
nejtě��ích a specifických problémů), ale v posílení poradenství v rámci 
zprostředkovatelské činnosti. 

Problémem s podobnými důsledky (a tedy i s vy��ími nároky na poradenskou činnost) 
je i nevyhovující vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání. Mezi absolventy �kol je stále 
dost absolventů studijních oborů, které nejsou dnes na trhu práce �ádným způsobem 
upotřebitelné a pro tyto absolventy je třeba hledat specifická ře�ení. Při schvalování studijních 
oborů by měla být vět�í pozornost věnována předpokládanému vývoji na trhu práce. 

 
 

1.2.   
Hlavní problémy v této oblasti lze vidět v nedocenění poradenské činnosti při 

zprostředkování, v personálním obsazení míst zprostředkovatelů - poradců, v časovém a 
psychickém zatí�ení zprostředkovatelů - poradců, částečně i v kvalifikaci 
zprostředkovatelů - poradců a jejich zatí�ení administrativou a ne zcela jasné  náplni � 
rozsahu pracovně profesního poradenství. Mno�ství klientů připadajících na jednoho 
zprostředkovatele - poradce je vysoké (280 � 300), co� zprostředkovatele - poradce přetě�uje 
administrativou a způsobuje i jejich neúměrné psychické zatí�ení. Je celkem logické, �e v této 
situaci zprostředkovatel � poradce minimalizuje činnosti, které nejsou striktně kontrolovány, 
ve snaze chránit sebe sama (vydr�et a zvládnout nápor) a to někdy i na úkor klienta.  

Dostatečně není ře�en ani  způsob dal�ího vzdělávání zprostředkovatelů � poradců 
(kteří by skrze vzdělávání mohli dostat pomoc k vyrovnání se s vý�e uvedenými negativními 
faktory). 

Kvalitě poradenské činnosti by prospělo vymezení základního minima společného a 
povinného pro poradenské slu�by. 

Nezanedbatelný je i faktor vysoké nezaměstnanosti a malé nabídky volných 
pracovních míst.  
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2. Racionální uspořádání kontaktů s individuálním klientem 
2.1. 

Vzhledem k počtu klientů v evidenci jednotlivých zprostředkovatelů - poradců (280 � 
300) není mo�né se věnovat jejich komplexní anamnéze, jde tedy pouze o získání základních 
údajů o uchazečích o zaměstnání a vybrání vhodných míst z databáze ÚP. Za stávající 
situace se lze jen obtí�ně hlouběji zabývat zájmy, osobnostními rysy klienta a případně 
směřovat ke změně profese, k rekvalifikaci apod. Tato skutečnost mo�nosti poradenské 
činnosti vá�ně omezuje. 

Při první náv�těvě klienta jsou tedy získávány pouze základní �tvrdé� informace. 
Při opakované náv�těvě jsou pak údaje  doplňovány o takové  osobní údaje, které je 
ochoten klient sdělit a které mohou ovlivnit hledání dal�ího uplatnění na trhu práce, tj. 
zaměření, schopnosti, osobní zájmy apod.  

Ideální stav si ale představujeme jinak. Při první náv�těvě klienta (případně při 
prvních náv�těvách) by měly být získávány v�echny informace, které je uchazeč ochoten 
sdělit a měl by být navozen vztah důvěry, který dává prostor pro získání mnoha měkkých 
informací, které umo�ní zprostředkovateli � poradci zmapovat klientovy mo�nosti a hranice. 
Tě�i�tě poradenské práce vidíme v�ak i ve vyu�ívání získaných informací ve prospěch klienta 
a jejich průbě�ném aktualizování a ověřování. Bariérou, která brání tomuto postupu, je 
zejména nedostatek času. 

V prvním (nebo jednom z prvních) kontaktů s uchazečem o zaměstnání by měl 
proběhnout hlub�í pohovor, který bě�ně uplatňují poradci a který se učí v rámci 
vnitřního vzdělávání SSZ v kursu Základní sociálně psychologický výcvik pro 
zprostředkovatele. V něm se o klientovi zji�ťuje, jaké má vzdělání a praxi, jakou práci by 
chtěl dělat nebo jaké jiné ře�ení vlastní nezaměstnanosti vidí, zda má hobby, které je mo�né 
zprofesionalizovat, jestli jej při hledání práce nějak omezuje rodinné situace a co je�tě vidí ve 
své nyněj�í situaci jako důle�ité.   

V kursu se učí, �e na základě těchto informací se sepí�e s klientem dohoda o tom, co 
bude ve spolupráci se zprostředkovatelem - poradcem dále dělat (např.: �Zkusíte asi dva 
měsíce hledat zaměstnání ve svém původním oboru. Pokud to nevyjde, domluvíme na dal�í 
schůzce nový postup, jak dál.�)   
 Pokud by se tato metodika na ÚP dodr�ovala (a ona se nedodr�uje, jak mohou dolo�it 
lektoři SSZ, do jejich� kursů přicházejí �začínající� zprostředkovatelé � poradci s 
několikaměsíční praxí na útvaru zprostředkování, ani� by je na něco takového někdo 
upozornil), přede�lo by se mnoha konfliktům s klienty, které plynou ze vzájemného 
neporozumění a bylo by mo�né také individuálně stanovovat odstup mezi jednotlivými 
náv�těvami uchazeče o zaměstnání na ÚP podle jeho motivovanosti, schopnosti svépomoci a 
podle dohodnuté strategie. 
 Nutno podotknout, �e hlub�í pohovor vy�aduje nejméně 30 minut strávených s 
klientem (i kdy� třeba jen jednou za 2 měsíce), co� je při nyněj�ím přetí�ení 
zprostředkovatelů � poradců téměř nemo�né. Ze zku�eností lektorů SSZ je zřejmé, �e vedoucí 
pracovníci vedení pohovoru s klientem tímto způsobem nekontrolují a nevy�adují. Je zde 
znatelný rozpor mezi vzdělávacím systémem SSZ a praktickou prací s uchazeči o zaměstnání. 
 

Na to, jestli oddělit poradenské činnosti od administrativních a spojených 
s výplatou hmotného zabezpečení, se objevují 2 názory.  

První z nich upřednostňuje pohodlí klienta, který by měl dostat v�echny slu�by 
v jedné kanceláři, tzn. ověřovat �ádosti a doklady potřebné pro přijetí do evidence by měl 
zprostředkovatel - poradce, ke kterému byl klient přidělen; tento zprostředkovatel � poradce 
by měl také připravovat správní rozhodnutí v prvním stupni správního řízení; podklady pro 
výplatu dávek hmotného zabezpečení by měl pak zaji�ťovat rovně� tento zprostředkovatel - 
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poradce, neboť má komplexní přehled o klientovi. V tomto směru by neměl být rozdíl mezi 
ÚP a pobočkou. 

Druhý vychází z vymezení poradenské práce jako slu�by, která nemů�e být 
klientem chápána jako důvěryhodná a legitimní, pokud zprostředkovatel - poradce 
současně vykonává velký objem činností administrativních, neřkuli činnosti kontrolní. 
V časovém stresu mů�e zprostředkovatel � poradce před poradenskými činnostmi do činností 
administrativních, kontrolních a souvisejících s výplatou hmotného zabezpečení unikat a 
poradenství minimalizovat nebo je v podstatě vůbec neposkytovat. 
 

 
2.2. 

Není účelné ji� při prvním kontaktu s ÚP ohodnotit uchazeče o zaměstnání jako 
problémového nebo neproblémového, nebo jako uchazeče �samozaměstnatelného� nebo 
vy�adujícího speciální poradenství. Ka�dý uchazeč o zaměstnání je problémový � přichází 
na ÚP s jistým problémem, který chce ře�it. Není účelné a vhodné dělit klienty do kategorií na 
základě povrchního uvá�ení (na základě jednoho kontaktu) zprostředkovatele - poradce. Vede 
to k vytváření stereotypních očekávání; člověk se vyvíjí a mění, kde�to stereotypy zůstávají a 
tě�ko se odstraňují. Klienti by mohli takovým rozdělením být po�kozeni. Takové rozdělování 
není slučitelné s charakterem poskytovaných slu�eb. 

Takovéto dělení by rozhodně nemělo probíhat při první náv�těvě na ÚP. Klient mů�e 
být ve zvlá�tním psychickém stavu, který ovlivňuje jeho chování a reakce na různé podněty 
(nejistota, zlost, strach; neví co jej čeká, působení prostředí, vliv zprostředkovatele - poradce, 
pocit ukřivdění, apod.). Proto by reakce zprostředkovatele - poradce na nové klienty měla být 
zklidňující, pozitivně motivující, v klidném prostředí, s atmosférou otevřenosti. 

Přesto je mo�né při dal�ích kontaktech posoudit klienta a jeho situaci a podle 
toho k němu individuálně přistupovat. Nemělo by se v�ak jednat o nějaké striktní členění 
klientů do předem určených skupin. Klientovy přístupy se často mění po určité době evidence 
na ÚP, poté, co si klient udělá představu o situaci na tom segmentu trhu práce, na něm� hledá 
pracovní uplatnění. Získá tedy svůj vlastní pohled na realitu a zaujme k němu stanovisko. A� 
poté je mo�né odhadovat, jestli se jedná o samozaměstnatelného klienta, který potřebu jen 
základní informace a   pak se ji� orientuje sám, nebo se jedná o uchazeče, který potřebuje 
del�í a rozsáhlej�í pomoc, nebo který nechce práci a pak je zbytečné mu dávat jakýkoliv 
nadstandard. Zprostředkovatel � poradce přitom usuzuje hlavně z míry spolupráce, z rozsahu 
sdělených informací (co je klient ochoten sdělit a v jaké podobě), ze zájmu o vyu�ití 
nabízených slu�eb, ze zájmu o změnu (rekvalifikace), apod. 

Z vý�e uvedeného vyplývá, �e dovednost zprostředkovatele � poradce změnit ji� 
nastavený stereotyp o klientovi, pokud klient změní své chování, je pro poradenskou činnost 
jedna z nejdůle�itěj�ích. 

Ze zku�eností víme, �e zprostředkovatelé � poradci se �otipovávání klientů� často 
brání, proto�e je obtí�né na základě několika krátkých kontaktů spolehlivě odhadnout, jaké 
vlivy (zejména osobnostní) uchazeči pomohou nebo naopak budou bránit získat zaměstnání a 
jaká bude výslednice těchto vlivů. 

Třídění klientů podle typu problému má smysl například tehdy, pokud ÚP mů�e za 
finance z APZ nakupovat určité slu�by � zejména poradenství pro osoby, které jsou na 
trhu práce ve specifickém postavení. Myslíme si, �e například pro skupiny jako jsou 
mladiství, výrazně dlouhodobě nezaměstnaní nebo osoby se zdravotním handicapem by 
nákup informačních a poradenských slu�eb podle zakázky ÚP měl smysl. Současně by se tak 
zvý�ila poradenská kapacita, která je uchazečům o zaměstnání k dispozici. 
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2.3. 
Frekvence náv�těv uchazeče na ÚP po prvním kontaktu by měla být cca po 

jednom měsíci. Nepova�ujeme za vhodné převzít model, který spočívá ve zvaní uchazeče 
a� při mo�né nabídce pracovního místa, a to vzhledem k mo�nostem, které nabízí aktivní 
politika zaměstnanosti a dal�í slu�by ÚP. 

Současně hodnotíme jako neuspokojivý ten stav, kdy uchazeči docházejí na ÚP 
vět�inou formálně, za účelem ověření správnosti vypláceného hmotného zabezpečení, 
popřípadě podkladů pro výplatu sociálních dávek. Zákon stanovuje ohla�ovací povinnost při 
změně údajů rozhodných pro vedení v evidenci nebo pro vyplácení hmotného zabezpečení 
(jde o skutečnosti, které by měl hlídat uchazeč). Pokud není důvodem náv�těvy klienta na ÚP 
poradenská činnost, případně informace o volném místě, je náv�těva zbytečná (zejména 
z hlediska klienta). Problém je v�ak v tom, �e při současném stavu (časový tlak a odsouvání 
poradenských činností) by vý�e uvedený model mohl v praxi vést k dal�ímu omezení 
poradenských činnosti. 

Otázkou je, do jaké míry u uchazečů o zaměstnání, kteří od počátku evidence na 
ÚP nemají zájem o práci, omezit frekvenci náv�těv a do jaké míry se sna�it o vyřazení 
klienta z evidence ÚP kvůli odmítnutí vhodného zaměstnání (pokud ÚP �zavléká� 
zaměstnavatele do této činnosti, která je v podstatě kontrolní, není to pro zaměstnavatele 
slu�ba a často se tím cítí nepřiměřeně zatí�en nebo přímo ohro�en). 

Dlouhé intervaly náv�těv klientů na ÚP vytváří často u klientů frustraci a 
pesimismus a smiřování se  skutečností, �e pracovní příle�itost �stejně nenajdou�.  Tento stav 
pak vyvolává u některých skupin uchazečů nezájem o práci jako takovou, který se prohlubuje 
a po čase, zvlá�tě u profesně nekvalifikovaných klientů, mů�e dojít k návyku na stav 
nezaměstnanosti, který je pro klienta v podstatě vyhovující.  

Nejde tedy tolik o to, kolik náv�těv na ÚP by měl klient absolvovat, ale jakými 
smysluplnými poradenskými činnostmi tyto náv�těvy naplnit.  

Frekvence náv�těv u poradce by neměla být omezená, náv�těvy se konají podle 
potřeby na základě domluvení termínu. Důle�ité je uvést záznam z náv�těvy do PC, aby měl 
zprostředkovatel � poradce přehled o aktivnosti klienta a o vývoji jeho situace. 
 

 
2.4.  

Pro jednání s uchazečem v rozsahu pouze základního poradenství a nabídky 
pracovního místa je vět�inou vyčleněna doba cca 15 minut, asi polovina z ní je v�ak 
věnována administrativním činnostem. Pro speciální poradenství, pracovně profesní 
poradenství a práci s klientem směřující k udr�ení nebo vytvoření motivace pracovat by měla 
být tato doba podstatně del�í. Tuto situaci by bylo nyní mo�né ře�it pouze přijetím vět�ího 
počtu zprostředkovatelů � poradců tak, aby na jednoho zprostředkovatele � poradce připadalo 
maximálně 200 klientů. Pak by mohlo dojít jednak k roz�íření poradenské činnosti, ale také ke 
sjednávání častěj�ích náv�těv klientů.  

Uchazeči jsou ke zprostředkovateli � poradci objednáváni po 15 minutách, to v�ak 
neznamená, �e s nimi zprostředkovatel � poradce 15 minut skutečně stráví, navíc je�tě 
poradenským pohovorem. U někoho dojde k del�ímu jednání, tím se zkrátí čas u dal�ího, 
nutné je vyřizování telefonátů, odbavení neobjednaných klientů (vyřazení na základě pracovní 
smlouvy, hlá�ení pracovní neschopnosti, dotazy, vrácení doporučenek), tak�e dochází k 
výraznému zkrácení doby na jednání s klientem. Navíc klienti nedodr�ují dobu náv�těv, 
přicházejí, jak se jim to hodí, nikoliv ve smluvenou dobu. Pokud by zprostředkovatel � 
poradce sdělil, �e klienta neodbaví, proto�e při�el v jiném termínu, jistě by do�lo ke 
značnému počtu stí�ností s mo�ností negativního dopadu na hodnocení zprostředkovatele � 
poradce. Klienti dovedou velmi dobře vyu�ívat svých práv, jde někdy ji� o zneu�ívání, ale 
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mnohdy se dá za pravdu klientovi (situace je tě�ko přehledná, proto�e ÚP se navenek 
prezentuje jako slu�ba a ka�dá �negativní� reklama tento obraz rozbíjí).  

Mimo prvních dnů v měsíci (někdy jde jen o jeden den), kdy se do evidence ÚP hlásí 
jednorázově zvý�ený počet uchazečů o zaměstnání, je  čekací doba obvykle minimální (do 10 
minut). 

Klienti jsou přijímáni v prostředí odpovídajícím charakteru poskytovaných slu�eb. 
V rozvoji a kultivaci tohoto prostředí je potřeba postupovat systematicky a také stejně na 
okresních ÚP, na pobočkách a deta�ovaných pracovi�tích, co� v praxi není v�dy mo�né 
zabezpečit.  

 
 

2.5. 
Podle názoru vedoucího odboru zprostředkování je účelné přidělovat klienty 

jednotlivým zprostředkovatelům - poradcům podle profesně odvětvového hlediska a 
dále vyčlenit 2 skupiny uchazečů o zaměstnání � osoby se ZPS a absolventy �kol (je třeba 
upřednostnit hledisko zvlá�tností  problematiky těchto specifických skupin před profesním 
rozli�ením zprostředkovávaného zaměstnání). U malých poboček a deta�ovaných pracovi�ť 
ÚP se na rozdíl od okresních úřadů práce tento systém nejeví jako vhodný.  

Vedoucí poradenství navrhuje dále oddělit poradenství (ne zprostředkování) pro mu�e 
a �eny. Její argumenty jsou, �e v takto strukturované skupině se objeví různí uchazeči o 
zaměstnání (např. s ohledem na stupeň vzdělání) ale současně se zú�í spektrum znalostí a 
informací, které poradce musí mít k dispozici, aby jeho nabídky pro uchazeče byly velmi 
kvalitní a �seděly�. Poradce snáze získá a udr�uje speciální kontakty na organizace a 
zaměstnavatele, kde mů�e projednávat jak umístění, tak i odbornou pomoc pro tyto skupiny 
klientů.  

I kdy� jsme si vědomi toho, �e zavedení tohoto opatření do praxe by muselo brát zřetel 
na mo�né podezření ze skryté diskriminace, jsme přesvědčeni, �e by pro uchazeče o 
zaměstnání bylo výhodou, kdyby si mohli sami vybrat poradce � mu�e nebo poradkyni � 
�enu. 

Uchazeč o zaměstnání má mít svého zprostředkovatele - poradce, k němu� dochází 
opakovaně. Toto umo�ňuje navázání u��ího kontaktu provázeného oboustrannou důvěrou i 
lep�í orientací v situaci klienta. Pokud tato vazba nefunguje, je účelné poradce � 
zprostředkovatele � poradce změnit. Pro malé deta�ované pracovi�tě nebo pobočku ÚP je 
mo�no vydělit pro potřeby poradenské práce skupiny klientů se ZPS, absolventy a mladistvé, 
ostatní členit podle jakéhokoli klíče, který umo�ní rovnoměrné rozdělení klientů do skupin ke 
zprostředkovatelům - poradcům. Na těchto malých pracovi�tích není prostor pro profesní 
zprostředkování � není zde informátor a uchazeč by nevěděl, ke kterému zprostředkovateli - 
poradci má jít, současně není mo�nost rozdělení tak, aby určitý zprostředkovatel - poradce 
pokrýval vymezené profese, a to vzhledem k různému a rychle se měnícímu počtu klientů, 
kteří se v nich uplatnili nebo chtějí uplatnit. Také počet zaměstnavatelů na území působnosti 
pobočky nebo deta�ovaného pracovi�tě není tak vysoký, aby profesně odvětvové rozdělení 
vy�adoval. 

Vedoucí odboru trhu práce je přesvědčena, �e profesně odvětvové zprostředkování 
se nejlépe hodí k cíli zprostředkovatelské činnosti (tj. začlenit uchazeče o zaměstnání 
znovu na trh práce). Je také přesvědčena, �e tento systém zprostředkování podporuje jeho 
poradenskou slo�ku, proto�e zprostředkovatel � poradce v něm získává přehled o profesích, 
jimi� se opakovaně zabývá (nároky, po�adavky a také podmínky, za nich� je práce nabízena) 
a také přenos informací (například firma XY sice ÚP nenahlásila volné místo, ale ji� dva 
uchazeči o zaměstnání ukončili evidenci s tím, �e k ní nastupují jako zedníci � 
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zprostředkovatel � poradce mů�e tedy tip na tuto firmu dát i dal�ímu uchazeči o zaměstnání). 
Proto tento systém pova�uje za velmi efektivní. 

 
 
2.6. 
 Zprostředkovatelé � poradci na ÚP mají v převá�né vět�ině jak subjektivní 
předpoklady k tomu, aby mohli vůči klientovi plnit roli poradce. Objektivní předpoklady 
jsou splněny jen z malé části. O subjektivní předpoklady je třeba ov�em pečovat a rozvíjet je, 
neboť přístupy zprostředkovatelů  - poradců jinak snadno sklouznou do formalizmu a k 
profesionální slepotě. Hlavní problém, který jim brání v poradenské činnosti (a také hlavní 
nenaplněný objektivní předpoklad), je problém časový � viz 2.4. 

Situace z hlediska časového a z hlediska znalostí o mo�nostech vzdělávání nebo 
pracovního uplatnění je na odboru poradenství výrazně lep�í, ale chybí mo�nost skupinové 
práce, která má svá pozitiva a je v určitých ohledech (např. opětná motivace klienta) dosti 
efektivní. V letech 1992 � 1994 bylo skupinové poradenství na ÚP v Olomouci úspě�ně 
odzkou�eno � proběhlo 8 jobclubů. Poté se od skupinového poradenství upustilo z kapacitních 
důvodů. 

V současné době jsme nadále omezeni chybějícími prostorami na tuto aktivitu, ale 
pokud se situace změní, budeme provádět skupinové poradenství s návazností individuálního 
podle potřeby uchazečů. I vedení ÚP vidí, �e poradenství by mělo (mj. s ohledem na strukturu 
klientů a jejich nejčastěj�í potí�e) mít zelenou, tak�e se plánuje i personální posílení, aby 
mohly být nabídnuty �ir�í poradenské slu�by. 
 
 
2.7. 
 Prostředí hraje významnou roli při navázání kontaktu s klientem. V případech, kdy 
zprostředkovatelé  - poradci nemají samostatnou kancelář, lze obtí�ně vytvořit diskrétní a 
neru�ené prostředí pro komunikaci s klientem. Za takové situace zprostředkovatel � poradce 
jen ztě�í získává dal�í doplňující informace o klientovi pokud jde o jeho osobní zájmy, 
zaměření, rodinné zázemí apod. a je tak podstatně zú�en prostor pro profesní poradenství. 
 Zprostředkovatelé � poradci si samozřejmě neosobní prostředí kanceláře ozvlá�tňují 
podle vlastního vkusu � vět�inou vhodným způsobem. 

Prostředí na poradenství, zejména vět�í časový prostor, je vhodné. Umo�ňuje navázat 
lep�í kontakt s klientem, zklidnit jej, nabídnout mu více informací o mo�nostech ÚP a  
dopátrat se v poradenském pohovoru i jeho mo�ností, které by v kombinaci s mo�nostmi ÚP 
vedly k získání místa. V současné době má poradce přidělen určitý počet stálých klientů 
z ohro�ených skupin, kteří s touto péčí souhlasí a po dobu a� 6 měsíců se jim sna�í pomoci 
získat pracovní místo. Pokud ale zjistí, �e uchazeč o tuto pomoc nemá zájem, je i po velmi 
krátké době vrácen zpět na odbor zprostředkování s tím, �e není efektivní věnovat mu více 
péče. Přidělení na poradenství je velmi závislé na znalosti  klienta ze strany zprostředkovatele 
- poradce. Měl by zejména posílat klienty, kteří chtějí něco dělat, ale neví, co přesně by to 
mělo být nebo jaká cesta k jejich představě vede. Je nutné je  �nastartovat�.  

Nemá cenu posílat na poradenství klienty, kteří evidentně nechtějí pracovat; označení 
klienta jako nepřizpůsobivého mů�e provést zprostředkovatel - poradce sám, bez pomocí 
poradenství. Zprostředkovatelé � poradci někdy odesílají svého klienta na poradenství proto, 
aby si odpočinuli od konfliktů s ním a alespoň dočasně se ho zbavili. V hraničních případech 
mů�e být i tento důvod pokládán za legitimní, zprostředkovatel � poradce by v�ak měl 
poradce pravdivě informovat o důvodech, které k odeslání klienta na odbor poradenství vedly. 
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3. Minimální, závazný rozsah pracovního poradenství ve zprostředkovatelské      
činnosti úřadu práce    

3.1. 
 Vedoucí odboru zprostředkování se domnívá, �e je účelné stanovit určitý minimální, 
pro v�echny úřady práce (včetně poboček a deta�ovaných pracovi�ť ÚP) závazný rozsah 
pracovně profesní poradenské činnosti ÚP v rámci zprostředkování práce, tj. soubor úkonů, 
který musí být splněn vůči ka�dému klientovi. Měl by být stanoven metodickým pokynem 
nadřízeného orgánu pro v�echny ÚP. 

Vedoucí odboru trhu práce pova�uje za nutné stanovit nejen minimální závazný rozsah 
poradenství (bude zároveň standardem, podle něho� bude mo�no činnost zprostředkovatelů - 
poradců hodnotit). Zároveň se pokusila navrhnout minimální poradenskou strategii, která 
vychází z toho, �e zprostředkovatel - poradce pro�el vzdělávacím kursem �Základní sociálně 
psychologický výcvik pro zprostředkovatele� a �e je rámcově informován o v�ech slu�bách a 
mo�nostech, které uchazeči o zaměstnání nabízí ÚP jako celek i jeho jednotlivé útvary. Potom 
je mo�né pro minimální rozsah pracovního poradenství stanovit následující posloupnost: 
a) proveď s klientem hlub�í pohovor a po dohodě s ním stanov strategii, 
b) kdy� strategie nevede k úspěchu, přehodnoťte ji spolu a změňte (nejpozději po 2 a� 3 

měsících), 
c) pokud se zdá, �e v�echny mo�nosti jsou vyčerpány nebo �e problém je v narůstající 

demotivaci klienta, v jeho osobních vlastnostech a v dal�ích faktorech, které nelze v rámci 
zprostředkování ře�it, předej klienta poradci nebo s ním problém konzultuj. 

 
 
3.2. 
 Společné minimum by mělo obsahovat jen úkony, které jsou společné pro 
v�echny uchazeče bez jakéhokoliv rozli�ení. Obsahovalo by předev�ím poučení o právech 
a povinnostech, základní informaci o mo�nostech rekvalifikace, mo�nosti pomoci ÚP 
v případě záměru zahájení SVČ, informace o formách prezentace nabídky volných míst, 
seznámení s funkcí IPS a mo�nostmi dal�ího vzdělávání, informace o úředních hodinách a 
mo�nostech kontaktu s ÚP, dále seznámení s průběhem a účelem náv�těv na ÚP.    
 Společné minimum by mělo být stanoveno pro styk se v�emi typy klientů, tedy i pro 
jednání se zaměstnavateli � forma prezentace volných míst uchazečům o zaměstnání, rozsah 
slu�eb zaměstnavatelům, informace o mo�nostech APZ. 
 
 
 
4. Vhodná dělba činnosti v rámci zprostředkovatelské a poradenské činnosti, v rámci 

úřadu práce 
4.1. 
 ÚP v Olomouci pro�el systémem, kdy klient nastupoval na tzv. prvotní 
zprostředkování, kde o něm byly zji�těny základní informace a kam při�el na první dvě a� tři 
náv�těvy (do té doby, ne� se prokázalo, zda má nebo nemá nárok na HZ). Poté přecházel na 
bě�né zprostředkování, kde se po něm chtělo, aby v�echny základní informace o sobě 
zopakoval. 
 Tento systém umo�nil pracovníkům bě�ného zprostředkování lépe plánovat svůj čas, 
proto�e nápor klientů např. na začátku měsíce zvládalo prvotní zprostředkování. To v�ak bylo 
přetí�ené a zároveň se cítilo nedoceněné (více stresujících situací a více administrativy; 
současně méně odborné práce a tedy i ni��í finanční ohodnocení). Situace byla nepříjemná 
zejména pro klienta, který  si zvykl na jednoho zprostředkovatele - poradce a byl nucen přejít 
k dal�ímu a navazovat s ním nový kontakt. 
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 Nyní na ÚP v Olomouci funguje systém informátora, který rozdává �ádosti, přebírá 
vyplněné �ádosti a posílá uchazeče o zaměstnání na základě toho, v jaké profesi si budou 
hledat pracovní uplatnění (případně je�tě podle toho, jsou-li to absolventi nebo občané se 
ZPS), k příslu�nému zprostředkovateli - poradci. Zprostředkovatelé - poradci si na první dny 
nového měsíce, kdy jsou nápory nových klientů největ�í, neobjednávají �staré� klienty. Tento 
systém je vět�inou příjemněj�í pro klienta a odstranil i některé vnitřní bariéry v rámci odboru 
zprostředkování. 
 Informátor je schopen také vydat uchazeči o zaměstnání potvrzení o době evidence, 
co� je pro klienty ÚP velmi operativní. 
 S ohledem na počty nově hlá�ených uchazečů o zaměstnání, které a� donedávna rostly, 
si nedovedeme představit, �e by tyto nápory svými omezenými silami zvládalo oddělení 
prvotního zprostředkování. Pracovníci bě�ného zprostředkování by zřejmě stejně byli 
prvotnímu zprostředkování pravidelně přidělováni na výpomoc.  
 Na základě vý�e uvedenému shrnujeme: 

Na ÚP je rozhodně účelné vyčlenit funkci informátora, který zabezpečuje první 
kontakt s klientem. Tento informátor by měl zabezpečovat základní informace pro klienty při 
podání �ádosti o zprostředkování zaměstnání, zkontrolovat úplnost �ádosti a přidělit 
uchazeče o zaměstnání k evidenci  jednotlivým zprostředkovatelům - poradcům podle 
profesně odvětvové příslu�nosti uchazečů o zaměstnání, jak je uvedeno v bodě 2.5. Ostatní 
příchozí klienty by měl správně odeslat na jednotlivé odbory podle po�adované slu�by. 

Pokud jde o kvalifikaci, měl by zprostředkovatel � poradce mít minimálně střední 
v�eobecné, střední odborné nebo vy��í odborné vzdělání humanitního zaměření, případně 
sociálně právního směru. Navíc sociálně psychologický výcvik pro jednání s klienty, kurs 
asertivity, kurs zvládání stresu. 

Pro činnost malých poboček a deta�ovaných pracovi�ť není účelné (vzhledem 
k počtům a pohybům klientů) zřizovat pozici informátora. Také rozsah činností a počet 
zaměstnanců není takový, aby bylo nutné tuto funkci zřizovat. Na deta�ované pracovi�tě se 
dostavují klienti předev�ím za účelem zprostředkování zaměstnání, v případě jasně 
stanoveného a prezentovaného klíče rozdělení uchazečů nedochází k situacím, které by 
vy�adovaly činnost informátora. Nadstandardní informace klienti získávají předev�ím u 
vedoucího pracovi�tě. 

 
 

4.2. 
Ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti je účelná následující dělba 

činností:  1. informátor,  
2. zprostředkovatel � poradce,  
3. odborný pracovně profesní poradce pro klienty, jejich� problémy nejsou 
ře�itelné základním poradenstvím. 

 Klady této dělby lze vidět zejména ve specializaci a mo�nosti kvalifikovaného ře�ení 
konkrétní situace nebo problému uchazeče. Pro men�í počet klientů nebude účelné zřizovat na 
pobočkách funkci odborného pracovně profesního poradce, kromě případů, kdy by se jednalo 
o kumulaci s funkcí vedoucího pobočky (deta�ovaného pracovi�tě). 

Rozdělení na informátora, zprostředkovatele - poradce a odborného poradce je pro 
klienty pochopitelné a dosti účelné, proto�e se tím získá časový prostor a zkvalitní se 
podávané informace a je mo�no stále informace obnovovat podle aktuálních změn. 

Informátor a zprostředkovatel - poradce by měl být zařazen do útvaru zprostředkování, 
speciální poradce do útvaru poradenství. Např. na ÚP v Olomouci pracuje poradce pro SVČ 
při odboru  trhu práce, právní  poradenství funguje na právním oddělení. 
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Toto členění je vhodné pro vět�í úřady, na men�ích úřadech nebo pobočkách mohou 
být funkce poradců do určité míry kumulované tak, aby l poradce měl  více  oblastí, v nich� 
působí. Je nutné, aby byl stále v kontaktu s centrem a aktualizoval si informace. 

 
 
4.3.  
 Podle názoru vedoucího odboru zprostředkování není nutná specializace 
zprostředkovatelů - poradců podle odvětví a profesí,  ale je účelné mít zprostředkovatele 
- poradce specializované na občany se ZPS, a na absolventy �kol, vzhledem 
ke zvlá�tnostem těchto skupin uchazečů. Tuto specializaci je pak účelné zachovat i na úrovni 
odborných pracovně profesních poradců ze stejného důvodu. 

Pro malou pobočku nebo deta�ované pracovi�tě  je účelné členění podle jakéhokoli 
klíče, který umo�ňuje rovnoměrné rozdělení klientů do skupin ke zprostředkovatelům - 
poradcům, jako vhodné se ukazuje vyčlenění specifických skupin uchazečů se ZPS, 
absolventů a mladistvých. Pro potřeby malých poboček je vyu�itelná v�estrannost a 
zastupitelnost zprostředkovatelů - poradců více ne� jejich specializace. Specializace je 
náročná na počty zaměstnanců, pokud se poradce věnuje velkému počtu specializací, nelze ji� 
hovořit o specializaci.  
 
 
4.4. 
 Do určité míry je vhodné oddělit některé administrativní činnosti od 
zprostředkovatelské činnosti. Na prvém místě  vyu�itím funkce informátorů. Ti mohou 
(průbě�ně, ale i mimo úřední hodiny) vykonávat např. činnosti spojené se zpracováním 
písemných odpovědí soudům, policii, správcům daní, předávat informace okresnímu úřadu � 
referátu sociálních věcí, spolupracovat se sociálními referáty městských úřadů. Dále se jeví 
vhodné oddělení administrativní činnosti od zprostředkování v oblasti zaji�ťování evidence a 
výplaty dávek občanů ze SR a občanů do SR a také zaji�ťování výkonu rozhodnutí na základě 
usnesení soudů, včetně vedení korespondence týkající se této agendy.  

Administrativou v poradenské činnosti se zprostředkovatelé - poradci zabývají 
na úkor poradenství, administrativa je přitom povinná. Rozumí se jí sepisování různých 
�ádostí (zprostředkování, rekvalifikace), vyřizování korespondence s orgány mimo úřad 
práce, formální zápisy do spisů, několikerá evidence kontaktů, sepisování různých protokolů 
z jednání, shroma�ďování materiálů, vystavování doporučenek do zaměstnání atd. Neúčelnost 
některých administrativních činností je umocněna navíc tím, �e tyto úkony jsou prováděny 
také v počítači, popřípadě i jinde. Činnost zprostředkovatelů - poradců tak ztrácí charakter 
poradenské slu�by a stává se z ní administrativa. 
 Oddělení administrativy je tedy z poradenského hlediska vnímáno jako velmi �ádoucí, 
vy�ádalo by si ov�em zcela nový přístup k poradenské činnosti. V současném systému práce 
je nicméně mo�né alespoň její sní�ení -  předev�ím nedublováním činností a vyu�íváním ji� 
dříve získaných informací (jako příklad uvádíme opakované vyplňování �ádostí o 
zprostředkování zaměstnání, kde jsou v případě opakované evidence převá�ně uvedeny ji� 
známé skutečnosti; jako mo�ný postup navrhuje vedoucí deta�ovaného pracovi�tě zařazení 
formuláře �ádosti do OK práce, odkud by se po aktualizaci údajů dala vytisknout a klient by ji 
jen podepsal;  odpadlo by dublování činnosti při sepisování �ádosti, popřípadě kontrola údajů 
a jejich opětovné zavádění do databáze). 
 Pro oddělení výplaty dávek hmotného zabezpečení mimo práci zprostředkovatele 
� poradce hovoří i zku�enosti poradců, kteří pracují s dlouhodobě nezaměstnanými a obtí�ně 
umístitelnými klienty. Pokud poradce pracuje se cca 100 uchazeči o zaměstnání, kteří ji� 
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nepobírají hmotné zabezpečení, je práce klidněj�í, je více času na rozhovor s klientem, na 
probírání pracovních nabídek, zmen�uje se stres související s �papírováním�. 
 Co se týče odborného poradce, neměl by se zcela jistě zabývat ověřováním dokladů, 
správními rozhodnutími ani zaji�ťovat výplatu hmotného zabezpečení. 

Zprostředkovatelé - poradci a poradci jsou spí�e hodnoceni podle vněj�ích kritérií - 
hlídají se zejména papíry - práce s lidmi se ji� dá tě�ko kontrolovat a hodnotit, snad pouze 
podle počtu případných stí�ností nebo pochval (je otázka, do jaké míry jsou stí�nosti a 
pochvaly objektivním zrcadlem kvality práce zprostředkovatele � poradce nebo poradce).  

Pokud se tvrdí, �e je lep�í, aby zprostředkovatel - poradce zaji�ťoval i výplatu 
hmotného zabezpečení a je�tě poskytoval prvoliniové poradenství, potom se nezbytně nutně 
musí sní�it počet uchazečů o zaměstnání tak, aby to odpovídalo normě EU, tj. 170 - 200 lidí 
na jednoho zprostředkovatele - poradce. Potom bude dost času na práci s uchazečem. 
 
 
4.5. 
 V otázce oddělení dávkové činnosti od vlastní zprostředkovatelské činnosti se 
nepodařilo dosáhnout shody, ačkoliv ÚP v Olomouci má zku�enost jak se situací, kdy jsou 
tyto činnosti odděleny, tak s jejich sloučením.  

Důvody pro sloučení těchto činností: podklady pro dávky zpracovávají 
zprostředkovatelé - poradci,  včetně provádění změn, odebrání hmotného zabezpečení apod. 
Zprostředkovatelé - poradci připravují v�echna správní rozhodnutí v prvním stupni správního 
řízení.  Podklady pro dávky hmotného zabezpečení jsou předávány na správní oddělení za 
účelem jejich ověření. Oddělení dávkové činnosti od zprostředkování by pravděpodobně 
vedlo ke zvý�ení chybovosti v zadávání údajů pro dávky hmotného zabezpečení a k tlaku na 
posílení stavu pracovníků ekonomického odboru, které by v�ak jen stě�í bylo mo�no v plném 
rozsahu kompenzovat sní�ením počtu zprostředkovatelů - poradců. Na deta�ovaných 
pracovi�tích a pobočkách by toto oddělení činností vedlo k nutnosti zcela změnit systém 
práce.  

Na ÚP v Olomouci do�lo ke sloučení dávkové činnosti se zprostředkováním v 
okam�iku, kdy se potvrdilo, �e dávkové oddělení bylo pouze článkem, který zadal do 
databáze údaje, které zajistil zprostředkovatel � poradce a zadání těchto údajů by mu ji� 
zabralo pouze malý časový interval. Docházelo k neustálému předávání karet uchazečů a 
udr�et přehled o jejich pohybu bylo velmi komplikované. 
 Důvody proti sloučení těchto činností: ve�keré administrativní činnosti odebírají 
prostor k poradenské činnosti. Jako varianta ře�ení se rýsuje rozdělení zaměstnanců útvaru 
zprostředkování na administrativně technické a poradce. Klíč k rozdělení by byl: dva poradci, 
jeden a� dva administrativní pracovníci. V zájmu aktivizace zaměstnanců a také 
zastupitelnosti by bylo mo�no zavést střídavé obměňování těchto pracovních pozic.  

Oddělení výplaty hmotného zabezpečení od poradenských a 
zprostředkovatelských činností bychom viděli jako velmi účelné, kdyby do�lo ke změně 
celého systému slu�eb zaměstnanosti. Výplatu hmotného zabezpečení by v tomto systému 
zaji�ťovala zcela jiná instituce, která by nebyla závislá na tom, zda a jak klient hledá práci. 
Vycházelo by se z doby platby příspěvku na politiku zaměstnanosti. Poradenství při hledání 
zaměstnání by potom bylo chápáno pouze jako slu�ba, které by klient vyu�íval pouze jako 
pomoci při dal�ím pracovním uplatnění. 
 
 
4.6. 
 Na ÚP v Olomouci je mírně preferováno sloučení dávkové a zprostředkovatelské 
činnosti - viz 4.5. 
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4.7. 
 Externích slu�eb speciálního pracovně profesního poradenství vyu�íváme zatím 
jen velmi okrajově.  

Externí spolupráce se zaměřuje spí�e na organizování nespecifických rekvalifikací pro 
mladistvé  a  absolventy. Ve spolupráci se soukromou institucí byl realizován jeden motivační 
kurs pro �eny s malými dětmi, které se po mateřské dovolené vracejí na trh práce. Kurs 
přinesl jen malý efekt co se týče umístění uchazeček o zaměstnání, proto�e matky s malými 
dětmi jsou zaměstnavateli na trhu práce výrazně diskriminovány a současně jsou nastavením 
sociálních dávek vháněny do pasti chudoby. 

Zanedlouho bude zaji�těno  profesní poradenství pomocí bilančně diagnostických 
pracovi�ť v rámci ÚP � budou mít jednotnou metodiku a budou doplňovat individuální 
poradenství podle potřeb poradce a podle zájmu uchazečů. ÚP prozatím nemá svého 
psychologa, tyto slu�by neposkytuje, popřípadě odesílá uchazeče na odborná pracovi�tě, která 
poskytují slu�by a nechávají si je hradit zdravotními poji�ťovnami. To se v�ak spí�e týká 
osobnostních problémů, charakteristik a omezení klienta ne� pracovně profesního 
poradenství.  

U nakupovaných slu�eb bude třeba sledovat úroveň slu�eb, popřípadě si mů�e ÚP jako 
objednatel stanovit rozsah slu�eb a posoudit, zda je finanční hodnota slu�by adekvátní 
k výsledku a upotřebitelnosti slu�by. Při zadávání by měl ÚP oslovit více subjektů, aby 
předlo�ily projekty podle zadání ÚP a vybrat ten projekt, který odpovídá jeho představám 
nejvíce. Při současném rozpočtu na APZ by nebyl problém slu�by zajistit z této rozpočtové 
kapitoly bez navý�ení.   
 
 
4.8.  

Jako hlavní nedostatek programu OK práce vidíme jeho příli�nou administrativní 
náročnost � viz 4.4. 

OK práce jsou dosti nepřehledné pro získání komplexní informace, za tímto účelem je 
nutno přecházet mezi jednotlivými zálo�kami. Ze zálo�ky kontakt, která se otevírá při 
náv�těvě klienta, není mo�no získat �ádnou jinou informaci. Z výstavby modulu 
zprostředkování zaměstnání je zřejmé, �e na jeho tvorbě se málo podíleli zaměstnanci ÚP, pro 
které je určen a kteří by s ním měli praktickou zku�enost.  

Poradci si stě�ují, �e nemohou mít současně otevřenu poznámku psycholog, sociolog 
spolu s evidencí uchazeče o zaměstnání. Proto�e se poradenství vět�inou stará o klienty, kteří 
u� vyčerpali nárok na hmotné zabezpečení, přebírá je včetně karet a povinnosti vést záznamy 
o náv�těvách. Vzniklou situaci pak poradce ře�í tím, �e si dělá do Wordu své poradenské 
poznámky (proto�e do poznámky psycholog, sociolog se nedostane) a do záznamu o evidenci 
doplňují �zprostředkovatelská� zji�tění. Do bě�né poznámky o klientovi navíc pí�í to, co by 
měl vědět zprostředkovatel - poradce, který s ním (pokud se do té doby neumístí) bude po 
ukončení náv�těv na speciálním poradenství dále pracovat.   
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5. Kontakt se zaměstnavateli (respektive s dal�ími partnery) 
5.1. 

Zprostředkovatel - poradce je v kontaktu se zaměstnavateli podle potřeby. 
Kontakt mů�e být telefonický, písemný i osobní, v praxi předev�ím telefonický. Kromě 
obecně po�adovaných kvalifikačních předpokladů (ochota a schopnost jednat s lidmi, 
asertivita, odolnost proti stresu, kvalifikace v podobných oborech, které jsou �ádány pro 
jednání se zprostředkovatelem - poradcem; základní ekonomické znalosti jsou výhodou) by 
měl mít zprostředkovatel - poradce ke kontaktu se zaměstnavateli vytvořeny časové mo�nosti 
a je nezbytné, aby se alespoň zhruba orientoval v profesích a v po�adavcích, které jsou na ně 
kladeny ze strany zaměstnavatelů. 

Pokud jde o osobní kontakty, přednostně by mělo být jednáno se zaměstnavateli, kteří 
zadávají více volných míst a dále se zaměstnavateli, u nich� nebyly zcela naplněny po�adavky 
na  získání zaměstnanců určité profese ve výběrovém řízení. Podle dosavadních zku�eností 
tato jednání napomáhají vzájemné komunikaci a mívají alespoň dílčí výsledky. Z těchto 
osobních jednání bývá pořizován písemný záznam. ÚP tak získává  bezprostřední informace o 
pracovních a mzdových podmínkách, sociálním zázemí zaměstnanců, často o ekonomické 
situaci zaměstnavatele a deklarovaných rozvojových mo�nostech apod. Tyto informace 
zprostředkovatelé - poradci vyu�ívají při jednání s klienty v souvislosti s nabídkami volných 
pracovních míst. Je vhodné, kdy� zprostředkovatelé - poradci mají bezprostřední poznatky o 
zaměstnání, které zprostředkovávají svým klientům.  

Zaměstnavatel získá z kontaktů s ÚP informace o mo�nostech APZ, poskytovaných 
slu�bách, kontaktech na ÚP, právní poradenství atd. 

Stálý kontakt se zaměstnavateli musí ov�em udr�ovat pracovník pověřený vedením 
agendy volných míst a také pracovník monitoringu zaměstnavatelů. Ti vytvářejí pro 
zprostředkovatele � poradce základní informační servis.  

Zprostředkovatel � poradce by rozhodně měl mít mo�nost informovat zaměstnavatele 
o konkrétním uchazeči o zaměstnání a o důvodech, proč ho na dané místo doporučuje. Zde se 
nejedná o korupci, ale o efektivní způsob práce buď s volnými místy (pokud zaměstnavatel 
klade na danou pracovní pozici vysoké nároky) nebo s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou na 
trhu práce zvlá�tě znevýhodněni.  

Z hlediska odboru TP je kontakt zprostředkovatele � poradce a zaměstnavatele účelný. 
Prohlubuje zodpovědnost zprostředkovatele - poradce za vydané doporučenky a pro 
zaměstnavatele je dokladem, �e ÚP s jeho volnými místy zodpovědně pracuje. 
 Představujeme si (a máme ve vlastní praxi vyzkou�ené), �e volné místo přebere 
pověřený referent odboru TP a vyptá se na podrobnosti. Dále si představujeme, �e pokud 
zprostředkovateli � poradci bude v zadání volného místa chybět nějaká důle�itá informace o 
místě, obrátí se na referenta odboru TP.  
 Pokud bude zprostředkovatel � poradce chtít zkonzultovat, jestli na volné místo poslat 
konkrétního uchazeče o zaměstnání, který kritériím volného místa vyhovuje jen z části, obrátí 
se přímo na zaměstnavatele. Toté� udělá, pokud se mu uchazeč o zaměstnání vrátí s nejasně 
vyplněnou doporučenkou.   
 Pokud se na doporučence objeví nějaký nový po�adavek na obsazení volného místa 
(např. znalost jazyků), který není v charakteristice volného místa v OKpráci uveden, 
zkontaktuje zprostředkovatel � poradce referenta volných míst z odboru trhu práce a 
projednání celé zále�itosti se zaměstnavatelem přenechá jemu. 
 Myslíme si, �e zprostředkovatelé � poradci by měli mít mo�nost buď na základě 
po�adavku zaměstnavatele nebo na základě vlastní pociťované potřeby nav�tívit 
zaměstnavatele a prohlédnout si konkrétní pracovní místa, na která vydávají doporučenky.  
 Celý tento proces podporuje přenos informací mezi ÚP a zaměstnavatelem. 
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Zprostředkovatel � poradce rozhodně musí mít představu o různých profesích a 
o nárocích, které musí splňovat ten, kdo je chce vykonávat (obecně, bez ohledu na 
konkrétní hlá�ená volná místa). To je jeho základní kvalifikace pro pracovní poradenství a 
také pro kontakt se zaměstnavatelem. Za těchto podmínek není pro zprostředkovatele � 
poradce tě�ké získat informace o mo�ných nabídkách pracovních míst, pracovním prostředí, 
mzdových, kvalifikačních a dal�ích podmínkách. 
 V roce 1997 vykonávalo několik zprostředkovatelů � poradců pravidelně, i kdy� 
ne příli� často, náv�těvy u zaměstnavatelů. Pro tyto účely odbor zprostředkování a odbor 
trhu práce vytvořili jednoduchý formulář. Zprostředkovatelé � poradci se v�dy bránili 
zji�ťovat pro monitoring např. ekonomické údaje, o kterých zaměstnavatelé neradi mluvili a 
jim� zprostředkovatelé - poradci vět�inou nerozuměli. Byli v�ak schopni zjistit stav 
zaměstnanosti, krátkodobou prognózu zaměstnanosti a podmínky související s pracovními 
místy. Kvůli přetí�ení zprostředkovatelů - poradců jejich náv�těvy u zaměstnavatelů postupně 
zanikly a dnes k nim dochází výjimečně. 
 Myslím si, �e do budoucna bude znalost pracovních míst a pracovních podmínek u 
zaměstnavatele o to důle�itěj�í, �e ÚP (alespoň podle věcného návrhu nového zákona o 
zaměstnanosti) bude moci odmítnout zprostředkovávat uchazeče o zaměstnání zaměstnavateli, 
který opakovaně poru�uje zákoník práce a související předpisy nebo se vůči zaměstnancům 
chová neeticky. 
 
 
5.2. 

Dělba činnosti mezi útvarem zprostředkování a útvarem trhu práce, pokud jde o 
kontakty se zaměstnavateli, vyplývá z obsahové náplni činnosti těchto útvarů. Telefonické  a 
písemné kontakty útvaru zprostředkování se zaměstnavateli se vztahují převá�ně k určitému  
pracovnímu místu a klientovi, zatímco obsah osobních jednání se zaměstnavatelem, z pohledu  
dělby činnosti, se někdy částečně  překrývá s činností útvaru trhu práce. Toto překrývání v�ak 
není ke �kodě věci, naopak přispívá k usnadnění komunikace mezi ÚP, uchazeči o zaměstnání 
a zaměstnavatelem.    

Deta�ované pracovi�tě �ternberk vede zku�ebně celou agendu volných míst 
v mikroregionu samo. Tento postup vnímá jako operativní a zapadající do koncepce ÚP jako 
slu�by pro zaměstnavatele i uchazeče o zaměstnání. Oproti předcházejícímu stavu, kdy musel 
zaměstnavatel hlásit volná místa na ÚP v Olomouci, má deta�ované pracovi�tě více informací 
a vztah mezi ÚP a zaměstnavatelem je oboustranně více uspokojující. Deta�ované pracovi�tě 
by ze stejných důvodů mělo zájem i o převzetí monitoringu zaměstnavatelů. 
 
 
5.3. 

Agendu volných pracovních míst o�etřuje útvar trhu práce. Strategie na�eho ÚP 
nespočívá ani v tom, �e bychom se sna�ili zachytit ka�dé volné místo, které v okrese vznikne 
(např. z inzerce, z plakátů na provozovnách slu�eb aj.) ani v tom, �e bychom se sna�ili volná 
místa nabízet předev�ím uchazečům o zaměstnání. Jsme přesvědčeni, �e ÚP má podobně silné 
závazky ke dvěma skupinám klientů - k uchazečům a zájemcům o zaměstnání na straně jedné 
a zaměstnavatelům na straně druhé. Proto se sna�íme nabídnout zaměstnavateli, který chce 
na�ím prostřednictvím hledat své budoucí zaměstnance, co nej�ir�í rejstřík souvisejících 
slu�eb, které by mu pomohly vhodné osoby rychle zkontaktovat, případně udělat si prvotní 
předvýběr. Na�í snahou je roz�iřovat proud informací, které jsou oběma stranám trhu práce 
k dispozici a zvy�ovat �anci, �e odpovídající zaměstnavatel a budoucí zaměstnanec se setkají. 

Vý�e uvedené nevylučuje uplatňování APZ vůči skupinám zvlá�tě ohro�eným na trhu 
práce tak, jak je to uvedeno v na�í strategii APZ.  
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ÚP v Olomouci vyzkou�el rozdělení zadávaných volných míst tak, aby za ka�dé 
volné místo zodpovídala určitá profesně odvětvová skupina (její vedoucí) nebo pobočka, 
případně deta�ované pracovi�tě ÚP. Vedoucí zodpovídali za to, �e na volné místo budou 
vydány alespoň 2 doporučenky a pokud ne, dostane referent volných míst informaci, proč 
doporučenky vydány nebyly. 
 Toto rozdělení fungovalo z vět�í části, ale ne úplně (vedoucí profesně odvětvových 
skupin často sami nehlásili, proč doporučenky nevydali). Přesto byl systém do značné míry 
uspokojivý, proto�e umo�ňoval 2 praktická ře�ení. Za prvé si referent volných míst mohl 
v OK pracích vybrat místa, na které do 14 dnů od jejich zadání nebyly vydány alespoň 2 
doporučenky, zkontaktovat vedoucí profesně odvětvových skupin a zeptat se jich, proč na 
místa doporučenky vydány nebyly. Tak bylo snadné identifikovat jak nesolidní 
zaměstnavatele, kteří nabízejí výrazně hor�í ne� obvyklé pracovní podmínky, tak i profese, 
které nelze obsadit osobami z řad registrovaných nezaměstnaných. Za druhé byl 
zaměstnavatel v případě, �e např. telefonoval na agendu volných míst a stě�oval si na kvalitu 
osob, které se na volné místo hlásily (a při�ly s doporučenkami) přepojen na vedoucího 
příslu�né profesně odvětvové skupiny, který celý problém ře�il. 
 Organizační změny (vedené zejména snahami po vět�í integraci odboru 
zprostředkování a snaz�í zastupitelnosti i napříč profesně odvětvovými skupinami) způsobily 
naru�ení tohoto systému, přesto byla zodpovědnost za obsazování konkrétních míst alespoň 
částečně přenesena na vedoucí 3 oddělení, která zůstala zachována a která se specializují na 
výrobní činnosti, nevýrobní činnosti a rizikové skupiny. 
 Na ÚP v Olomouci se rozhodně neprosazují snahy �odříznout� zprostředkovatele � 
poradce od kontaktu se zaměstnavatelem. Praxe ÚP v Olomouci ukázala, �e náv�těvy 
zprostředkovatelů � poradců u zaměstnavatele mohou být účelné, pokud zaměstnavatel hlásí a 
obsazuje jednorázově vět�í počet volných míst a také pokud do�lo k nějakému nedorozumění 
nebo konfliktu, který je třeba ře�it (například zaměstnavatel má dojem, �e ÚP se málo sna�í a 
posílá mu jen nekvalitní uchazeče o zaměstnání a přitom odkládá vydání povolení získávat na 
volná pracovní místa zahraniční pracovníky). Zprostředkovatelé � poradci také někdy 
informovali o mo�nostech APZ a o dal�ích slu�bách ÚP, co� zaměstnavatelé vítali. Bylo třeba 
ře�it předávání získaných informací mezi odborem TP a odborem zprostředkování (za tímto 
účelem vznikl zvlá�tní formulář). 
 Zku�enost z agendy volných míst ukazuje, �e část zaměstnavatelů by si přála mluvit 
přímo se zprostředkovatelem � poradcem, který bude uchazeče o zaměstnání informovat o 
jejich volném místě a který bude vydávat doporučenky. Vět�inou to souvisí s představou, �e 
ÚP mů�e vhodného zaměstnance zaměstnavateli zprostředkovat v časovém horizontu jednoho 
dne, případně jedné hodiny. O tuto praxi v�ak jeví malý zájem zprostředkovatelé � poradci, 
proto�e mají pozvané uchazeče o zaměstnání a není mo�né, aby byli opakovaně vyru�ováni 
neplánovanými kontakty se zaměstnavateli.  
 Představě �zajdu na úřad práce a hned budu mít nového zaměstnance� vychází ÚP 
v Olomouci částečně vstříc tím, �e realizuje tzv. profesní výběry. Nově se registrující 
uchazeč o zaměstnání podepisuje, �e souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro účely 
zprostředkování zaměstnání. Na základě tohoto prohlá�ení mů�e být zařazen do seznamu 
uchazečů o zaměstnání, kteří vyhovují (s ohledem na obor vzdělání nebo po�adované 
zaměstnání) nárokům volného místa. 
 Zaměstnavatel (obvykle zaměstnavatel se sídlem v okrese Olomouc nebo 
zaměstnavatel, s ním� ÚP opakovaně spolupracuje), dostává profesní výběr proto, aby si 
uchazeče o zaměstnání zkontaktoval sám. Získává tím dvě výrazné výhody: kontakt je velmi 
operativní a zaměstnavatel se nemusí zabývat uchazeči o zaměstnání, kteří zájem o práci 
pouze předstírají. Podmínkou je, aby zaměstnavatel nahlásil úřadu práce volné místo, které 
chce s pomocí profesního výběru obsadit; toto místo se v�dy vkládá do databáze volných 
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míst. Profesní výběr obsahuje jméno a příjmení uchazeče o zaměstnání, kontaktní adresu, 
telefon a buď po�adované zaměstnání, nebo obor a stupeň vzdělání. Na konci seznamu je 
poučení pro zaměstnavatele o tom, �e dostává osobní data a �e je nesmí pou�ít k jinému 
účelu, ne� je výběr zaměstnance.  
 Odhadujeme, �e třetina zaměstnavatelů, kteří s ÚP pravidelně spolupracují, ji� tento 
způsob získávání zaměstnanců někdy vyu�ila. Volné místo, které je pomocí profesních 
výběrů obsazováno, je v�dy bez prodlení vlo�eno do databáze OKpráce a v 85 % případů se 
referent volných míst dohodne se zaměstnavatelem, �e bude volné místo alespoň několik dní 
vyvě�eno i na vývěskách ÚP, aby bylo přístupné i zájemcům o zaměstnání. V 10 % případů 
zní dohoda tak, �e místo bude přístupné jen zprostředkovatelům � poradcům a na seznamy 
volných míst na nástěnku se tisknout nebude. 
 Existují výjimečné případy, kdy ÚP pouze poskytne profesní výběr a poté je volné 
místo vlo�eno do databáze OKpráce a ihned zru�eno. O této praxi jsou informováni 
zprostředkovatelé - poradci, kteří si mohou taková místa ka�dý den najít (po zadání data 
hlá�ení místa a data jeho zru�ení) a pokud mají uchazeče, který danému místu zcela vyhovuje,  
mohou jej informovat a na místo poslat. Této mo�nosti ale vyu�ívá mizivá část 
zprostředkovatelů � poradců.  
 K málo průhledným výjimkám, které jsou popsány v předcházejícím odstavci, nás 
dovedla zku�enost zaměstnavatelů, kteří prostřednictvím ÚP obsazovali např. místa 
sekretářek nebo administrativních pracovnic. Během 2 � 4 dnů je kontaktovalo cca 300 osob, 
které měly o dané pracovní místo zájem. Ani velcí zaměstnavatelé (a u� vůbec ne drobní 
podnikatelé) nebyli na takový nápor připraveni a shodli se, �e jde o zku�enost, kterou si 
nechtějí zopakovat. Aby ÚP nepři�el o mo�nost tato místa, na trhu práce velice �ádaná, 
nabízet, přistoupil k tomu, �e místa obsazuje pomocí profesních výběrů, do kterých řadí 
poka�dé jinou část databáze (nemá smysl na jedno volné pracovní místo poskytovat profesní 
výběr o tisíci polo�kách). 
 ÚP v Olomouci vyzkou�el i přesunout agendu volných míst z odboru trhu práce na 
zprostředkování (v roce 1996). Vycházelo se přitom ze zku�enosti, �e mezi zprostředkovateli 
� poradci a referentem agendy volných míst mů�e existovat určitá rivalita pramenící z toho, 
�e referent volných míst je blí�e zdroji informací a v některých situacích vzná�í vůči 
zprostředkovatelům � poradcům nároky. Situace se v�ak spí�e zhor�ila � zatímco původně 
byly případné negativní emoce směrovány na �cizí� odbor, teď se soustředily na jediného 
člověka, který měl men�í mo�nost za�títit se před nimi. Po čase byla agenda převedena zpět a 
posílena o dal�ího referenta (dnes existují propojené agendy volná místa, informace pro 
zájemce o zaměstnání a profesní výběry), které jsou pokryty dvěma zaměstnanci. 

Mimo profesní výběry nabízíme zaměstnavatelům v�echny dal�í bě�né způsoby 
obsazování volných míst 
- zveřejňujeme místa na vývěskách (uchazeči a zájemci o zaměstnání se na ně mohou hlásit 

sami), 
- uchazeče o zaměstnání na místa odesíláme (s doporučenkami), 
- organizujeme výběrová řízení v prostorách ÚP, 
- bezplatně inzerujeme volná místa v regionálním tisku, rozhlase, na Internetu 
a v�echny vý�e uvedené způsoby podle po�adavků zaměstnavatel kombinujeme. 
 Perspektivu profesních výběrů pova�ujeme za velmi omezenou a to kvůli zákonům 
o ochraně osobních dat. Jako perspektivněj�í vidíme mo�nost, která se u�ívá např. ve Francii - 
tzn. zveřejňování volných míst bez uvedení zaměstnavatele. Pokud chce osoba hledající 
zaměstnání kontakt na zaměstnavatele získat, musí projít přes poradce, který nejen poskytuje 
kontakt na zaměstnavatele, ale provádí první předvýběr podle jeho po�adavků. Tak je 
současně garantováno, aby se o jedno volné místo neucházelo několik desítek a� stovek osob.  
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 Snu zaměstnavatelů �zatelefonovat na ÚP a hned dostat člověka, který nastoupí do 
pracovního poměru nejpozději zítra� jsme vy�li vstříc i zavedením databáze �Hledám práci� - 
srov. bod 5. 4. 
 
 
5.4.    

Minimálními předpoklady pro samoobslu�né zprostředkování práce představuje  
infobox a vývěska s volnými místy. Její součásti by měly být také informace o mo�nostech 
prezentace a vyhledávání volných míst na Internetu. Lze zvá�it i umístění PC s mo�ností 
přístupu na Internet do prostor ÚP � bylo by mo�no vyhledávat volná místa i v jiných 
okresech, popřípadě zadávat i vlastní inzeráty. V takovém případě by měla být v�echna volná 
místa uvedena na Internetu s mo�ností jeho vyu�ívání pro v�echny pracovně profesní poradce 
� tj. ka�dý z nich by musel mít Internet na svém pracovním stole. 

Nevidíme jako reálné, �e by v rámci samoobslu�ného zprostředkování práce byla 
zveřejňována v�echna volná místa, která zaměstnavatel nahlásí ÚP. Po zku�enostech např. 
s místy pro administrativní pracovníky, která ÚP zveřejnil, co� mělo za následek, �e 
zaměstnavatele kontaktovalo ve 2 dnech cca 300 zájemců o jedno místo, pova�uje ÚP za svou 
povinnost říci zaměstnavateli, kolik osob by se asi tak mohlo o jím nabízená pracovní místa 
ucházet, jak velká je pravděpodobnost, �e mezi nimi bude vysoký podíl osob odeslaných ÚP 
s doporučenkou, které nemají zájem o pracovní místo, ale o potvrzení, �e se na práci ptaly a 
v závislosti na tom mu nabídnout vhodný způsob obsazování volných míst. Poslední slovo při 
volbě způsobu, jakým budou volná místa zveřejňována, má v�ak zaměstnavatel. 

Ve snaze umo�nit zaměstnavateli snadný výběr budoucího zaměstnance z řad 
motivovaných uchazečů a zájemců o zaměstnání jsme vytvořili také databázi �Hledám 
práci�, kterou zveřejňujeme na Internetu. Jde o databázi, která se strukturou podobá 
novinovým inzerátům. Kdokoliv, kdo hledá práci, v ní mů�e zveřejnit svoji nabídku a uvést 
kontakt na sebe, tj. e-mail, telefon nebo po�tovní adresu. Proto�e do databáze se nevstupuje 
jen z Internetu, ale také prostřednictvím jednodu�e obsluhovatelného počítačového formuláře, 
který je k dispozici na PC v přízemí ÚP v Olomouci před informačním oknem, mohou do něj 
svoji nabídku zadat i ti uchazeči o zaměstnání, kteří k Internetu nemají přístup.  
 Zaměstnavatelé si databázi buď sami najdou na Internetových stránkách ÚP, nebo jsou 
na ni upozorněni, pokud ÚP osloví s po�adavkem na zaměstnance, který potřebují ihned 
pokrýt. Jejich odezvy na tuto slu�bu jsou vět�inou kladné, ale objevují se i záporné (zále�í na 
tom, jestli se jejich poptávka po práci setká s nabídkou osob zaregistrovaných v databázi 
�Hledám práci�).  

 
 
5.5. 
 ÚP je a� na výjimky schopen zabezpečit výběr vhodných uchazečů podle 
po�adavků zaměstnavatele. To se děje na základě profesních výběrů uchazečů z databáze 
ÚP, na základě vydaných doporučenek a na základě výběrových řízeních uspořádaných podle 
po�adavků zaměstnavatele. Zku�enosti z činnosti ukazují, �e z nabídnutých uchazečů o 
zaměstnání, si zaměstnavatel je schopen a ochoten potřebného zaměstnance vybrat. 

Jsou profese, v nich� ÚP nedoká�e po�adavky zaměstnavatelů na pracovní sílu 
uspokojit. Jsou to jednak profese, které jsou nepopulární, ať u� z důvodů druhu práce, mzdy, 
nestability, celkových pracovních podmínek, nebo kvůli předsudkům, které dosud ovlivňují 
trh práce, i kdy� pro to není věcný důvod. Do této skupiny patří např. dělnické strojírenské 
profese, profese jako �ička, truhlář, zedník, obchodní zástupce. V těchto případech platí, �e 
zvrátit názor veřejnosti na některou profesi je zále�itost dlouhodobého informování a 
opakované pozitivní zku�enosti s danou profesí. 
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 Samozřejmě platí, �e problémoví jsou nejen někteří uchazeči o zaměstnání, ale 
také někteří zaměstnavatelé. Ti nabízejí práci za takových mzdových a pracovních 
podmínek, které jsou výrazně hor�í ne� je v dané profesi obvyklé. Někdy tak činí s cílem 
získat na volné místo pracovní sílu ze zahraničí. 
 
 
5.6.   

Kontakty s dal�ími partnery na trhu práce jsou zabezpečeny - minimálně na 
základní úrovni. Některé vztahy (například se �kolstvím nebo s Úřadem města Olomouce) 
mů�eme hodnotit jako nadstandardní.  

Útvar poradenství je prostřednictvím IPS v úzkém kontaktu se �kolstvím, útvar trhu 
práce udr�uje kontakty s odbory, se zástupci měst, má kontakty na okresní úřad, statistický 
úřad, okresní správu sociálního zabezpečení, některé poradenské agentury, agrární komoru, 
obchodní a hospodářskou komoru a jiné. 
 Tyto kontakty se zrodily postupně na základě nutnosti spolupracovat v regionu při 
ře�ení obdobné problematiky. Jsou často postaveny na osobních vztazích a proto jsou s 
personálními změnami v�dy znovu ohro�ovány. Povinnost spolupráce v regionu je zákonem o 
zaměstnanosti stanovena jen jako povinnost svolávat  při určitých příle�itostech poradní sbor 
(a jeho síla závisí na tom, jestli jsou subjekty a instituce klíčové pro fungování trhu práce 
ochotny podílet se na jeho činnosti). 
 Získané kontakty a z nich plynoucí informace ÚP vyu�ívá mimo jiné při základním 
profesním poradenství nebo při poradenství pro začínající podnikatele z řad uchazečů o 
zaměstnání.  
 Spolupráce s partnery je vcelku dobrá, některé zákony a zavedené způsoby, jak se co 
dělá ji v�ak naru�ují (bylo by například velmi výhodné, aby si okresní správy sociálního 
zabezpečení a ÚP mohly vyměňovat databáze svých klientů pro kontrolní a informační 
účely). 
 V okrese Olomouc (nejen na ÚP) existuje idea jakési tripartity (zástupci státu, 
odborových organizací a zaměstnavatelů), která by se vyjadřovala k aktuální situaci na trhu 
práce, formulovala alespoň minimální výhled do budoucnosti a diskutovala o struktuře 
odborného vzdělání, které se v regionu nabízí (včetně vydávání určitých doporučení). Je 
pravděpodobné, �e tato idea bude v nejbli��ích letech realizována.  

 
 

5.7.   
Spolupráce s dal�ími úřady práce v oblasti zprostředkování a pracovně 

profesního poradenství se děje spí�e operativně podle potřeby. Kontakty s jinými ÚP se 
udr�ují, spolupráce probíhá hlavně v oblasti vedení zájemců o zaměstnání, kteří jsou jinde 
vedeni jako uchazeči, probíhají telefonické konzultace různých problematik souvisejících 
s poradenskou a administrativní činností. Tato spolupráce není �patná, v podstatě nepotřebuje 
zlep�ení. K prohloubení spolupráce by přispěla pravidelná setkávání zaměstnanců, kteří na 
ÚP vykonávají stejnou činnost. 

Spolupráci v oblasti nabízení volných míst a předvýběru uchazečů o zaměstnání jsme 
pro�ili nedávno v souvislosti s firmou Philips, která dosud intenzívně provádí výběry na 
pozice specialistů a mana�erů. Proto�e nedo�lo k výrazněj�ím problémům, pova�ujeme tuto 
spolupráci za uspokojivou. 
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5.8.  
 Spolupráce mezi SSZ a ÚP má značné rezervy. SSZ často reaguje na podněty z ÚP 
opo�děně nebo nedostatečně, metodické pokyny jsou často nejasné a připou�tějí různý 
výklad. Rovně� výklad právních norem týkajících se činnosti zprostředkovatelů - poradců a 
poradců ÚP není zcela dostačující.  
 Křiklavým příkladem vý�e uvedených problémů jsou metodické pokyny 3/2000 a 
zejména 4/2000. Metodický pokyn 4/2000 (o umísťování absolventů pomocí SÚPM 
v rozpočtových a příspěvkových organizacích) je nadále v rozporu s vyhlá�kou 35/1997 Sb., 
podle ní� je mo�né platit mzdu absolventa, ale ne poplatek personální nebo vzdělávací 
agentuře, která vezme absolventy do pracovního poměru a do rozpočtových nebo 
příspěvkových organizací je zapůjčí. Tento rozpor trvá ji� několik měsíců a ÚP ani nemají 
informace o tom, jak jej SSZ ře�í nebo hodlá ře�it. Metodický pokyn je také v rozporu 
s ustanoveními zákoníku práce a doporučuje ÚP přenést ve�kerou zátě� z jeho realizace 
vyplývající na zaměstnavatele, který bude absolventa zapůjčovat k získání praxe v rozpočtové 
nebo příspěvkové organizaci. Tento způsob je v�ak vůči zaměstnavateli nekorektní a při 
vyhrocení problémů spojených se zaměstnáváním a zapůjčováním absolventů by vedl finálně 
i k po�kození presti�e ÚP v daném okrese.  
 Doprovodným jevem je skutečnost, �e přibývá regionálních a celostátních porad 
s účastí zástupců SSZ, kteří zde jen získávají informace (co� není �patné), ale nepředávají 
zpětně ÚP �ádný (nebo jen minimální) výstup v podobě např. metodického doporučení. 
 Chápeme, �e vý�e uvedené problémy souvisejí mj. s vytí�ením zaměstnanců SSZ, 
s tím, �e mají nejen metodické závazky vůči ÚP, ale i závazky k MPSV, povinnosti 
související s přípravou na vstup do EU, s přípravou nových zákonů, s dohadováním 
meziresortní spolupráce aj. Kvalita metodické činnosti SSZ vůči ÚP se v�ak podle na�í 
vět�inové zku�enosti zhor�uje. Pokud je to nutné, měla by být SSZ asi personálně posílena, 
aby své metodické úkoly vůči ÚP mohla plnit. Současný stav po�kozuje image SSZ i ÚP 
v očích veřejnosti. 
 
 
 
6. Zkvalitnění metodiky ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti 
6.1.  
 Je�tě dříve, ne� se stanoví jednotná metodika pro činnost zprostředkovatelů - poradců, 
je třeba shodnout se na jednotné filozofii ÚP. Jednotlivé ÚP mohou tíhnout k tomu chovat se 
spí�e jako úřad nebo spí�e jako slu�ba. Stejně tak mohou preferovat uchazeče o zaměstnání 
jako své prvotní klienty a zájemce o zaměstnání (a také zaměstnavatele) chápat jako druhotné, 
mohou se ale také zhruba stejně silně orientovat na v�echny aktéry trhu práce. 
 Vý�e uvedené rozlo�ení priorit se do činností ÚP velmi výrazně promítá. 

Jeliko� neexistuje zatím jednotná metodika pro činnost zprostředkovatelů - 
poradců, vycházejí zprostředkovatelé � poradci ze zákonů o zaměstnanosti a z aktuálních 
metodických pokynů. Dle názoru vedoucího odboru zprostředkování by měla být 
vypracována jednotná metodika činnosti zprostředkovatelů � poradců. Měla by být zalo�ena 
na nácviku řízeného poradenského pohovoru, na způsobech asertivního jednání, na uplatnění 
a znalost principů systematického pomáhajícího pohovoru. 
  
 
6.2.  
 Metodika by měla obsahovat povinné minimum informací pro uchazeče a zájemce o 
zaměstnání a určit dělbu činnosti mezi útvary zprostředkování, trhem práce a poradenstvím. 
Metodika by měla být vydána SSZ jednotně pro v�echny ÚP. 
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Metodický pokyn č. 21 ji� vůbec neodpovídá současným po�adavkům a zejména 
počtu nezaměstnaných a jejich vzdělanostní struktuře. 

Ji� existuje metodika jobclubů - ta by se měla uplatňovat na v�ech ÚP (v reálu tomu 
tak není). Je vytvořena baterie testů pro individuální  poradenství (pokud má ÚP psychologa) 
a jsou klienti, kteří hlub�í posouzení objektivně potřebují nebo o ně sami jeví zájem.  

V rámci metodiky by také bylo vhodné stanovení pořadí a důle�itosti �kolení, kterými 
by měl ka�dý zprostředkovatel � poradce projít a na základě tohoto poté plánovat profesní 
postup.  

Metodicky by mohla být také určena dělba činnosti pro zprostředkování a poradenství; 
tyto útvary na sebe značně navazují a jejich práce se prolíná. Podobně by mohla být 
metodicky více o�etřena spolupráce obou útvarů s trhem práce v návaznosti na potřeby 
zaměstnavatelů. 
 
 
6.3. 
  Ke klientům by měl být zabezpečen individuální přístup zejména v poradenské 
činnosti, jak vyplývá z bodu 2.2. V současnosti zabezpečen je, ale jen v omezené míře, co� 
vyplývá z časového omezení, daného přetí�eností zprostředkovatelů � poradců vysokým 
počtem klientů.  
 
 
6.4. 
   V současné době má začít fungovat bilanční diagnostika na 16 úřadech práce, na 
kterých byli pro tyto účely vyčleněni psychologové a poradci. Pro tuto činnost existuje náčrt 
jednotné metodiky - personální obsazení je stanoveno SSZ, jasné jsou i po�adavky na 
kvalifikaci - u zdrojových pracovi�ť musí působit lékař a psycholog, u podpůrných jen  
poradce a psycholog. Počítá se i se systémem průbě�ného do�kolování.  
 
 
 
7. Vhodné zdroje informací ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti 
7.1. 

Pro účely zprostředkování má ÚP vět�inou základní informace o uchazeči o 
zaměstnání, dal�í osobní údaje, tj. rodinné poměry, zájmy, schopnosti, apod., pouze 
v rozsahu, ve kterém je klient ochoten je zprostředkovateli - poradci sdělit. ÚP by v�ak měl 
získat co nejvíc informací, které by mohly vést ke zvý�ení kvality a efektivnosti poradenské 
činnosti při zprostředkování vhodného pracovního uplatnění klienta.  

Pokud jde o informace o pracovních místech, měl by mít ÚP více informací o 
nárocích na kvalifikaci a praxi (ty si často zaměstnavatel ujasňuje a� při pohovoru 
s konkrétním uchazečem o zaměstnání), o mzdových podmínkách, pracovních podmínkách 
včetně pracovní doby, o sociálním zázemí (např. mo�nost stravování apod.). Mo�nost 
zlep�ení spočívá předev�ím v roz�íření kontaktů - osobních náv�těv u zaměstnavatelů, co� 
souvisí s vytí�eností zprostředkovatelů - poradců.  

V oblasti APZ mají zprostředkovatelé - poradci základní informace, co� platí obdobně 
o mo�nostech vzdělávání a vzdělávacích programech.    

O opatřeních APZ musí být k dispozici údaje o typech rekvalifikačních programů, o 
formálních předpokladech pro realizaci rekvalifikací, o aktuálním stavu prostředků na APZ, o 
důvodech vedoucích k různým opatřením APZ, o době čekání na různé frekventované kurzy, 
o mechanismech posuzování �ádostí z oblasti APZ, o principech podpory začínajících 
podnikatelů z řad uchazečů o zaměstnání. 
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 V oblasti vzdělávání jsou potřebné informace o typech �kol, otevíraných oborech, 
kontaktech, formách studia.  
 Klienti ÚP vnímají často jako nedostatek, �e na deta�ovaných pracovi�tích ÚP jsou 
k dispozici jen základní informace z oblastí speciálního poradenství a �e jsou nuceni 
podrobnosti získávat buď z  Internetu nebo na okresním úřadu práce. 

 
 
7.2. 

Zprostředkovatelé - poradci poskytují uchazečům o zaměstnání informace o 
mo�nostech rekvalifikace, aktivitách APZ a mo�nostech samostatné výdělečné činnosti 
pouze v obecné rovině při první náv�těvě. Při dal�ích náv�těvách ji� dochází k individuálnímu 
přístupu k jednotlivých klientům. (Podobné informace v takových případech není účelné např. 
podávat tehdy, jestli�e uchazeč oznámí, �e má místo v jednání, nebo mu byla při náv�těvě 
dána doporučenka apod.) Zprostředkovatelé - poradci poskytují základní informace a realizují 
rekvalifikace do stádia podání �ádosti, ostatní informace poskytují v základním rozsahu a 
klienty odesílají na specializovaná pracovi�tě. 
 Zprostředkovatel - poradce poskytuje základní informace o rekvalifikaci, o 
poradenství pro uchazeče o zaměstnání, kteří se chtějí stát podnikateli, o mo�nostech dal�ího 
vzdělávání aj. Jde o poskytnutí základního rámce a očekává se, �e poté ode�le klienta ke 
specializovanému poradci podle oblasti, o ní� se uchazeč o zaměstnání potřebuje zorientovat. 
Někteří klienti se dostávají k informacím snáze, jiní obtí�něji. Zále�í to na aktivitě klienta, na 
jeho ochotě podělit se o své plány aj. 
 
 
 
8. Kvalita práce zprostředkovatelů - poradců, poradců  
8.1. 

Zprostředkovatel - informátor a zprostředkovatel - poradce by měli mít 
minimálně buď střední v�eobecné vzdělání, nebo odborné, případně vy��í odborně vzdělání 
sociálně právního zaměření. Odborný poradce by měl mít vysoko�kolské vzdělání podle typu 
poskytovaného poradenství (např. právní vzdělání pro základní pracovně právní poradenství, 
vzdělání v oblasti sociální, ekonomické apod. pro dal�í poradenská zaměření). Informátor by 
měl mít vzdělání ekonomické nebo v�eobecné (vzdělání sociálně právní je výhodou), 
zprostředkovatel, který zprostředkovateli - poradci poskytuje administrativní a technický 
servis, by mohl mít podobné vzdělání jako informátor.  
 
 
8.2. 
 Pracovníci ve vý�e uvedených funkcích by měli mít ji� vlastní zku�enosti a nejméně 
tříletou odbornou praxi, získanou v některém příbuzném oboru, např. v příbuzné  oblasti 
státní správy, popřípadě získanou z firemní praxe personalistů, referentů útvarů lidských 
zdrojů, ze �kolství apod. Jeliko� ka�dý klient přichází na ÚP se svým problémem, 
nedomníváme se, �e je vhodné, aby tuto činnost vykonávali nezku�ení čerství absolventi �kol, 
byť po krátkém zapracování (mohli by pracovat pouze jako zprostředkovatelé, kteří 
zprostředkovateli - poradci poskytují administrativní a technický servis).  

Základní vlastností zprostředkovatelů - poradců musí být ochota nezi�tně pomáhat 
druhým. Vyu�itelné zku�enosti jsou zejména z oboru jednání s lidmi, personalistiky, �kolství, 
poradenství a výkonu humanitně zaměřených oborů. 

Při přijetí nových pracovníků je účelné uplatňovat psychologické testy. 
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Zprostředkovatelé - poradci by měli mít zku�enost s prací s lidmi; určité negativní 
zku�enosti a pro�ité tě�kosti nejsou na obtí� (např. zku�enost se ztrátou zaměstnání nebo jiné 
problémy, které sebou nesly značné psychické vypětí a vy�adovaly neobvyklé způsoby ře�ení 
nebo reakce, schopnost adaptace, asertivitu, zvládání agresivních projevů aj. Absolventi se 
nejeví jako nejvhodněj�í pro práci �v první linii�.  

Měl by se klást důraz na snahu o objektivní pohled na potencionální zájemce o tuto 
práci, tj. na výběrové řízení včetně mo�ností psychologických testů, mo�ností individuálního 
pohovoru s uchazeči, kteří se dostali do u��ího výběru aj. Nemělo by se přihlí�et jen ke 
vzdělání. Ne v�dy zcela vyhovují uchazeči o práci - ti si mohou udělat velmi neobjektivní 
obraz o práci zprostředkovatele - poradce - z jejich pozice je �patně vidět odpovědnost a 
psychická náročnost této činnosti. Lidé, kteří mají zájem o práci, vět�inou nejsou problémoví 
v kontaktu se zprostředkovatelem - poradcem, tak�e jeho práci vidí jako snadnou. A o 
�problémové� zase nemá zájem ÚP, tak�e nemají �anci při výběrovém řízení uspět. 

 
 
8.3. 
 Pokud se platovým zařazením rozumí platová třída, lze doporučit, aby při zařazení do 
funkce zprostředkovatel - poradce byla uplatněna 7. třída s odpovídající vý�í mzdy, při 
zařazení do funkce odborného pracovně profesního poradce pak 8. třída. Platová třída - tarifní 
zařazení by mělo být stanoveno SSZ jednotně, a to i s přihlédnutím k délce praxe, vzdělání, 
zku�enostem v oboru, psychické zátě�i apod., řediteli ÚP by v�ak současně měla zůstat 
mo�nost ocenit specifické pracovní podmínky určitých zaměstnanců na konkrétním ÚP je�tě 
jiným způsobem, ne� jsou mimořádné odměny. 
 Celý systém odměňování na ÚP vnímáme jako málo rozvinutý, proto�e pro v�echny 
odborné a mana�erské činnosti poskytuje mo�nost zařazení jen do 5 platových tříd - od �esté 
(vět�ina zprostředkovatelů - poradců) do desáté. To neodpovídá ani náročnosti práce, ani 
odměňování v jiných oblastech státní správy, nato� odměňování v nestátním sektoru. Práce 
zprostředkovatelů - poradců je často srovnatelná s prací jiných odborných poradců (zále�í na 
dané problematice) a je pochopitelné, �e zprostředkovatelé - poradci se cítí nedoceněni. 
Platová třída 6 by měla být ponechána jen pro jednoduché administrativní a informační 
činnosti, zprostředkovatelé - poradci by měli být zařazeni do platové třídy 7 a celý �ebříček 
platových tříd, který je na ÚP k dispozici, by měl být prodlou�en minimálně o 1, lépe o 2 
stupně (tj. do třídy 11 -12).   
 
 
8.4. 

I kdy� obecně  si nelze stě�ovat na nedostatek zájemců o práci zprostředkovatelů � 
poradců, je skutečností, �e základní problém s kvalitou pracovníků v uvedených funkcích 
spočívá často v omezených mo�nostech  výběru osob s potřebnými předpoklady pro tuto práci 
vzhledem k jejich nedostatečnému mzdovém ohodnocení, coby zaměstnanců státní správy; 
v poměru ke kvalifikačně porovnatelným funkcím v jiných odvětvích, zejména  v peně�nictví 
a  v soukromém sektoru, ale dokonce ve srovnání s jinými zaměstnavateli z oblasti státní 
správy.   

Často problematická kvalita zájemců, kteří se teprve ucházejí o tyto funkce, bývá 
zji�ťována ji� při výběrových řízeních a spočívá v neinformovanosti těchto zájemců o poslání 
úřadu práce a jeho úkolech o legislativě vztahující se k činnosti ÚP, v nedostatečné 
připravenosti k práci s počítačem, v nízké připravenosti a malé zku�enosti v práci s lidmi.  

Zájem o práci zprostředkovatelů - poradců je veliký, v drtivé vět�ině v�ak ze strany 
lidí, kteří mají zájem o jakoukoli administrativní práci - tak je práce zprostředkovatelů - 
poradců vět�inou vnímána. Povědomí o skutečném rozsahu činností vět�inou u těchto 
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zájemců chybí, stejně jako zku�enosti, vyu�itelné při zprostředkování zaměstnání. Z těchto 
důvodů dosti často zaměstnanci končí pracovní poměr, často také na uvedenou práci nestačí. 
Fluktuace, pokud skutečně je, je velkým problémem, proto�e zaučit zprostředkovatele - 
poradce v plném rozsahu činností trvá minimálně půl roku. 

V praxi  tento stav, někdy ve spojení s nadměrným vytí�ením  a psychickou zátě�í při 
jednání s klienty, vede ke snahám zprostředkovatelů - poradců o změnu pracovního zařazení, 
případně ke hledání jiného pracovního uplatnění. Dané faktory mají vliv i na fluktuaci 
zprostředkovatelů - poradců.       

Dal�í problém je i v omezených mo�nostech motivace zprostředkovatelů - 
poradců. Vykonávají psychicky velmi náročnou práci, odborné znalosti musí mít na vysoké 
úrovni a to z různých oblastí lidského �ivota, přitom patří mezi nejhůře hodnocené 
zaměstnance ÚP. Také v podvědomí lidí je zásluhou médií a politiků vytvářen obraz 
neschopného, líného a přitom mimořádně dobře placeného úředníka, co� vystavuje 
zprostředkovatele - poradce neustálému tlaku i z této strany. 
 V tomto kontextu je ov�em třeba vidět, �e slu�by poskytované prostřednictvím ÚP 
jsou na vysoké odborné i morální úrovni a snesou srovnání se slu�bami, poskytované 
soukromým sektorem, mnohdy jsou i kvalitněj�í. 
 Ideální zprostředkovatel � poradce je motivovaný, ohodnocený člověk, s mo�ností 
vzdělávání a obnovy du�evního a fyzického potenciálu, na vy��í odborné úrovni v oboru 
činnosti, s v�eobecným přehledem a schopnostmi. 

 
    

8.5. 
 Mo�nost zlep�ení řízení práce zprostředkovatelů - poradců spočívá zejména ve 
výběru vhodných zájemců o tuto práci, jak po stránce vhodné kvalifikace, tak i odborné 
praxe, ve zvý�ení jejich motivace, ve zlep�ení mzdového ohodnocení těchto pracovníků, dále 
vytvoření potřebného časového prostoru pro pracovně profesní poradenství a v cyklickém 
pro�kolování zprostředkovatelů - poradců a poradců.   

Velkou výhodou by bylo, kdyby se noví zprostředkovatelé - poradci nemuseli učit této 
činnosti �za pochodu�, ale kdyby se do ní mohli začleňovat po del�í časové období tak, aby ji 
zvládli včetně odborného pro�kolení, včetně osvojení poradenských informací a včetně 
různých okrajových nuancí. Teprve poté by měli dostat příle�itost jednat s klientem 
samostatně.  

Pro zkvalitnění poradenské práce by poslou�ila i mo�nost masověj�ího vyu�ívaní 
informací obsa�ených na Internetu, je v�ak potřeba posílit technické vybavení ÚP. 
 Mo�nosti zlep�ení v řízení práce zprostředkovatelů � poradců vidíme i ve velmi 
nepopulárních pravidelných hospitacích a v poskytování zpětné vazby ze strany vedoucího 
pracovníka. Před tím je v�ak nezbytné přesně vymezit základní společnou metodiku činnosti 
zprostředkovatelů - poradců.  

 
 
8.6.  

Na otázku zájmu o práci zprostředkovatelů � poradců a poradců je odpovězeno 
v bodě 8.4. 

O práci je zájem, nevýhodou je uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou a změny 
počtu zaměstnanců ÚP po zpětném navý�ení přepočteného stavu pracovníků, který v�ak není 
v dal�ím roce mo�né zachovat. Fluktuace není velká, co� je v�ak dáno i nedostatkem volných 
pracovních míst jak v sociální, tak v administrativní oblasti. Vět�í zájem o práci 
zprostředkovatele - poradce je ze strany �en, i kdy� kvůli vyvá�enosti pracovního kolektivu 
by ÚP rád zaměstnal na těchto pozicích i jistý počet mu�ů. 
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8.7. 
Psycholog by se měl na ÚP uplatnit zejména v útvaru poradenství a to v takových 

případech, které nelze ře�it základním poradenstvím při zprostředkování zaměstnání. 
Psycholog si na vět�ích úřadech najde svoje místo - jako poradce, jako specialista při 
výběrových řízeních na ÚP, při zji�ťování předpokladů k určité profesi nebo rekvalifikaci, při 
individuální pomoci uchazečům i v dal�ích problémech a při odkazování na slu�by jiných 
specialistů (poradna pro rodinu, léčba závislosti, zdravotní potí�e, problémy s dětmi - 
pedagogicko psychologická poradna aj.) 

 
 

8.8. 
Zprostředkovatelé - poradci jsou průbě�ně zařazováni do kurzů právního 

minima, základního sociálně psychologického výcviku pro zprostředkovatele, jednání 
s klientem v problémových situacích a syndromu vyhoření. Např. na ÚP v Olomouci 
absolvovalo kurz právního minima a kurz základního sociálně psychologického výcviku pro 
zprostředkovatele téměř 90 % zprostředkovatelů - poradců. Nelze v�ak říci, �e by se jednalo o 
ucelený a permanentní program �kolení zprostředkovatelů - poradců. Po obsahové stránce 
kurzy odpovídají nárokům na základní znalosti zprostředkovatelů - poradců, jeví se v�ak 
účelné uva�ovat o cyklickém, případně průbě�ném pro�kolování zprostředkovatelů - poradců 
v oblastech, kde dochází k určitým změnám (např. v legislativě), nebo k novým přístupům ve 
formách poradenství apod. Podle názoru vedoucího odboru zprostředkování není program 
�kolení zprostředkovatelů - poradců dota�en do konce jako ucelený systém, chybí jeho 
zapracování do personální politiky ÚP (vazba absolvování kursu a vyu�ívání získaných 
dovedností, vazba na odměňování).  

V této oblasti doporučujeme dopracovat systém vzdělávání zprostředkovatelů - 
poradců a poradců a zapracovat jej do systému jejich hodnocení.  

Program permanentního �kolení zprostředkovatelů - poradců není zatím dopracován a 
ji� několik let se s ním nic neděje. Existují jednotlivé kurzy, které na sebe tématicky navazují, 
chybí set kurzů obnovovacích, které by bylo mo�no absolvovat i několikrát během praxe na 
ÚP.  
 Stávající realizace �kolení je dobře zaji�těna vzdělávacími středisky při ÚP 
v Olomouci, Písku a Pardubicích, kurzy jsou zabezpečeny po stránce organizační i 
materiálové. Přizpůsobování metodik měnící se situaci se v�ak zastavilo. 

Chybí výstup z absolvovaných kurzů do hodnocení a zařazení pracovníka v profesi. 
Chybí systém vstupní adaptace, který by novému zprostředkovateli - poradci umo�nil 

rychle se zorientovat a proniknout do činnosti, kterou zastává.  
 
 

8.9. 
Nepova�ujeme za účelné vytvářet specializovanou odbornou přípravu mláde�e na 

funkce zprostředkovatelů - poradců a poradců na středních, vy��ích a vysokých �kolách; 
pokud ano, tak pouze od úrovně vy��ích odborných �kol nebo formou nadstavbového studia. 
Vzhledem k tomu, �e nezaměstnanost je nový fenomén, se kterým dříve nikdo nepočítal, bylo 
by vhodné zaměřit se na něj i na odborných �kolách � zejména na středních se zaměření na 
sociálně právní problematiku nebo na státní a veřejnou správu. Zatím podle absolventů těchto 
�kol není situace nejlep�í, nemají potřebné znalosti, ale zajímají se o mo�nosti práce na ÚP. Je 
potom problém zajistit za běhu jejich do�kolení pro potřeby praxe. 
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8.10. 
Odborné schůzky a semináře zprostředkovatelů - poradců a poradců mohou 

přispět k výměně zku�eností, přínos lze vidět zejména na regionální úrovni. Vynikající je 
setkávání v prostředí a za podmínek, které podporují vznik neformálních kontaktů (včetně 
např. sportovních turnajů úřadů práce). 

Vzájemné výměny zku�eností jsou velmi vhodné a není jich nikdy dost. Pokud se 
svolá celostátní porada, slou�í vět�inou k jiným cílům. Spí�e se jeví lep�í men�í regionální 
porady, kde se vyměňují zku�enosti o tom, co se kde osvědčilo a v jakých podmínkách. 
Těchto porad by se měli účastnit vedoucí, ale i specialisté, kteří se zabývají konkrétními 
činnostmi, které budou na poradě probírány. 
 
 
 
9. Institucionální problémy 
9.1.  

Domníváme se, �e není třeba trvat na striktně jednotném institucionálním 
uspořádání organizační struktury zprostředkovatelské a poradenské činnosti v rámci 
ÚP, vzhledem k různé velikosti úřadů práce, specifikám příslu�ných regionů, často ji� 
osvědčené organizaci práce uvnitř ÚP apod. Na ÚP by měly existovat stejné útvary - tj. 
odbory a oddělení, s jednotně stanovenými názvy, ale mo�nost převést určitou agendu na jiný 
útvar by měla být ponechána v kompetenci ředitele ÚP.    

Je zřejmé, �e pokud ÚP zvolí méně standardní zařazení agend, přiná�í to dal�í nároky 
např. na třídění po�ty � zejména e-mailové po�ty ze SSZ, na spolupráci mezi odbory aj. 

 
 
9.2. 

�Krajské� úřady práce, respektive krajská pracovi�tě slu�eb zaměstnanosti, by měla 
sehrát roli koordinátora v prosazování jednotné metodiky SSZ a případně kontrolovat její 
dodr�ování v rámci kraje. V oblasti vytváření metodiky poradenství se jeví účelné ponechání 
kompetencí SSZ v plném rozsahu. 

Tato jednotka by také mohla převzít odvolací řízení, realizovat některé poradenské 
programy a vybrané programy APZ - pokud mají regionální charakter a věnovat se 
programům rozvoje lidských zdrojů spolufinancovaných z PHARE. 

S okresními ÚP by měla úzce spolupracovat. 
Okresnímu ÚP by měla zůstat mo�nost rozhodovat s ohledem na místní trh práce a 

místní podmínky (a podle posouzení situace na místním trhu práce se ve spolupráci s jinými 
ÚP zapojovat do regionálních programů). 
 
 
 
10. Jaké dal�í problémy vidíte? 
10.1. 

Je třeba dopracovat informační systém tak, aby informace získané úřady práce 
mohly vyu�ívat i ostatní orgány státní správy a naopak. 

 
 

10.2. 
 Je třeba zavést jazykovou přípravu pro v�echny zaměstnance úřadů práce, kteří ji 
potřebují pro kontakt s klienty. 
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10.3.  
Bylo by vhodné vymezit legislativně zprostředkovatelskou a poradenskou činnost. 

 
 
10.4. 

Bylo by vhodné zavést mechanismus, který by umo�ňoval i v okrajových částech 
okresu provádět časté a efektivní kontroly u zaměstnavatelů, zaměřené zejména na osoby, 
které na pracovi�ti pobývají, ale údajně zde nepracují.  

 
 
10.5. 

Pro dal�í efektivní činnost ÚP je nezbytné posílit poradenskou slo�ku v práci 
zprostředkovatelů - poradců. 
 
 
10.6. 
 U� samo narovnání relace mezi vý�í minimální mzdy a vý�í sociálních dávek by 
vedlo k tomu, �e by zprostředkovatelům - poradcům ubylo klientů a na záva�nosti by ztratily i 
některé jiné související problémy, s nimi� se ÚP ve své praxi denně setkává (např. stí�nosti 
zaměstnavatelů na kvalitu registrovaných uchazečů o zaměstnání, zejména na jejich malý 
zájem o práci).  
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�Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně 
profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání� 

 
1. Základní problémy 
 
1.1 
Podle na�eho názoru je třeba posílit poradenskou činnost při zprostředkování za účelem 
zvý�ení efektivnosti při umisťování uchazečů na volná místa a kvalitního obsazování 
volných míst.  
 
Důvody pro posílení poradenské činnosti: 
• zvý�ení kvality slu�eb pro zaměstnavatele jako předpokladu pro zvý�ení počtu 

hlá�ených volných míst 
• roste dlouhodobá slo�ka nezaměstnanosti 
• s klesající poptávkou po pracovních silách klesají mo�nosti pro uplatnění mladých lidí 

a dal�ích skupin poprvé vstupujících na trh práce 
• stále roste (absolutně i relativně) počet zdravotně posti�ených v evidenci ÚP s tím,  jak 

ubývá vhodných pracovních příle�itostí pro ně 
• obtí�né uplatnění občanů, kteří vstoupili do evidence ÚP po mnohaletém zaměstnání u 

jednoho zaměstnavatele 
• péče o marginalizované skupiny je po�adavkem doby                                                                   

 
Úřady práce na tuto změnu připraveny podle na�eho názoru nejsou. Zejména z důvodu 
vysokého počtu uchazečů, zatí�ení rutinními činnostmi, z důvodu jisté rigidity při 
uplatňování za�itých naučených postupů, z důvodu nedostatečné motivace zaměstnanců ÚP 
ke zvy�ování vlastní kvalifikace, z důvodu neexistence uceleného vzdělávacího systému pro 
v�echny pracovníky ÚP uplatňující poradensko-zprostředkovatelské činnosti. Přes tyto 
problémy pokládáme změnu přístupu za nevyhnutelnou. 
 
 
1.2  Hlavní problémy 
• nedostatek volných míst v registru ÚP 
Hlavní problém okr. Opava je jednoznačně nedostatek volných míst (v průběhu posledních 
měsíců na jedno volné místo připadalo 20, 30 i 40 uchazečů). Důvod tohoto stavu kromě 
fáze hospodářského cyklu je zejména ve �sloní paměti� zaměstnavatelů, kteří v minulosti ne 
v�dy byli spokojeni s činností ÚP na poli zprostředkování. V období nízké nezaměstnanosti 
byla skladba uchazečů jiná, tvořená hlavně tzv. tvrdým jádrem nezaměstnaných, kteří 
neměli zájem o práci nebo byli  nezaměstnatelní. Dne�ní změněnou situaci na straně 
nabídky pracovních sil, kdy struktura uchazečů se přiblí�ila struktuře celkové pracovní síly, 
nevzali zaměstnavatelé dosud plně na vědomí.  
 
• přetí�ení zprostředkovatelů vysokým počtem uchazečů 
Poradenství není podceňováno, ale je pro ně malý prostor. Z důvodu velkého počtu 
uchazečů (průměrně 370 na 1 zprostředkovatele) a tlaku na správnost tvrdých dat, které jsou 
podkladem pro hmotné zabezpečení. U zprostředkovatelů je malý prostor pro regeneraci, 
pro sebereflexi vlastní práce, trvalá zátě� vede ke stereotypu, k vyhoření.  
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• časově náročná agenda hmotného zabezpečení  
Správnosti přiznání nároku na HZ  je přikládána vět�í důle�itost ne�li obtí�ně měřitelným 
poradenským činnostem. Chybovost při stanovení nároku na HZ je ve svém důsledku 
sankcionovatelná a případné chybné nároky jsou mnohem slo�itěji vysvětlovány 
a zdůvodňovány uchazečům. V�e je navíc vyřizováno ve správním řízení. Zru�ení 
rozhodnutí je zdlouhavý proces, přičem� správné rozhodnutí  nelze vydat do nabytí právní 
moci zru�eného rozhodnutí. Nová výplata HZ je tímto oddalována k neprospěchu uchazeče.  
Domníváme se, �e dne�ní stav, kdy dávky sociálního charakteru jsou vypláceny na třech 
různých místech (ÚP, kontaktní místo SSP, obecní úřady), je neracionální. Celému procesu 
poradenskozprostředkovacímu by nesmírně prospělo vyvedení výplaty hmotného 
zabezpečení mimo ÚP. 
 
• nedostatek poradenského přístupu u zprostředkovatelů 
Dal�í problém vidíme v tom, �e  zaměstnanci před přijetím na ÚP nepro�li  náročnými 
výběry. V minulosti přicházeli na ÚP zaměstnanci z nutnosti (rozuměj z nezaměstnanosti) 
a ani dnes není toto zaměstnání natolik lukrativní, aby působilo zvlá�tě přita�livě na občany 
zaměstnané jinde. U slu�ebně star�ích zprostředkovatelů se projevuje vyhoření, únava. 
Dlouholeté zku�enosti zprostředkovatelů vedou k rutinnímu a� mechanickému způsobu 
práce, který nerespektuje rozdíly mezi jednotlivými uchazeči. Často je podceňováno 
podrobné vysvětlování "práv a povinností uchazeče", co� mů�e právě  u nejzku�eněj�ích 
zprostředkovatelů paradoxně vést k poruchám komunikace, případně a� ke konfliktům. Při 
trvalém náporu uchazečů není dostatek času na obnovu motivace ani na zvy�ování 
kvalifikace. 
V posledních letech klesla fluktuace prakticky na nulu. Tento napohled dobrý, stabilizovaný 
stav paradoxně neumo�ňuje obměňovat kolektiv a vná�et tak do něj nové podněty zvenčí. 
Někteří slu�ebně star�í zprostředkovatelé nesplňují dne�ní nároky na poradenský přesah 
zprostředkování, ani nejsou dostatečně pru�ní, aby si jej osvojili.  
 
Naproti tomu vá�né problémy v oblasti komunikace nezaznamenáváme. 
Komunikace se zaměstnavateli se zlep�ila. Značně ji ov�em ztě�ují konfliktní situace, které 
nutně nastávají v rámci kontrolní funkce ÚP nebo při nepřiznání dotace. Pro pru�nost 
zprostředkovacího procesu má velký význam roz�iřování telefonní sítě a pou�ívání 
elektronické po�ty. Existují zaměstnavatelé, kteří nechtějí svá místa obsazovat přes ÚP, 
neboť zaměstnali v minulosti problémové uchazeče s dotací ÚP nebo mají �patnou 
zku�enost  z období nízkého počtu uchazečů, kdy ve snaze obsadit nahlá�ené volné místo 
byl doporučen nespolehlivý uchazeč. Ohlas těchto �patných zku�eností má velkou 
setrvačnost a tě�ko se proti němu bojuje.   
 
Komunikace uvnitř úřadu se rovně� výrazně zlep�ila. Osvědčilo se předávání informací na 
horizontální úrovni a přímá spolupráce řadových zaměstnanců jednotlivých útvarů. Přes 
vedoucí jsou ře�eny pouze problémové situace. Zdá se, �e �irokou informovaností lze 
spolupráci výrazně zlep�it. Prověřilo se, �e zaměstnanci dobře spolupracují, pokud dobře 
pochopili smysl společného úkolu. Zavedli jsme systém pravidelného vzájemného 
informování mezi jednotlivými odbory a pobočkami ÚP, kdy zástupci jednotlivých útvarů 
se postupně účastní porad v jiných útvarech. Preferujeme �irokou informovanost celého 
personálu o v�ech úkolech a činnostech ÚP. 
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2. Uspořádání kontaktů s klientem 
 
2.1 
Základní informace o uchazeči je vhodné získat ihned při  vstupu do evidence, dokladování 
některých je mo�né ponechat na dal�í náv�těvy. Jedná se o osobní data uchazeče, průběh 
dosavadního zaměstnání, získané kvalifikace a dovednosti.  
 
Při prvním kontaktu jsou v současnosti získávány pokud mo�no úplné informace, vč. jejich 
zadání do PC. Rozdílný přístup je u opětovných evidencí, kdy se data do PC pouze 
doplňují.  
 
Výhody: 
− je mo�né bez  zbytečných průtahů zahájit SŘ, a následně předat rozhodnutí o nároku na 

hmotné zabezpečení, 
− pokud uchazeči nevznikne nárok na HZ, mů�e neprodleně �ádat o sociální dávky, 
− sní�í se prvopočáteční četnost náv�těv na ÚP, 
− úplné informace o uchazeči v PC pro mo�nou dal�í poradenskou činnost, 
− mo�nost rychlého umístění do zaměstnání 
 
Nevýhody: 
− uchazeč je zahlcen informacemi, a vět�inou si je stejně nepamatuje, 
− prodlu�uje se délka jednání, přičem� uchazeč převá�ně pasivně sleduje, jak 

zprostředkovatel zadává data do PC 
 
Pro získání uceleného pohledu na uchazeče a dal�í práci s ním nyní připravujeme dotazník 
zaměřený na získání doplňkových informací (viz 6.1), je� zavedeme do OKpráce jako tzv. 
vlastní vyhledávací údaje. Po zavedení do praxe očekáváme dal�í zkvalitnění práce s 
uchazeči ve vztahu k jejich umísťování na volná pracovní místa. Vyhodnocování dotazníku 
a následné zavádění zji�těných skutečností do PC bude probíhat s určitým časovým 
odstupem po zaevidování a je mo�né, �e v některých případech nebude vyu�ito vůbec (v 
případě rychlého umístění nebo ukončení evidence z jiných důvodů). Význam takto 
získaných informací by se měl projevit u dlouhodobě evidovaných a �patně umístitelných 
skupin uchazečů. 
 
Pozn.  OKpráce umo�ňuje zavést data o uchazeči do PC bez jeho účasti, pokud �ádost 
obsahuje úplné informace.  �ádost lze s uchazečem projít a případně doplnit potřebné 
informace. Uspořil by se tím čas uchazeče, nikoli v�ak čas zprostředkovatele. K tomuto 
postupu přistupuje opavské zprostředkování jen v situacích velkých návalů.  
 
 Ověřování �ádostí a dokladů potřebných pro přijetí do evidence 
a) na hlavní budově  v Opavě 
- skoro po celou dobu (mimo prvních pár měsíců v začátku existence ÚP) se ověřují 

�ádosti a doklady pro přijetí do evidence na pracovi�ti PŘÍJEM UCHAZEČŮ 
 
Výhody: 
- ke zprostředkovateli se nedostane občan, který pro zaevidování nemá ve�keré doklady, 
- urychlí se práce zprostředkovatelů, pokud je práce prováděna kvalifikovaně 

a zodpovědně,  
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- uchazeč není roztrpčen dal�ím čekáním, kdy se následně dozví, �e nebude zaevidován 
pro nedostatky v předlo�ených dokladech 

 
Nevýhody: 
-     tě�ko zvládnutelné návaly 1. � 3. pracovní den v měsíci, 
- práce v PŘÍJMU je náročná na znalosti a na schopnosti pracovníka zvládat konfliktní 

situace, 
- práce zde je pokládána za méně presti�ní, i kdy� je náročná, a také je hůře ohodnocena 

ve srovnání s ostatními zprostředkovateli, 
- neznalost pracovníka mů�e zkomplikovat �adateli jeho zaevidování a tím způsobit újmu 

 
b) Na pobočkách v Hlučíně a ve Vítkově 
 z technických důvodů a z důvodů podstatně ni��í frekvence uchazečů ověřování 

dokladů prováděli a provádějí přímo zprostředkovatelé 
 
Tento systém vyhovuje.  
 
Vydávání rozhodnutí a zaji�ťování  výplaty HZ 
Hmotné zabezpečení se vyplácelo a� do zavedení OKpráce přes dávkové oddělení. Stejným 
způsobem se pracovalo i na pobočkách.  
 
Výhody: 
− zaměstnanci dávek nebyli zatí�eni jinými problémy 
− po předání potřebných dokladů na dávkové oddělení zprostředkovatel neměl za 

povinnost jednat o HZ s uchazečem, co� vytvářelo prostor pro poradenskou práci, ale na 
druhé straně bylo z hlediska uchazeče vnímáno negativně 

 
Nevýhody: 
− značná administrativní náročnost, duplicitně se zakládala správní  rozhodnutí,  
− problémy komunikace mezi oddělením zprostředkování a oddělením dávkovým 

(předávání dokladů o PN, ukončení evidence, vyřazení apod.), 
− vznik přeplatků a zji�ťování jeho zavinění, 
− při problémech s vyplácením HZ musel uchazeč jednat napřed na zprostředkování 

a následně na dávkovém, 
− oddělení bylo organizačně zařazeno pod ekonomický úsek, a proto i komunikace byla 

komplikovaná 
 
Po zavedení OKpráce do�lo ke sjednocení činností zprostředkovacích a dávkových do 
rukou zprostředkovatele. Vydávání rozhodnutí v�eho druhu, zaji�ťování výplaty HZ, 
případně zastavení výplaty HZ je v kompetenci zprostředkovatele. Jeho práci potvrzuje 
ověřovací oddělení. 
 
V Opavě i na pobočkách je styl práce toto�ný. 
 
Z pohledu vněj�ího bude převládat názor, �e by se zprostředkovatel měl oprostit od v�ech 
činností, které se nevztahují k umístění uchazeče. Z mnohaletých zku�eností si dovolujeme 
tvrdit, �e činnosti, které se zdají na první pohled nadbytečné, roz�iřují znalosti 
zprostředkovatele.  Nutí přemý�let a orientovat se v nové skutečnosti, v odli�né práci. 
Různorodá práce mů�e být výhodou a prevencí proti vyhoření. Vzniká prostor pro lep�í 
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poznání klienta. Aby byl zprostředkovatel  skutečně poradcem, musí se umět orientovat ve 
vět�ině dotazů uchazeče. Pokud tyto práce nebudou zprostředkovatelé vykonávat, nebudou 
dr�et krok s novinkami. Vzniká nový po�adavek na zprostředkovatele: aby uměl měnit role.  
 
Zastáváme názor, �e komplexní péči o klienta, tj. od jeho zaevidování, přes 
zprostředkovávání zaměstnání, sledování účasti na rekvalifikaci, dobu nemocí, termíny pro 
MD, nároky s tím související, případné nároky na MSD, výplatu hmotného zabezpečení  
apod., a� po ukončení evidence z jakéhokoli důvodu, má vykonávat jedna osoba - 
zprostředkovatel. Je to v zájmu občana - uchazeče, neboť ve�keré základní informace získá 
na jednom místě a v�e potřebné vyřídí tamté�.  Docházení na různá pracovi�tě podle druhu 
vyřizované zále�itosti by zcela jistě působilo dojmem  rozbujelé administrativy. Předávání 
informací mezi několika pracovníky ÚP  nese s sebou riziko chybovosti, mohlo by docházet 
k nejasnostem, ke ztrátě části informace. Mohly by neopodstatněně vznikat nové třecí 
plochy. Naopak při hladkém, bezproblémovém předávání klienta ze dveří do dveří by u něj 
mohl vzniknout pocit, �e je pouhou součástkou v rukou úředníků, objektem 
technologického procesu. Vznikají dal�í fronty, uchazečům jsou velmi pravděpodobně 
pokládány stejné nebo podobné dotazy. (Dokonce bychom polo�ili provokativní otázku, zda 
není zavedení dělby při práci s lidmi popřením poradenského přístupu?) 
 
Jediným problémem při takto pojatém způsobu práce je opět vysoký počet uchazečů 
připadajících na jednoho zprostředkovatele.  
 
 
2.2 
Jde o citlivý problém, z jistého pohledu vnímaný podobně jako problém označování Rómů. 
ÚP se v minulosti sna�il o diferenciaci uchazečů, ale nakonec se nepodařilo záměr 
dokončit. Ze začátku se tento problém zdál velice jednoduchý, ale kdy� se začala tvořit 
kriteria, zjistilo se, �e jednoduchá hodnotící kriteria neplní svůj účel a se slo�itými se 
prakticky nedá pracovat. Proto se od tohoto záměru ustoupilo a ponechalo se hodnocení na 
zprostředkovatelích-poradcích. Členění z jiných ÚP, které přistoupily k diferenciaci, byla 
k dispozici, ale podle na�eho názoru nebyla pro ná� ÚP pou�itelná, proto�e neře�ila na�e 
problémy. Jednotlivá členění se li�ila podle sídla ÚP a podle jejich vlastních konkrétních 
problémů. Nyní připravujeme roz�íření vlastních vyhledávacích údajů, které by mělo být 
jistým objektivizačním vodítkem při hodnocení uchazečů.  
Při prvním kontaktu by neměl být činěn jednoznačný závěr o mo�nostech uplatnění 
uchazeče na trhu práce a neměl by být zařazen do �ádné z uváděných kategorií, i kdy� i při 
prvním jednání lze ji� usuzovat na mnohé. Chování uchazeče mů�e být ovlivněno řadou 
okolností od pocitu obav z nového prostředí a nově vzniklé situace, nevyrovnanosti se 
ztrátou zaměstnání, přes rodinné problémy, existenční obavy ap. Při prvním kontaktu se 
dostává uchazeči velkého  mno�ství informací, které ne v�dy a ne ka�dý doká�e vstřebat, 
spí�e naopak. Po třetím osobním kontaktu, popř. po vyhodnocení připravovaného dotazníku 
ji� lze hodnotit, jak se ke vzniklé situaci staví, zda je ochoten spolupracovat, je samostatný, 
zda doká�e překonávat sám překá�ky.  
Zařadit uchazeče do skupiny "problémový" nebo "neproblémový" je o�ehavé, jednoznačně 
bychom k takovému dělení neměli přistupovat. K určitému  zařazení by mohlo dojít po 
nejméně třetím a� pátém kontaktu, a to pouze do tří skupin: 
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I.  je jim lhostejno, zda pracují nebo ne, nemají snahu se zaměstnat, jsou bez ambicí, 
spokojí se  sociálními dávkami, resp. jsou v evidenci jen z tohoto důvodu, 
vydávání doporučenek vnímají často jako obtě�ování ze strany úředníků 

 
II.  mají zájem o jakoukoli práci bez ohledu na svoji kvalifikaci, případně se 

rekvalifikovat, uvítají ka�dou informaci o volném místě 
 
III.   mají zájem pouze o práci na úrovni své kvalifikace, zájem dále zvy�ovat úroveň 

kvalifikace 
 
Přesuny mezi skupinami jsou mo�né. Zejména odchod z I. skupiny by byl projevem dobré 
poradenské práce. V praxi jsme tento způsob zatím nezavedli a navíc vzniká diskuse, zda 
zařazení zejména do I. skupiny nebude působit diskriminačně. 
 
2.3 
V minulosti bylo stanoveno vnitřním předpisem jak často zvát uchazeče, ale neosvědčilo se 
to. Zprostředkovatelé předpis nedodr�ovali, neboť často sami vnímali nevhodnost 
jednotného intervalu. V současnosti je na posouzení zprostředkovatele, kdy uchazeče pozve 
a zda ho po�le na poradenství, zda mu bude intenzivně zprostředkovávat vhodnou práci 
nebo ponechá iniciativu na něm. Stává se v praxi i to, �e problémoví uchazeči jsou 
pozýváni méně často z důvodu pociťované marnosti nebo mo�ná i v podvědomé snaze 
vyhnout se konfliktům.  
 
V minulosti byl zaveden i systém, kdy jsme uchazeče zvali pouze tehdy, pokud jsme pro ně 
měli vhodné místo.  
 
Výhody:  
− uchazeči chodili na ÚP, pouze kdy� se chtěli zaevidovat, k ZSŘ, převzetí R, byli 

pozvaní ÚP, nebo se sami rozhodli k náv�těvě nebo k ukončení evidence, 
− minimalizace čekacích dob na ÚP, 
− více prostoru pro zprostředkovatele a jejich práci 

 
Nevýhody: 
− uchazeč měl pocit, �e se mu nevěnujeme a �e nemáme zájem pro něj nic udělat, 
− zprostředkovatel málo poznal uchazeče, 
− kdy� uchazeči nastoupili do zaměstnání, zapomínali ukončit evidenci a  následně 

vznikaly  přeplatky, 
− komplikace při sankčním vyřazování 
 
Frekvence náv�těv na ÚP není závislá jen na zprostředkovávání zaměstnání, ale také na 
nezbytném vyřizování administrativních zále�itostí. Administrativně jsou nutné nejméně 
3 náv�těvy na začátku evidence pro stanovení nároku na HZ. Dal�í náv�těvy  se v praxi řídí 
mno�stvím uchazečů, tak�e dne�ní opavská realita je, �e se uchazeči pozývají cca co 
2 měsíce. 
 
Ideálně  by měly být kontakty u v�ech skupin stejně časté, nejméně jedenkrát za 3 týdny, 
a to z důvodu udr�ování pocitu jisté zodpovědnosti a povinnosti u těch, kteří patří do 
I. skupiny, a z důvodu zachování pocitu, �e je snahou ÚP pomoci vyře�it situaci, tj. zajistit 
zaměstnání u ostatních.  Nesdílíme názor, �e ten, o kom víme, �e nechce pracovat a je 
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v evidenci jen kvůli výplatě sociálních dávek, nemusí být často zván a postačí interval 2 - 3  
měsíce. Tímto přístupem bychom je�tě více umocňovali laxní přístup těchto občanů 
k vlastnímu pracovnímu uplatnění. Přitom je nutné respektovat zájmy zaměstnavatelů 
a neposílat tyto uchazeče na bě�ná (nedotovaná) volná místa. V současné době je tendence 
prodlu�ovat termíny náv�těv zejména u uchazečů, kteří by spadali do I. skupiny, a to jednak 
z důvodu přetí�enosti zprostředkovatelů, ale také z obavy, �e s těmito lidmi nedosáhneme 
jejich zaměstnanosti, ať u� pro nedostatek volných míst obecně, nebo pro nízkou kvalifikaci 
těchto uchazečů a jejich negativní přístup k jakýmkoli aktivitám ve smyslu zaměstnání. 
 
U skupin uchazečů II. a III.  naopak častěj�í kontakty posílí pocit, �e ÚP je zde kvůli nim, 
�e je slu�bou na trhu práce a ne pouze institucí k vedení evidence a výplatě HZ. Po 
vzájemné dohodě u uchazečů II. a III. skupiny je pak mo�né intervaly náv�těv prodlou�it, 
popř. je�tě zkrátit. Případně termíny vůbec neplánovat a spolupracovat písemně 
a telefonicky. To vy�aduje vysoké nasazení zprostředkovatele a vstřícnou spolupráci obou 
stran. V současné době by se takto mohlo pracovat  jen s malým mno�stvím uchazečů - 
odhadem max. s 20 uchazeči u ka�dého zprostředkovatele, a to pouze s těmi, kteří mají 
velmi dobrý kontakt se svým zprostředkovatelem, zalo�ený na vzájemné důvěře. Přejít plně 
na tento způsob zprostředkování by posunul práci ÚP více ke ký�ené slu�bě. Nutnou 
podmínkou je vyčlenění vyplácení HZ mimo ÚP. 
Pro zkvalitnění umísťování uchazečů je prvořadým předpokladem vytváření nových  
pracovních příle�itostí a hlá�ení volných míst do evidence ÚP, včetně jejich 
vyčerpávajícího popisu a podmínek přijetí, se snahou o permanentní aktualizaci. Cílem je 
propojení databází VM mezi v�emi ÚP v ČR. 
 
Pro intenzívní vyhledávání vhodných volných míst pro uchazeče a vhodných uchazečů pro 
zaměstnavatele není optimální časový prostor. Značná část pracovní doby je věnována 
činnostem souvisejícím s poskytováním HZ - zmíněno vý�e. Dle stávající legislativy v�ak 
jiná mo�nost není a názor, aby v�echny zále�itosti uchazeče byly  vyřizovány jedním 
pracovníkem, tj. zprostředkovatelem trvá  - rovně� viz vý�e. 
 
2.4 
V�e se odvíjí od organizace práce při rozdílném mno�ství uchazečů o zaměstnání. Kvalitní 
přípravou na ka�dý dal�í den lze ovlivnit způsob a obsah jednání s uchazečem. Uchazeč by 
měl mít pocit, �e se jím zprostředkovatel nezabývá pouze v jeho přítomnosti, ale �e pro 
něho před náv�těvou na ÚP pracoval, přemý�lel o jeho situaci. Samozřejmě, nedostatek 
míst  se odrá�í v náročnosti přípravy na ka�dý dal�í den.  
Doba jednání s klientem se pohybuje v průměru od 11 do 15 minut, co� není dostatečné, 
zejména při první náv�těvě, kdy kromě informací nutných pro umísťování uchazeče na 
vhodné pracovní místo je nutno od uchazeče získat celou řadu dokladů, majících význam 
pro přiznávání HZ. Doba jednání s uchazečem je omezená počtem příchozích v jednom 
úředním dni, a to jak vzhledem k pozvaným, tak vzhledem k nově evidovaným. Příchod 
nových uchazečů je v současné době v rámci měsíce rovnoměrněj�í, i kdy� stále trvá �pička 
v prvních třech pracovních dnech. Nárazovým příchodům uchazečů na ÚP nelze zabránit, 
a to ani novým klientům, ani evidovaným uchazečům.  Pozývání uchazečů na určitou 
hodinu není reálné,  a to z důvodu jednak jejich nekázně a jednak mo�ností dopravy 
z okolních obcí. Nejsou výjimkou případy, kdy plán náv�těv uchazečů předepsaný 
programem OK práce nemá dostatečnou kapacitu. Plánovaný čas na jednoho klienta je 
15 minut,  co� představuje 16 klientů za dopoledne, resp. 32 klientů v dlouhý den. 
Skutečnost bývá vy��í a navíc je nutno počítat s příchodem nepozvaných uchazečů. Hlavně 
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v době dovolených není výjimkou 50 uchazečů obslou�ených jedním zprostředkovatelem. 
V těchto případech se doba jednání s klientem prudce zkracuje. Dostane-li se uchazeči 
méně ne� 10 minut, nelze hovořit o zprostředkování zaměstnání.  
 
V exponovaných dnech, kdy nav�tíví ÚP v Opavě a� 500 uchazečů, mů�e být čekací doba 
pro prvních 100 uchazečů a� 1,5 hodiny (zejména mezi 8,00 - 10,00). V ostatních dnech 
nebývá čekací doba del�í ne� 30 minut. Čekací doby del�í ne� 2 hodiny, které jsme 
zaznamenali např. v lednu a červenci 2000, nejsou bě�ným jevem. 
 
Organizace práce v hlavní budově v Opavě vyvolává dvě fronty:  
1.fronta  vzniká před tzv. Příjmem, kde proběhne zavedení uchazeče do databáze 

aktuálně přítomných a zařazení do počítačové  fronty příslu�ného 
zprostředkovatele 

2.fronta  vzniká před přijetím ke zprostředkovateli 
 
Čekací doba v 1. frontě je regulovatelná výjimečně, a to posílením pracovi�tě Příjmu 
jedním ze zprostředkovatelů. To je ov�em mo�né pouze v průběhu první hodiny po začátku 
úředních hodin, dokud se plně nerozběhne chod zprostředkování. Trvalé posílení tohoto 
pracovi�tě by bylo neefektivní.  
Čekací doba před přijetím ke zprostředkovateli není regulovatelná s výjimkou dání 
přednosti z důvodu např. zdravotního stavu (posti�ení, těhotné �eny, �eny s velmi malými 
dětmi). 
 
Ideálně by pro zprostředkovatelskou činnost  měla být doba jednání s klientem  cca 20 
minut, tj. 3 uchazeči do hodiny.  
 
 
2.5  
ÚP Opava v historii pro�el určitým vývojem pracovních postupů a�  k dne�nímu způsobu 
zprostředkování, tj. od práce zprostředkovatele, kdy uchazeči byli rozděleni abecedně podle 
příjmení uchazečů a� k dne�nímu  zprostředkování podle profesí. Tyto způsoby byly 
postupně odzkou�eny čtyři: 

 
A. Abecedně podle příjmení v letech, kdy pou�ívání PC bylo v zárodku, kdy si jednotlivá 

správní rozhodnutí psali zprostředkovatelé na stroji, v�e se evidovalo do jednotlivých 
karet uchazečů ručně. Náročnost na jednotlivé zprostředkovatele byla vyjádřena počtem  
cca 350 uchazečů na jednoho. Zprostředkování bylo uskutečňováno v jednotlivých 
kancelářích, kde byla pracovi�tě a� 4 zprostředkovatelů. Od �ádosti a� po ukončení 
evidence se z počátku v�e vyřizovalo u zprostředkovatele, později u� ke 
zprostředkovateli přicházeli uchazeči s doklady, připravenými k zaevidování 
informátorkou v čekárně. 

  
Výhody: 
− lze jednodu�e dodr�et určitý daný počet uchazečů na zprostředkovatele, 
− celé rodiny patří k jednomu zprostředkovateli, co� umo�ňuje pohled na rodinné 

problémy z více stran, 
− vyu�ívání vzájemného působení jednotlivých členů rodiny 
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Nevýhody: 
− početné rodiny, předev�ím ty problémové se dostanou k jednomu zprostředkovateli, na 

jeho� práci jsou kladeny vy��í nároky, a to jak na mno�ství práce, tak na jeho  psychiku, 
− v uvedené skupině docházelo k častěj�ímu sankčnímu vyřazovaní a opětovné evidenci, 
− práce s celým registrem volných míst vedla k jejich povrchní znalosti, 
− nízká kvalita slu�eb pro zaměstnavatele 
 
 
B. V�ichni dělali v�echno, tzn. uchazeči nebyli nijak rozděleni, podle příchodu se   

zařazovali do jediné fronty. Po přestěhování ÚP  z malých nevyhovujících prostor do 
jiné budovy bylo realizováno halové zprostředkování, jedno z prvních v ČR. 
Zprostředkování probíhalo v polootevřených boxech, v hale oddělené od čekajících 
uchazečů, kdy sice na sebe jak zprostředkovatelé, tak uchazeči neviděli, zato o to více 
se sly�eli. Samotnou práci dále znepříjemňoval zvuk jehličkových tiskáren. Čekárna 
byla vzdálena od zprostředkovatelny přes chodbu. Ji� probíhala komplexní práce na PC. 
S fyzickou kartou uchazeče se pracovalo pouze při správních rozhodnutích a při 
ukončení evidence na �ádost uchazeče (jako na jednom z mála ÚP v ČR). Ve�keré 
informace o jednání s uchazečem na v�ech útvarech ÚP byly zachyceny v PC 
v jednotném a srozumitelném tvaru. Byl zřízen Příjem uchazečů, který mimo jiné 
fungoval jako síto uchazečů bez potřebných dokladů k zaevidování. Ka�dý 
zprostředkovatel měl svou frontu, do ní� byli jednotliví uchazeči zařazováni na Příjmu 
podle svého příchodu, to znamená v podstatě náhodným způsobem. 

 
Oddělena byla skupina uchazečů mladistvých a absolventů, kterou byli pověřeni dva 
zprostředkovatelé. Dal�í oddělenou skupinou byla skupinu uchazečů se ZPS, o kterou se 
starali pracovníci, kteří měli na starosti i plnění povinného procenta zaměstnávání 
občanů se ZPS a komunikaci v této oblasti s OSSZ a jednotlivými organizacemi, vč. 
předchozích souhlasů . 
Zprostředkovatelé byli relativně rovnoměrně rozděleni na ranní a odpolední směnu, tak 
aby v boxu byla v�dy cca polovina zprostředkovatelů. Ti, co nejednali s lidmi, 
připravovali kontaktní jednání se zaměstnavateli a vykonávali práce spojené se 
zprostředkováním bez uchazeče. 
 

Výhody: 
− zaji�tění chodu zprostředkování bez ohledu na absence zaměstnanců, 
− nezávislost uchazeče na �jeho� zprostředkovateli, 
− komplexní informace o uchazeči v PC, 
− jednodu��í personální zaji�tění kontaktních jednání se zaměstnavateli, 
− mo�nost odstranění subjektivního hodnocení uchazeče, 
− krátké čekací doby,  
− �spravedlivé� čekací doby, plynoucí z existence jediné fronty, 
− zamezení vzniku ne�ádoucích vazeb mezi uchazeči a zaměstnanci (co� bylo hlavním 

cílem tehdej�ího vedení ÚP při zavádění tohoto způsobu) 
 
Nevýhody: 
- anonymita při zprostředkování,  
- konflikty s uchazeči plynoucí z nejednoznačných záznamů v PC, 
- velká náročnost při vyhledávání uchazečů na volná pracovní místa, 
- pokles kvality slu�eb pro zaměstnavatele, 
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- nekolegialita při vět�ích náporech uchazečů, rozdíly v mno�ství odvedené práce, spoléhání 
na kolegy, 

- nevhodné hodnocení práce podle mno�ství vyřízených uchazečů, 
- výsadní postavení zprostředkovatelů pro ZPS a absolventy způsobovalo napětí na 

pracovi�ti, 
- napětí mezi směnami, neochota jedné směny vypomoci směně druhé 
 
Uvedený způsob byl po technické a organizační stránce výhodný, po poradenské stránce 
zcela nevhodný.  
 
C. Po změně vedení ÚP do�lo i ke změně rozdělení uchazečů ke zprostředkovatelům a byla 

zvolena alternativa skupin podle odvětví (stavebnictví, strojírenství, zemědělství, 
potravinářství�), a to tak, �e v�dy na jednu skupinu byli přiděleni dva 
zprostředkovatelé, kteří se v případě nutnosti zastupovali. Stále byla samostatná skupina 
absolventů, ale ji� v boxu, a samostatná skupina se ZPS stále ve zvlá�tní kanceláři. 
Uchazeči se základním vzděláním byli do těchto skupin přiděleni přibli�ně podle jejich 
nejdel�í praxe, případně podle jejich přání. 
Nově příchozí byli přidělováni do jednotlivých front podle odvětví, ale při návalu spí�e 
stejnoměrně do jednotlivých skupin. 

 
Výhody: 
- vět�í přehled o uchazečích v jednotlivých profesních skupinách, 
- jednodu��í výběr na konkrétní volná místa a naopak, 
- mo�nost komunikovat s úzkým okruhem zaměstnavatelů, 
- konkrétněj�í (i kdy� ne konkrétní) zodpovědnost, 
- hlub�í znalost jednotlivých nároků na konkrétní pracovní místa, 
- rychlej�í obsazování volných míst, 
- lep�í mo�nost organizace kontaktních jednání se zaměstnavateli, 
- zastupitelnost v době absence, 
- mo�nost vyu�ití kvalifikačních a osobnostních předpokladů zprostředkovatelů pro práci 

s určitými skupinami uchazečů 
 
Nevýhody: 
- někdy problematická komunikace v jednotlivých skupinách, 
- rozpory pro rozdílný přístup k práci uvnitř skupiny, 
- proměnlivé počty uchazečů v jednotlivých skupinách, 
- rozdílná obrátkovost uchazečů v jednotlivých skupinách, daná vývojem v odvětví,  
- problém zařazení průřezových a neobvyklých profesí  
- vztahy mezi uchazečem a zprostředkovatelem upadnou do stereotypu, postrádají nové 

podněty 
 
D. Zavedení OKpráce přineslo změnu do organizace práce na úseku zprostředkování. 

V současné době jsou uchazeči rozděleni do profesních skupin  ke konkrétnímu 
zprostředkovateli. 

 
Zavedl se soustředěný způsob práce s uchazečem od začátku evidence přes výplatu HZ, 
zprostředkování zaměstnání a� po ukončení evidence.  Zřízena tři pracovi�tě: 
- pracovi�tě příjmu uchazečů 
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- pracovi�tě prvního kontaktu, kde byly přijímány �ádosti v�ech nových klientů bez rozdílu 
a ověřovány jejich doklady. Pro tuto práci byli vyčleněni dva zprostředkovatelé, kteří 
rovně� zadávali data do počítače 

- pracovi�tě zprostředkování. 
Po nedobrých zku�enostech (viz 4.1) bylo pracovi�tě prvního kontaktu zru�eno. 
 
Zvolený klíč na přidělování uchazečů k jednotlivým zprostředkovatelům se osvědčil, a to 
podle profesí  (podle dosa�eného nejvy��ího vzdělání) a pokud mo�no profese spadající do 
jednoho odvětví. Členění přesně podle odvětví nelze dodr�et (příli� �iroké odvětví by 
kapacitně jeden zprostředkovatel nezvládl, a naopak příli� malý záběr by  zprostředkovatele 
dostatečně nevytí�il). Členění podle profesí je snadněj�í, sna�íme se dávat do jedné skupiny 
podobné profese, ale nevylučuje se ani kombinace různých profesí, méně často se 
vyskytujících. Absolventi nejsou soustředěni u jednoho zprostředkovatele, zařazeni jsou 
jako bě�ní uchazeči podle profesí. Zvlá�ť je vyčleněna pouze skupina zdravotně 
posti�ených.  
 
Výhody:  
- hlub�í proniknutí zprostředkovatele do specifik přidělených profesí, 
- navázání osobního kontaktu se zaměstnavatelem (personalisty, mistry apod.),  
- navázání osobního kontaktu s uchazečem 
 
Nevýhody: 
-upadnutí do stereotypu 
 
 
Na pobočce Hlučín po celou dobu její existence existuje rozdělení podle místa bydli�tě.  
Výhody: 
- znalost dopravních spojení umo�ňuje plánovat příchod klientů a čas vyu�ít pro přípravu, 
- znalost zaměstnavatelů v obcích a mo�ností uchazečů v místě bydli�tě, 
- lep�í informovanost zprostředkovatele o mo�nostech dojí�dění apod. 
 
Nevýhody: 
- v době příjezdů jednotlivých spojů vět�í  zátě� zprostředkovatelů, 
- různé zatí�ení jednotlivých zprostředkovatelů 
 
Na pobočce Vítkov je od počátku zavedeno abecední rozdělení podle příjmení.  
Výhody i nevýhody  viz vý�e pod bodem A.  
 
Současný vývoj spěje k jednotnému klíči � profesnímu, bez ohledu na velikost příslu�ného 
trhu. Sdílíme názor, �e pobočky mají sklon k setrvačnosti, ke stagnaci. Zatímco v centrále 
v Opavě pro�lo uspořádání bouřlivým vývojem, na pobočkách se pracuje stále podle 
stejného klíče. Podobné názory na setrvačnost práce malých poboček slýcháme i z jiných 
okresů. 
 
V případě, �e je HZ vypláceno ÚP a ka�dý zprostředkovatel má svou výplatní skupinu, 
vyhovuje této situaci  rozdělení uchazečů podle profesního klíče. Ideální � při odpoutání od 
problémů, které v praxi za dne�ních podmínek způsobuje � je podle na�eho názoru klíč 
odvětvový.  
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2.6   
Hlavně chybí časový prostor � viz vý�e. Počet uchazečů evidovaných ÚP v Opavě se v čase 
velmi měnil. Existuje mo�nost porovnat situaci při 50 uchazečích připadajících kdysi na 
1 zprostředkovatele i dne�ní stav, kdy je jich 7krát více.  Viz 2.3 
Základní poradenství v současné praxi přímého zprostředkování je�tě nenaplňuje 
po�adavky kladené na profesní poradenství. Je to dáno i tím, �e zprostředkovatelé nemají 
dostatečné znalosti pracovního prostředí, do kterého uchazeče doporučují, mají 
nedostatečné znalosti základních nároků profesí, příbuzných profesí a přenosných 
dovedností, nejsou vy�koleni v provádění rámcové profesní bilance uchazeče včetně jeho 
dal�í pracovní kariéry.  
K uplatňování účinných poradenských postupů na úrovni zprostředkování chybí zejména 
propracované permanentní vzdělávání zprostředkovatelů ve v�ech oblastech jejich činnosti, 
chybí zvládnutí  profesních poradenských přístupů při zji�ťování znalostí, dovedností 
a praktických zku�eností uchazečů (dosud se provádí jen standardní zápis, který se omezuje 
jen na dobu trvání zaměstnání), chybí znalost provádění profesní bilance (co uchazeč 
v minulosti dělal, kde, v jakém prostředí a v jakém postavení pracoval, jaké jsou 
charakteristiky sociálního chování apod.) 
 
2.7  
Budova Úřadu práce v Opavě pro�la celkovou rekonstrukcí, která umo�nila důstojné 
podmínky pro uchazeče o zaměstnání ve v�ech fázích jejich přítomnosti na ÚP, a to i při 
návalech v prvních pracovních dnech měsíce. Architektonické pojetí bylo inspirováno 
halovým uspořádáním zahraničních zprostředkovatelen práce, které je svou transparentností 
vstřícné vůči čekajícím. Je dostatek prostoru pro čekání, dostatek sedacího nábytku. 
Prostředí čekárny je příjemné, s klimatizací, kvalitně zásobeným bufetem. Čas lze vyu�ít 
vyhledáváním volných míst v INFOBOXU a na nástěnkách,  studiem rekvalifikačního 
programu či jiných zveřejněných sdělení ÚP. V prostoru čekárny nebylo počítáno 
s prostorem určeným jako �dětský koutek� pro dočasné umístění dětí klientů. Tento prostor 
by měl být vybaven vhodným nábytkem a hračkami. 
 
Signalizace jako pokyn pro příchod ke zprostředkovateli je zřetelná /zvuková i vizuální/.  
Prostředím pro jednání s klientem je box, kromě pracovi�tě pro občany s ID, které je 
kancelářské. Na někoho mů�e jednání v boxu působit nepříznivě, neboť jednotlivá 
pracovi�tě jsou převá�ně prosklená. Je zaji�těna zvuková ochrana zprostředkovacího 
procesu, ale nikoli ochrana vizuální. Celková hladina hluku vzhledem k otevřenosti celého 
prostoru je poměrně vysoká. 
Ze strany uchazečů nezaznamenáváme negativní reakce na toto prostředí, nebo jen velmi 
sporadicky. Dá se říci, �e prostředí je zátě�í pro zprostředkovatele samotné, neboť jsou 
neustále pod "kontrolou" v�ech přítomných, uchazečů, ale i klientů jiných útvarů ÚP, 
spolupracovníků, nadřízených, a to  po celou pracovní dobu, tzn. i mimo úřední hodiny.  
 
Pro poradenskou práci s klientem je toto prostředí nevhodné, neboť neodpovídá 
individuálnímu charakteru poradenských aktivit, neumo�ňuje v dostatečné míře navázat 
kontakt mezi oběma stranami. Prostorové ře�ení výkonu pracovně profesní činnosti by mělo 
odpovídat postupné kvalitativní změně a dominantní roli pracovně profesního poradenství 
v procesu zprostředkování práce a etice poradenské činnosti. 
 
Na pobočkách je prostředí podobné, ale mnohem intimněj�í, co� je dáno hlavně zcela 
rozdílným počtem uchazečů a personálu.  
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3. Minimální závazný rozsah poradenství 
 
Název pracovně profesní poradenství předjímá, �e jeho náplní je ve�kerá problematika 
související s pracovním výkonem a pracovní uplatnitelností člověka na trhu práce. Je to 
tedy poradenství zaměřené na ře�ení problémů souvisejících s prací, zaměstnáním 
a povoláním člověka. Při základním pracovněprofesním poradenství dochází na odboru 
zprostředkování k opakovaným kontaktům zprostředkovatele a klienta, při nich� se sna�í 
společně ře�it jeho problémy se zapojením do pracovního procesu.   
 
V�em uchazečům se musí dostat základní informace (poučení o právech a povinnostech, 
o nabídce volných míst, rozhodnutí o vý�i hmotného zabezpečení, informace o slu�bách 
poskytovaných ÚP, základní poradenství o mo�nostech pracovního uplatnění, informace 
o dotační politice ÚP, o mo�nostech rekvalifikace). 
 
Podle na�eho názoru by obsah tohoto minima informací měl být stejný pro v�echny 
kategorie klientů ÚP. Rozsah tohoto minima určují vedoucí zprostředkovatelů, kteří 
současně dbají na jeho řádné poskytování. Je třeba uvá�it nutnost opakovaného podávání 
těchto informací v případě opětovných evidencí. 
 
Zprostředkovatelé navíc podávají základní poradenství ve velmi �irokém rozsahu co do 
problematiky (pracovněprávní vztahy, nemocenské dávky, ND v OL, MD, MD v OL, 
studium - nároky, SSP, důchodové nároky, práce v zahraničí, dal�í mo�nosti studia ap.), na 
které navazují poradenské činnosti dal�ích útvarů ÚP (odbor poradenství a rekvalifikace, 
případně právní odbor a trh práce). 
 
Speciální pracovněprofesní poradenství je soustředěno na OPR. 
 
Jako vhodná se jeví neobsáhlá, přehledná, pravidelně aktualizovaná publikace MPSV ČR 
jako informace pro zprostředkovatele o změnách v oblasti zaměstnanosti, sociální, 
důchodové.    
 
Je třeba si ov�em uvědomit, �e klientem pracovně profesního poradenství není jen 
jednotlivec (uchazeč, zájemce o zaměstnání), ale i zaměstnavatelé. ÚP kvalitou své 
poradenské zprostředkovatelské činnosti by měl být pro zaměstnavatele zárukou za 
uchazeče, které zaměstnavateli doporučí. Záruka by měla být podlo�ena výběrem uchazečů 
na základě znalostí nároků zaměstnavatele, znalosti nároků jednotlivých profesí a rozboru 
pracovního potenciálu uchazeče. Patří sem i znalost pracovního prostředí, znalost 
konkrétního pracovního místa, na které je uchazeč doporučen. 
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4.  Vhodná dělba činností 
 
V praxi zji�ťujeme, �e mezi jednotlivými zprostředkovateli existují velké rozdíly, pokud jde 
o jejich přesah do poradenské činnosti. Současný pracovní nápor v�ak brání diferenciaci 
a vyu�ití těchto schopností. Dá se říci, �e činnost zprostředkování má extenzivní charakter: 
velký počet uchazečů připadající na jednoho zprostředkovatele, velký počet ka�dodenních 
kontaktů, velký rozsah úředních hodin, velký rozsah sledovaných informací, dodr�ování 
velkého počtu předpisů, velké mno�ství dokladové (�papírové�) práce, velké mno�ství dat 
rutinně vkládaných do PC. Nezbývá čas na zamy�lení ani při rozhovoru s klientem, ani 
v jeho nepřítomnosti, neboť existuje tlak fronty dal�ích uchazečů a jiné práce.  
Existuje ov�em i názor, �e dne�ní způsob práce je natolik za�itý, �e ani při úbytku uchazečů 
se poradenský rozměr při zprostředkování neprosadí.  
 
 
4.1  
K funkci informátora jsme v na�í čtyřčlenné  pracovní skupině neuměli nalézt jednotný 
postoj.  
 
Zástupce zprostředkování hájil dne�ní uspořádání, kdy jako operátoři na Příjmu jsou 
zaměstnáváni lidé s men�í pracovní zku�eností, po�adavky na ně kladené jsou ni��í a tomu 
odpovídá i platové zařazení (tř.5). Vykonávají činnosti uvedené v předlo�ené osnově 
Otázek pro experty, kromě podávání informací o APZ. Na pobočkách  není zavedeno 
pracovi�tě  Příjmu, při tamním počtu uchazečů by byla tato pracovní pozice nevytí�ená, lze 
je  kombinovat s určitou zprostředkovatelskou činností. 
 
Jiní členové skupiny se spí�e klonili k názoru, �e pozice informátora má být funkcí 
presti�ní, obsazenou člověkem s �irokým přehledem ve v�ech činnostech ÚP a přesahem do 
navazujících činností  jiných institucí. Takového informátora v Opavě ani na pobočkách 
nemáme. Vznikla otázka po stupni jeho vytí�ení. 
 
 
Ověřili jsme v praxi i model Příjem - Pracovi�tě prvního kontaktu -  Zprostředkování. 
Pracovi�tě prvního kontaktu bylo zavedeno, aby se zvět�il prostor pro poradenskou část 
zprostředkování. Zku�enosti z praxe nás vedly po 4 měsících k jeho zru�ení.  
 
Uvedený model se v na�em provozu neosvědčil z těchto důvodů: 
- po zaevidování zůstávali uchazeči dlouhou dobu mimo péči specializovaného 

zprostředkovatele. Nastávalo prodlení při umísťování. Na pracovi�ti prvního kontaktu 
zůstával uchazeč do doby dolo�ení v�ech po�adovaných dokladů, přičem�  dokladování 
bylo bezproblémové jen u cca 30% nových uchazečů, 

- velký počet uchazečů na pracovi�ti prvního kontaktu, obsazeném pouhými dvěma 
zaměstnanci, 

- v náročných prvních dnech v měsíci bylo toto pracovi�tě nutno roz�ířit a nové uchazeče 
přijímali v�ichni zprostředkovatelé, čím� se smazávala výhoda pracovi�tě prvního 
kontaktu, 

- určitá nekázeň zprostředkovatelů, tzn. předávání �nehotových� uchazečů na 
specializovaná pracovi�tě,  



ÚP Opava 

 135 

- u uchazeče vznikal nutně dojem, �e se s ním pracuje pouze administrativně. Pracovnice 
prvního kontaktu z důvodu značné vytí�enosti neměly dostatek prostoru věnovat se 
vyhledávání vhodného zaměstnání. Náv�těvy uchazeče na ÚP v této době se proto jevily 
jako neefektivní, 

- Zru�ením pracovi�tě prvního kontaktu se posílil úsek zprostředkování a práce 
s uchazeči se zefektivnila. 

 
4.2  
Popsaná dělba činností -  kromě výhrad vůči funkci v�estranného informátora  uvedených 
vý�e - je účelná a výhody jsou popsány vý�e. Stejně tak souhlasíme se zařazením 
speciálního poradenství do útvaru poradenství. Na pobočkách lze systém aplikovat s jistými 
problémy, na pobočky dojí�dějí poradci v určené dny v týdnu. 
Domníváme se, �e  na v�ech úřadech práce (hlavně těch malých)  není plně zastoupena 
funkce odborného pracovněprofesního poradenství, proto mohou být rozdíly 
v poskytovaných slu�bách mezi jednotlivými ÚP. Snad by právě pro tyto men�í úřady 
mohlo být ře�ením vyu�ívání specializovaných externích institucí, aby v celé republice 
slu�by poskytované klientovi úřadem práce byly kdy� ne shodné, tak alespoň podobné.   
 
 
4.3  
Uplatňujeme profesněoborový přístup. Zvlá�ť se věnujeme občanům se ZPS. Absolventi 
nemají �svého� zprostředkovatele. Specializaci zprostředkovatelů podle profesí pova�ujeme 
za velmi přínosnou pro práci s klientem, neboť umo�ňuje vysokou profesionalizaci 
poskytovaných slu�eb. 
Vyčlenění zprostředkovatele pro občany se ZPS, absolventy a mladistvé je určitá výhoda 
viz vý�e, ale ne nutnost.  
Na útvaru poradenství se jeví účelné dodr�ení specializace poradců na občany se ZPS, 
absolventy, mladistvé a ostatní. 
 
 
4.4 
Převá�nou obecnou část administrativy vykonává pracovi�tě Příjem  a pracovnice podatelny 
OZP. Zprostředkovatelé jsou zatí�eni pouze činností spojenou se zavedením dat občana do 
PC, správním řízením, řízením  o  umístění do zaměstnání a ukončení - vyřazení z evidence. 
 
Administrativní práce v podmínkách ÚP Opava je v�e, co se týká uchazeče k posuzování 
jeho nároku na HZ a nabídnutí a zprostředkování vhodného zaměstnání vč. záznamů 
o výsledku, dále evidence zdravotního stavu, ať ji� trvalého rázu (zdravotní omezení) nebo 
krátkodobého (nemoci, OČR, těhotenství). Z "administrativní" činnosti zprostředkovatele 
nelze účelně vyčlenit �ádnou činnost. Vyčlenění čehokoli by vneslo tě�kopádnost do celé 
agendy, mohla by se naru�it kontinuita celého procesu, dal�í mo�nost chybovosti nebo skluz 
v předávání informací. To v�e by nepřispělo k plynulému chodu zprostředkovatelské 
činnosti, neboť pro práci zprostředkovatele je nutná okam�itá informovanost a záruka 
přesnosti záznamů. 
Administrativu ve smyslu vyřizování korespondence ve vztahu k soudům, policii ap. 
nevyřizují zprostředkovatelé, ale pracovnice Příjmu, vyřizování (zapisování) ve�keré přijaté 
a odeslané korespondence má ve své kompetenci samostatná pracovnice podatelny OZP.  
Problém je i v tom, kdy jakou práci vykonávat: kterou práci je nutno vykonávat 
v přítomnosti uchazeče a kterou je mo�no provádět bez uchazeče. Přístup zprostředkovatelů 
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je různý, někteří zavádějí data a� po odchodu uchazeče, aby čas strávený s ním vyu�ili 
k poradenské činnosti, zatímco jiní se sna�í vlo�it maximum dat do PC ji� v jeho 
přítomnosti.  
  
V minulosti se vedení sna�ilo osvobodit zprostředkovatele od části administrativy, ale 
nebyla zaznamenána změna přístupu ke klientům.  
K nerovnoměrnému zatí�ení bude docházet i nadále, jeliko� zprostředkovatel si svou práci 
(mimo nové evidence a ukončení evidence) organizuje sám (např. ka�dý má jiný interval 
náv�těv uchazečů atd.). �ádný předpis nevyře�í a nenahradí schopnosti a znalosti 
jednotlivých zprostředkovatelů. 
 
 
4.5 
Ji� zmíněno v předcházejících bodech. Na�ím názorem, ověřeným v praxi, je: vykonávat 
ve�kerou agendu na jednom místě s vyu�itím ověřovacího oddělení. 
 
I v tomto bodě pro�el ÚP Opava vývojem: 
 
*   V počátcích zprostředkovatelé prováděli v�e od správního rozhodnutí, přes výpočet, 

kontrolu i odebrání HZ. Práce byla náročná, problematicky kontrolovatelná, a proto 
docházelo k častým přeplatkům, nebo naopak  HZ nebylo omylem vyplaceno. 

 
*   Proto se brzy pře�lo ke zřízení rozhodovacího a dávkového oddělení, které přetrvalo a� 

do zavedení OK práce.  
 
Rozhodovací oddělení 
Na základě podkladů zpracovaných zprostředkovateli vydávalo ve�kerá správní rozhodnutí, 
zastavovalo a pou�tělo  HZ v souvislosti se SŘ, sestavovalo seznamy pro sociální odbory 
obecních úřadů. Postupovalo ověřené materiály dávkové oddělení. 
Výhody: 
-zprostředkovatelé nebyli zodpovědni za vydaná správní rozhodnutí,  
-kontrolovatelnost  a zamezení přeplatků, 
-podklady byly přehledně zpracovány 
Nevýhody: 
-náročná příprava podkladů v oddělení zprostředkování 
 
Dávkové oddělení 
Na toto oddělení se předávaly kopie ve�kerých  správních rozhodnutí uchazečů, 
nemocenské lístky (těch, kteří pobírali HZ), různá oznámení o změně rozhodných údajů pro 
platbu HZ, kopie prohlá�ení o ukončení evidence,  zastavení platby v případě ZSŘ ve věci 
odejmutí nebo vyřazení z evidence. Podávalo informace o vyplacených částkách, 
vystavovalo potvrzení uchazečům, dávalo podklady soudům ve věci výplat HZ, provádělo 
exekuce z HZ. 
Výhody: 
- dávkařky  nebyly zatí�eny jinými problémy, ne� kolem vyplácení HZ, 
- po předání potřebných dokladů na dávkové oddělení zprostředkovatel neměl za povinnost 

jednat o HZ s uchazečem 
Nevýhody: 
- značná administrativní náročnost, duplicitně se zakládala správní  rozhodnutí,  
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- problém v předávání dokladů mezi oddělením zprostředkování, oddělením rozhodování 
a oddělením dávkovým 

- vznik přeplatků a zji�ťování jeho zavinění, 
- při problémech s vyplácením HZ musel uchazeč jednat napřed na zprostředkování 

a následně na dávkovém, 
- dávkové oddělení bylo organizačně zařazeno pod ekonomický úsek, čím� byla spolupráce 

s ním zkomplikována 
 
*   Se zavedením OK práce bylo zru�eno dávkové oddělení i oddělení rozhodovací a 

vzniklo oddělení ověřování. Doporučujeme, aby se výplata dávek HZ vyčlenila z ÚP. 
Pokud zůstává na ÚP,  pokládáme za optimální soustředění v�ech činností na jednom 
místě u jednoho zprostředkovatele. Nejsme pro oddělení dávkové činnosti. Sloučením 
činností byly odstraněny nevýhody popsané u předchozího způsobu práce. 

 
 
4.6   
Nemáme odděleny dávky ani administrativu (viz 4.4). V podmínkách velkého počtu 
uchazečů je navíc nízká specializace podmínkou �pře�ití�. Jen tak je mo�né vůbec nápor 
uchazečů zvládat. I kdy� se relace mezi počtem uchazečů a počtem zprostředkovatelů 
časem upraví, tento způsob zachováme. Pro zdůraznění poradenské slo�ky zprostředkování 
je nezbytné vytvořit prostor   -  sní�it časový a psychický stres, zvolnit tempo. Ji� vý�e jsou 
popsány důvody,  proč není vhodné zavést vysokou specializaci a celistvou práci rozdrobit. 
 
 
4.7  
Speciální poradenství se poskytuje na odboru poradenství a rekvalifikací ji� od vzniku ÚP.  
ÚP dosud  nikdy nevyu�il externích slu�eb specializovaných institucí  pracovně profesního 
poradenství. V teoretické rovině je si ov�em mo�no představit, �e se speciální 
pracovněprofesní poradenství (profesní bilanční diagnostika) vyčlení mimo slu�by ÚP, 
bude poskytováno specializovanými institucemi na �zakázku� úřadu práce. Jeho výstupy  
by potom mohly být stejné u v�ech klientů vyu�ívajících těchto slu�eb v celé republice, 
proto�e by nebyly ovlivňovány vněj�ími faktory, např. mírou nezaměstnanosti a s tím 
související vý�í přidělených finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Tento 
krok by nutně znamenal změnit legislativu zejména v oblasti financování takovýchto 
slu�eb.      
 
    
4.8   
Podle názorů na�eho útvaru zprostředkování se OK práce stále vylep�uje, na připomínky se 
reaguje rychle. Z pohledu ÚP Opava, který patří k úřadům práce s absolutně nejvy��ím 
počtem nezaměstnaných a v posledních měsících prodělal obrovské návaly uchazečů, nelze 
ne�li ocenit výkonnost a spolehlivost výpočetní techniky i příslu�ného programového 
vybavení.  
 
Cílovým po�adavkem nejen pro pracovněprofesní poradenství by mělo být napojení na 
celostátní síť, s výhledem napojení celostátní sítě na evropskou síť volných míst. 
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5.  Kontakt se zaměstnavateli 
 
5.1 
Je velký nedostatek volných míst, úřady práce mají k dispozici odhadem jen 50% celkové 
poptávky. Tím je celý proces zprostředkování výrazně limitován. Kontakt zprostředkovatel 
- zaměstnavatel je nanejvý� nutný v zájmu získání podrobných informací o volném místě. 
Produktivní bývá i diskuse se zaměstnavatelem nad mo�ností umístění uchazeče, který 
přesně neodpovídá zadaným podmínkám, ale z nějakých důvodů se jeví zprostředkovateli 
jako pro dané místo vhodný. Operativní vstup zprostředkovatele do procesu výběru 
uchazečů na VM se osvědčil. Dobré komunikaci ÚP se zaměstnavatelem a doporučování 
vhodných uchazečů napomáhají i tzv. exkurze zprostředkovatelů na jednotlivých 
pracovi�tích. Uskutečňují se z časových důvodů spí�e sporadicky, jsou v�ak jedním z cílů 
na�í práce. Profesní rozdělení uchazečů velmi napomáhá specializaci zprostředkovatelů ve 
vztahu k zaměstnavatelům a k pracovním místům. 
 
Zejména z pohledu slu�eb pro zaměstnavatele jako ideál se jeví následující nástin přístupu 
ke zprostředkování, jeho� hlavním cílem je zvý�ení počtu míst v evidenci ÚP. Volná místa 
jsou pro realizaci zprostředkování zaměstnání základní podmínkou. Současně jsou vzácným 
zbo�ím, které nelze získat na objednávku nebo příkazem. Zatímco nezaměstnaní mají 
kromě hledání zaměstnání dostatek dal�ích důvodů ekonomické povahy pro registraci na 
ÚP, motiv zaměstnavatele při hlá�ení volného místa je jediný. Proto také pokrývají registry 
úřadů práce téměř celou nezaměstnanost v ČR, ale pouze velmi malou část poptávky. 
Odhad 50%ního podchycení volných míst je velmi optimistický, uvá�íme-li početní relace 
mezi počtem uchazečů umístěných do zaměstnání a počtem volných míst. V okrese Opava 
se měsíčně umisťuje kolem 600-700 uchazečů, přitom okam�itý stav volných míst se 
pohybuje kolem 350 a nově hlá�ených, resp. ru�ených volných míst je měsíčně cca 200. 
Podobné jsou  relace celorepublikové. To naznačuje existenci obrovského pohybu na trhu 
práce mimo ÚP.  
 
Právní zakotvení povinnosti zaměstnavatele hlásit volná místa úřadu práce je zbytečné, 
nerespektované. Zaměstnavatelé hlásí volná místa z důvodů praktických a jejich ochota ke 
spolupráci s ÚP je dána stupněm jejich důvěry, zalo�eným na jejich předchozích 
zku�enostech. Optimálním výsledkem by mělo být dosa�ení stavu, kdy povinnost 
zaměstnavatele hlásit volné místo se změní ve výhodu spolupracovat s úřadem práce. 
 
Toho lze dosáhnout pouze jediným způsobem: zásadně změnit přístup ke zprostředkování a 
namísto dne�ního umisťování uchazečů zavést obsazování volných míst. To znamená 
upřednostnit kvalitu slu�eb pro zaměstnavatele a na bě�né nedotované místo doporučovat 
nejvhodněj�ího uchazeče. (Tím není nijak naru�eno poskytování specializovaných slu�eb 
pro obtí�ně umístitelné uchazeče.) 
Odpověď na otázku trvalý kontakt se zaměstnavateli pak zní logicky ano. 
Nejdůle�itěj�ími partnery zprostředkovatele-poradce jsou personalisté jemu svěřených 
zaměstnavatelů. Chodí do firem, zná pracovní prostředí, cítí zodpovědnost za kvalitu 
obsazení VM, podle míry stability  obsazení volného místa je odměňován.  
 
Telefonický kontakt, k němu� dochází průbě�ně, to jest prakticky denně, je zalo�en na 
předchozí osobní znalosti. 
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5.2 
Současná realita je, �e v Opavě základní kontakt se zaměstnavateli nále�í trhu práce. 
Informace o firmách shroma�ďuje monitoring. Dispečink volných míst je na trhu práce, má 
charakter �horké linky�, sbíhají se zde informace o volných míst, jejich upřesňování, 
aktualizace, ru�ení � na základě informací od zaměstnavatelů a od dal�ích útvarů ÚP (OZP, 
OKP). Detailní informace o VM, relevantní pro jeho konkrétního klienta, si 
u zaměstnavatele zji�ťuje zprostředkovatel sám. Spolupráce OZP s dispečinkem VM je 
oboustranně hodnocena jako velmi dobrá. Je důle�ité, aby dispečink VM byl obsazen 
osobou dynamickou, pru�nou, komunikativní, schopnou bez konfliktu zvládat bě�ně 
vznikající drobné diskrepance, a přitom velmi pečlivou. To se zde podařilo. (Jako poněkud 
hor�í je hodnocena pru�nost při aktualizaci údajů o nových pracovních místech, jejich� 
vznik je podmiňován finanční výpomocí. To souvisí hlavně s časovou náročností při 
vyřizování agendy dotací.) 
 
Na malé pobočce ve Vítkově přijímá volná místa od zaměstnavatelů vedoucí pobočky, 
přičem� i vzhledem k velikosti příslu�ného trhu práce nenastává v aktualizaci �ádné 
prodlení. Na pobočce v Hlučíně opět vedoucí nebo správce sítě. S tímto postupem jsme 
spokojeni: přibli�ujeme se klientu zaměstnavateli a současně vytváříme podmínky pro 
pru�nou aktualizaci volných míst.  
 
V některých okresech se volná místa přijímají pouze v centru, přičem� pobočky 
a deta�ovaná pracovi�tě pracují jen s dodanými daty, co� pokládáme vzhledem k potřebě 
permanentní aktualizace za nevhodné.  
 
 
5.3 
Agenda volných míst je podporována programem Okpráce podle na�eho názoru dostatečně. 
Drobné závady jsou: neumo�ňuje zaznamenat datum aktualizace volného místa, chybí 
mo�nost zadání pracovní doby OD � DO, problémy jsou s pou�íváním číselníku KZAM, 
který nepokrývá celou �íři praxe. Speciální po�adavky jsou zaváděny do poznámky, ale 
s tou se hromadně nedá pracovat. Zvlá�tním případem je nabízená mzda. Zaměstnavatelé ji 
uvádějí vesměs neradi, nebo se uchylují k �irokému rozpětí. Tvrdí, �e k upřesnění mů�e 
dojít a� po posouzení předpokladů konkrétního uchazeče o práci. Velmi kritizujeme přístup 
zaměstnavatelů, kteří na místech s vysokými po�adavky na kvalifikaci a/nebo praxi, 
nabízejí mzdu na hranici minima. Tyto zaměstnavatele poučujeme o nových úpravách 
minimální mzdy dle platových stupňů a o průměrné mzdě v dané profesi, uváděné ve 
statistických výběrových �etřeních. 
Podobně býváme nespokojeni i s úrovní pracovních podmínek. Někdy se vyskytují i místa 
odporující svým obsahem dobrým mravům. Dal�ím problémem bývá nedodr�ování 
pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru. 
Bohu�el se o skutečném stavu dozvíme zpravidla a� od uchazeče, s ním� zaměstnavatel 
v podobném duchu jednal. 
 
Místa získáváme do na�eho registru i z tisku, z internetu stahujeme nabídky zaměstnání. 
Sna�íme se tak roz�ířit pokrytí celkové poptávky po pracovních silách v okrese. Přijímáme 
i nabídky zaměstnání z jiných okresů, které k nám přicházejí různými cestami. V�dy se je 
sna�íme alespoň telefonicky ověřit.   
Mo�nosti zlep�ení viz 5.1. 
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5.4   
Řada uchazečů se umisťuje bez zřetelné nutnosti pomoci ze strany ÚP, co� lze 
dokumentovat vysokým počtem vyřazovaných uchazečů po krátké době evidence.  
Opava ponechává uchazečům čas na �rozkoukání�, na přijetí svého � mnohdy poprvé 
za�ívaného � stavu nezaměstnanosti. Očekáváme, �e ti z uchazečů, kteří mají silnou 
motivaci k nalezení práce, projeví v tomto období vlastní iniciativu a najdou si práci sami. 
K tomu je potřeba zajistit dostatek různorodých informací, a starat se o jejich aktualizaci. 
Máme na volném prostranství umístěné, osvětlené, stále volně přístupné, denně 
aktualizované seznamy volných míst, infoboxy, internet, řadu tiskovin, v nich� se na�e 
volná místa zveřejňují. Ochotně odpovídáme veřejnosti i na telefonické a písemné dotazy 
ohledně volných míst, i kdy� je to mimořádně časově náročné.  
 
 
5.5 
ÚP Opava provádí výběr ve variantách. Posílá k zaměstnavateli poměrně velký počet 
vhodných uchazečů a konečný výběr ponechává na zaměstnavateli. To pokládáme za 
správné.  
ÚP nepřebírá garanci za obsazení volného místa, nezkoumá délku pracovního poměru na 
zprostředkovaném místě.  
Při co nej�ir�í informovanosti o uchazeči získané ze �ádosti o zprostředkování zaměstnání, 
případně z připravovaného dotazníku o doplňkových informacích a při přesných záznamech 
v databázi, vč. údajů v osobních poznámkách, je výběr vhodných uchazečů reálný. 
Zprostředkovatelé i při vysokém počtu uchazečů znají své klienty velmi dobře. Na 
po�adavek rychlého obsazení konkrétního místa reagují popaměti výčtem vhodných 
uchazečů. Přitom respektujeme zájmy zaměstnavatelů a sna�íme se uspokojit obě strany. 
Pou�ití donucovacích prostředků vůči uchazečům nevede ke stabilnímu výsledku. 
 
Zájemců o zaměstnání je v evidenci minimum (odhadem 30), vesměs jsou evidováni na 
jiných ÚP a v na�em okrese mají přechodné bydli�tě. Při nedostatku volných míst není 
práce s nimi zvlá�ť intenzivní.  
 
 
5.6  
Úřady práce jsou mnohdy je�tě vnímány veřejností i místními činiteli jako instituce, 
odpovědné za zaměstnanost (či nezaměstnanost) v daném regionu. Toto nesprávné chápání 
role ÚP vede k málo aktivnímu přístupu oněch činitelů k otázce nezaměstnanosti. Proto 
klademe velký důraz na adekvátní propagační aktivity s cílem změny dosavadních postojů, 
objasnění role úřadů práce jako veřejné slu�by a k pochopení, �e nezaměstnaný je 
nezaměstnaným obce a nikoli úřadu práce. Mů�eme konstatovat, �e spolupráce s partnery 
jako jsou obce, odbory, hospodářská komora, �kolské instituce apod. je v počátečním 
stadiu. Důle�itým partnerem ÚP by měly být zaměstnavatelské svazy, ale ty se dosud 
nekonstituovaly. Na straně poptávky po pracovních silách nemá tedy ÚP reprezentativního 
partnera. 
 
 
5.7   
Vyměňujeme si seznamy volných míst s okolními ÚP. Např. zcela rovnocenně vyu�íváme 
na Hlučínsku, které je spádově příslu�né k Ostravě, nabídku volných míst ÚP Ostrava. 
Zveřejňujeme volná místa na na�ich webových stránkách. V mnoha případech vyu�íváme 
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mo�nosti doplnění rekvalifikačních kurzů organizovaných okolními úřady práce o na�e 
uchazeče a naopak. Je zřejmé, �e tato spolupráce je výhodná pro v�echny zúčastněné ÚP, 
a proto existuje nezávisle na metodických pokynech a doporučeních nadřízeného orgánu.  
Dal�í oblastí poradenství, která přesahuje rámec okresu a vy�aduje spolupráci v�ech ÚP 
v republice, je poradenství k volbě povolání, práce informačně poradenských středisek na 
ÚP.  Proto�e jde skutečně o spolupráci na celostátní úrovni, je tato činnost řízena ze SSZ. 
 
Pokrokem by bylo zprostředkování zaměstnání bez ohledu na hranice okresů. Hranice 
územně správních celků neznamenají pro trh práce �ádnou bariéru, existují relativně 
homogenní mikroregiony napříč okresů. Působnost úřadů práce podle zákona podléhá 
okresnímu principu.  Stejně tak by bylo pokrokem prostorově neomezené vyu�ívání dotací. 
 
 
5.8  
Jsou rezervy. Informace o změnách předpisů a stanoviscích MPSV nejsou rozesílány 
v dostatečném předstihu. Porady k problematice jsou sporadické, dotazy jsou vyřizovány 
dlouho. Stanoviska k dotazům jednotlivých ÚP nejsou zasílána ostatním ÚP, proto dochází 
k různým postupům ve stejných otázkách. Navíc se setkáváme i s různými výklady, 
s různými druhy odpovědí � i vzájemně si zcela odporujícími � na tyté� otázky.  
 
Jako dobrý příklad komunikace SSZ s okresními úřady práce uvádíme zřízení e-mailové 
konference k problematice zákona č. 118/2000 o ochraně zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele. Jde o novou agendu, svěřenou úřadům práce. Dotazů bylo 
mnoho, velmi různorodých, různě slo�itých, a na v�echny bylo ze strany SSZ 
prostřednictvím konference promptně odpovězeno, a to tak, �e s dotazy i s odpověďmi se 
mohly paralelně seznámit v�echny úřady práce. U�etřilo se ohromné mno�ství starostí, času, 
papíru, telefonních hovorů na obou stranách a zejména se vyloučila mo�nost rozdílných 
postupů ve stejných věcech, kterou veřejnost často právem kritizuje. 
 
 
 
 

6. Zkvalitnění metodiky 
 
6.1  
Základní poradenskou metodou ve zprostředkování je pohovor, který by měl mít v�dy dvě 
úrovně: 
 
• osobní � vztahuje se k osobnostním schopnostem, vlastnostem, zájmům, postojům, 

morálním hodnotám, �ivotním cílům jedince atd. 
• pracovní -  vztahuje se k pracovní bilanci a k budoucí pracovní kariéře uchazeče. 
 
Pohovor musí zprostředkovatel vést tak, aby zjistil následující informace: 
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1.   KVALIFIKACI A PROFESNÍ BILANCI UCHAZEČE  tj. 
• dosa�ené vzdělání � typ �koly, příčiny případného neúspěchu při vzdělávání, zda klient 

pokračoval v dal�í přípravě na povolání a v jakém směru, jakým způsobem, pokud 
nepokračoval, proč, problémy při přípravě na povolání, změny �kol a zaměření během 
přípravy, jejich příčiny  

• speciální schopnosti a dovednosti, přenosné dovednosti � získaná osvědčení, 
absolvování kurzů, řidičské průkazy, jazykové znalosti, práce s počítačem, motorické 
a manuální dovednosti, zájmová činnost vyu�itelná při zaměstnání (např. domácí 
kutilství, �ití, pletení, výtvarné vlohy apod.) 

• průběh dosavadního zaměstnání � kde pracoval, jak dlouho, v jakém postavení, 
v jakých funkcích, délka a průběh praxe vztahující se k ukončení odborné přípravy na 
povolání, spokojenost v zaměstnání a její důvody, pracovní hodnocení, platové 
zařazení, zájem o prováděnou práci, příčiny skončení pracovních poměrů, příčiny 
střídání zaměstnání 

• profesní zájmy a očekávání - pracovní činnosti, které by uchazeč chtěl vykonávat 
a nechtěl vykonávat, aktivita při hledání zaměstnání, příčiny neúspěchu při hledání 
zaměstnání, ochota vzdělávat se, doplnit si kvalifikaci,  ochota změnit profesi a v jakém 
směru, zájem o rekvalifikaci, zájem o podnikání 

 
 
2. OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA DŮLE�ITÉ PRO JEHO DAL�Í PRACOVNÍ         

KARIÉRU  tj. 
• zdravotní stav � prodělaná záva�ná onemocnění, operace, úrazy, psychiatrická péče, 

vztah k alkoholu, zdravotní omezení, u�ívání léků a závislost na nich 
• rodinné zázemí � rodinný stav, děti, povolání partnera, jeho zaměstnání a časová 

náročnost, dal�í osoby �ijící v rodině a vy�adující péči, sociální zaji�tění rodiny, změna 
vztahů v rodině z důvodu nezaměstnanosti, názor partnera na současnou situaci a jeho 
návrhy na ře�ení, ochota partnera podílet se na chodu domácnosti v případě zařazení 
uchazeče do rekvalifikace nebo v případě nutnosti vy��ího pracovního zatí�ení v novém 
zaměstnání, při podnikání 

• dal�í doplňující informace � absolvování vojenské základní slu�by, mateřská 
dovolená, výkon trestu, trestní stíhání, ochota dojí�dět za prací, ochota stěhovat se za 
prací, vyhovující vý�e mzdy, vyhovující pracovní doba, informace o dopravní 
dostupnosti  místa bydli�tě klienta atd. 

 
Závěrem pohovoru by mělo být posouzení informací a stanovení dal�ího postupu.   
 
Rozhovor v takovémto rozsahu nemů�e být proveden jednorázově, při prvním kontaktu 
s klientem  (jednak z důvodů časových, ale i z důvodu psychologického dopadu na klienta), 
proto by měl proběhnout v několika fázích: 
 
• sběr informací � získání informací o klientovi a jeho celkové situaci včetně osobních 

údajů, údajů o rodině, o představách jeho budoucí pracovní kariéry  
• doplňování a upřesňování informací � osvědčení o kvalifikaci, případných kurzech, 

vyjádření odborných lékařů k posouzení zdravotního stavu, získávání informací 
z případného psychologického vy�etření apod. 

• hledání ře�ení � informování uchazeče o hledání způsobu ře�ení jeho situace, vyu�ití 
informací získaných v první i druhé fázi poradenského procesu 
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• doporučení � nalezení a doporučení nejvhodněj�ích typů ře�ení a motivace klienta 
k samostatnému ře�ení jeho situace 

• doprovázení � pomoc při realizaci ře�ení, pomoc při zkontaktování uchazeče 
a zaměstnavatele, usměrňování průběhu jednání mezi zaměstnavatelem a uchazečem. 

 
 Kromě pohovoru by měl pou�ívat zprostředkovatel dal�í metody poradenské činnosti: 
• příprava na dal�í kontakt s uchazečem bez jeho přítomnosti 
• telefonické kontakty � se zaměstnavateli i s uchazeči 
• náv�těvy a exkurze u zaměstnavatelů před výběrem vhodného uchazeče na hlá�ené 

volné místo  
• jednání s ostatními partnery � s orgány sociálního zabezpečení, se sociálními kurátory, 

příp. s představiteli obce, ve které uchazeč �ije. 
 
 
6.2  
Jednotná metodika by se měla týkat jen zákonných postupů, nikoliv přístupů k uchazečům. 
Domníváme se,  �e příli� sevřená a svazující metodika (podrobný metodický postup) pro 
pracovně-profesní poradenství by nebyla vhodná, dostačující je vymezit základní metodický 
rámec (určit hranice a pravidla). Mnohem důle�itěj�í je dobrá legislativa a jasný 
a jednoznačný výklad zákonů. 
 
Doporučujeme klást vět�í důraz na profesionalitu, kompetentnost a kvalitu 
zprostředkovatele-poradce ne� na přesné vymezení metodiky (�kuchařky�) pro  činnost 
zprostředkovatelů či poradců. 
 
ÚP Opava se sna�il na počátku své existence ulehčit zprostředkovatelům práci různými 
metodickými pokyny, příručkami, ale toto se neosvědčilo, jeliko� se jejich práce odlid�tila 
a stali se z nich "roboti", kteří na v�e měli pokyny. Kdy� se od této praxe ustoupilo, po 
určitou dobu pak dělalo naopak problém zprostředkovatelům samostatně rozhodovat 
a v konkrétních situacích se orientovat a u� vůbec ne nést zodpovědnost. Osvědčilo se 
přenechat zprostředkovatelům mo�nost samostatně rozhodovat podle svého vlastního 
uvá�ení v konkrétních případech jejich uchazečů. 
 
(Pokyn 21/95 nepokládáme za metodiku pro činnost zprostředkovatelů a poradců.) 
 
 
6.3  
Vedoucí pracovníci jsou si vědomi potřeby individuálního přístupu vůči uchazečům. Je 
snahou vedení tohoto přístupu dosahovat. Lépe ne� působení ze strany vedoucích bude 
vnímán pravidelný výcvik provedený profesionálem. I do tohoto problému vstupují 
osobnostní předpoklady a potřeba náročného výběru zprostředkovatelů-poradců.   
 
Základem poradenské činnosti je sběr, třídění, analýza informací o uchazeči, tento proces 
by měl vést k návrhu ře�ení ve prospěch uchazeče. Výsledkem poradenské činnosti by měla 
být orientace na samostatné rozhodování uchazeče na základě �irokého spektra mo�ných 
ře�ení jeho situace, vést ho k aktivnímu přístupu k ře�ení jeho nové situace, aby sám 
provedl  konečné rozhodnutí. Poradce by měl být člověk, který je schopen identifikovat a 
ře�it s uchazečem jeho problémy, je nezávislý a objektivní rádce, je schopen s klientem 
reálně pravdivě popsat jeho situaci, zachovává profesionalitu a etické zásady 
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pracovněprofesního poradenství. Poradenská činnost není zále�itostí jednorázovou. 
V ka�dém případě by měla být ve smyslu práce s klientem zále�itostí individuální, 
respektující autonomii a svobodu klienta při rozhodování.     
 
6.4 
V usnesení vlády ČR č. 640 ze dne 23. června 99 o opatřeních na podporu zaměstnanosti 
osob obtí�ně umístitelných na trhu práce je jeden bod věnován nutnosti vytvoření funkční 
sítě bilančně diagnostických pracovi�ť na úřadech práce v republice. Předpokladem je zřídit 
v ka�dém NUTS2 dvě metodická pracovi�tě. V na�em NUTS2 byla zřízena tato pracovi�tě 
na ÚP v Ostravě a ÚP v Karviné. ÚP Opava nebyl i přes projevený zájem vybrán. Troufáme 
si tvrdit, �e na na�em úřadu práce je u vybraných uchazečů bilanční diagnostika aplikována. 
Na roz�íření poskytování těchto slu�eb pro v�echny potřebné klienty nejsme v�ak 
dostatečně připraveni jak po stránce personální, kvalifikační, ale hlavně kapacitně. 
V obdobné situaci jsou podle na�eho názoru v�echny úřady práce v republice.     
Celá problematika musí být podle na�eho názoru ře�ena z centra, pokud víme, SSZ zatím 
je�tě nepřipravila ani funkční metodiku pro práci bilančně diagnostických pracovi�ť. 
Uvědomujeme si, �e vývoj vy�aduje i nové přístupy ve speciálním pracovněprofesním 
poradenství. Tím, �e by se základním pracovněprofesním poradenstvím z vět�í části zabýval 
odbor zprostředkování, zbývalo by na odboru poradenství více času pro poskytování 
bilančně diagnostických a ergodiagnostických slu�eb klientům, pro jejich� problémy nebylo 
nalezeno optimální ře�ení jejich situace na prvním stupni  pracovně profesního poradenství.   
 
 
 
 

7. Vhodné zdroje informací 
 
7.1 Informací o uchazečích i o volných místech je dostatek. Péče o aktuálnost databáze 
volných míst je boj s časem. Dispečer volných míst se dovídá o obsazení nebo zru�ení místa 
v�dy s jistým časovým odstupem, co� bývá zdrojem problémů a kritiky ÚP. 
 
7.1.1  
Informace o uchazeči � viz 6.1 
 
7.1.2  
Informace o volném místě: 
po�adovaná kvalifikace 
po�adovaná praxe 
po�adované dovednosti 
jazykové znalosti 
místo pracovi�tě 
datum nástupu 
platové podmínky 
pracovní podmínky 
nabízené výhody 
směnnost 
pracovní úvazek 
délka pracovního poměru 
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vhodnost pro ZPS 
Mezi informace důle�ité pro obsazení místa patří popis pracovního prostředí a pracovního 
kolektivu, dopravní dostupnosti a případných sociálních programů zaměstnavatele. 
 
Dostatek správných a aktuálních informací o volném místě je podmínkou sine qua non pro 
zvý�ení podílu samozaměstnatelných uchazečů. 
 
Neocenitelná je mo�nost osobního seznámení zprostředkovatele s pracovním místem. 
 
Hlavním nedostatkem je opo�děná aktualizace databáze volných míst. Pokud uchazeč zjistí, 
�e je u� místo obsazeno, je to hor�í výsledek ne� neúplné nebo nepřesné informace o 
volném místě. Problémem bývají rozpory mezi podmínkami nahlá�eného volného místa a 
reálnou skutečností. Mo�nost zlep�ení? Kultivace zaměstnavatelů. Úřad práce má za dobu 
svého trvání k dispozici mnoho neformálních informací o poměrech panujících u některých 
zaměstnavatelů. Povědomí o nechvalně proslulých zaměstnavatelích mají i mnozí uchazeči, 
a brání se před doporučením na takové místo. Dal�ím problémem jsou po�adavky 
zaměstnavatelů, které mají povahu diskriminační, zejména po�adavek na určitý věk nebo 
pohlaví nebo odmítání Rómů. V tomto ohledu lze zaměstnavateli vyhovět pouze výjimečně, 
pokud jsou po�adavky opodstatněné charakterem profese. 
 
 
7.1.3  
Informovanost zprostředkovatelů o APZ, vzdělávacích mo�nostech, zařízeních, programech 
je podle na�eho názoru dostačující. Informace existují v písemných podobách, jsou 
předávány nadřízenými pracovníky, jsou probírány v rámci vzájemných informačních 
schůzek zaměstnanců různých útvarů. Je třeba ov�em říci, �e zájem zprostředkovatelů 
o tyto informace je velmi rozdílný. Někteří je sami aktivně vyhledávají, jiní jim nevěnují 
pozornost. Je třeba vnímat, �e dostupnost informace je�tě neznamená  její vyu�ití.  Opět 
hraje roli osobnost zprostředkovatele-poradce a jeho zájem vyu�ít v�ech dostupných 
mo�ností pro uplatnění uchazeče. 
 
 
7.2 
Ano poskytuje, a to ji� při prvním kontaktu uchazeče se zprostředkovatelem, kdy je podána 
stručná informace o celé �íři slu�eb ÚP. Při dal�ích náv�těvách se k této úvodní  informaci 
vracíme. Pro podrobněj�í informace má zprostředkovatel mo�nost odkázat uchazeče na jiné 
pracovi�tě. (Uchazeč jich samozřejmě mů�e vyu�ít i na základě vlastního rozhodnutí.) 
Dal�ími pracovi�ti jsou : 
Poradenství pro uchazeče, pro ZPS, pro absolventy a mladistvé, k rekvalifikacím. Na 
pobočky dojí�dějí pravidelně poradci z Opavy. 
Poradenství pro volbu povolání. 
Poradenství před zahájením SVČ a k mo�nostem APZ � na trhu práce. 
Poradenství k práci v zahraničí a au-pair. 
Poradenství pracovněprávní. 
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8.Kvalita práce 
 
8.1    
Zprostředkovatel-operátor 
Vzdělání - středo�kolské v�eobecné (nenahrazovat vzdělání délkou praxe v �ádném 
případě) 
Výcvikový kurz 
2 roky praxe v podniku nebo správě 
 
Zprostředkovatel-poradce   (zatím nezřízena taková funkce) 
Vzdělání � vy��í odborné nebo bakalářské studium v příslu�ném oboru (viz 8.9) 
Speciální výcvikový kurz 
5 let odborné praxe v oboru 
 
Speciální odborný poradce 
Vzdělání � magisterské v příslu�ném oboru 
Speciální výcvikový kurz 
5 let odborné praxe v oboru 
 
(Obsah pracovní činnosti odborného poradce je nám nejasný, nevyjadřujeme se 
k po�adavkům.) 
 
Důle�ité je centrálně zavést systém permanentního vzdělávání v oblasti právní, sociální, 
psychologické a ekonomické. 
 
8.2 
Zprostředkovatel � operátor: 
- čerstvý absolvent pod dohledem zku�eného zaměstnance se nevylučuje, 
- měl by mít schopnost jednat s lidmi, 
- znalost předpisů, aby mohl pomoci občanům ji� při prvotním kontaktu na ÚP, 
- psychologické testy jsou vhodné, důle�itěj�í jsou znalostní testy, 
- odolný stresu a konfliktům 
 
(Po�adavky na informátora, ve smyslu uvedeném v kapitole 4.1, jsou zcela jiné.) 
 
Vlastnosti a zku�enosti (v�ech) pracovníků  pracovně profesního poradenství: 
- schopnost nadhledu, objektivního hodnocení své vlastní práce, 
- komunikativnost a schopnost empatie, 
- schopnost navázat kontakt a vytvářet atmosféru důvěry, 
- schopnost analýzy dostupných informací o klientovi a komplexního pohledu na ře�ení   

situace klienta, 
- flexibilita,  
- organizační schopnosti, 
- preciznost, 
- pracovní a �ivotní zku�enosti, 
- praxe v jednání s lidmi, 
- výhodou jsou nejen znalostní předpoklady, ale i přehled o trhu práce 
Domníváme se, �e pro práci s klientem není vhodný čerstvý absolvent.  
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Z na�í rozsahem omezené zku�enosti lze říci, �e rozdíly mezi úrovní poradenské činnosti 
zprostředkovatelů nesouvisí přímo s oborem jejich vzděláním. Daleko více jsou dány jejich 
osobnostními dispozicemi. Také nízký zájem o sebevzdělávání u některých zaměstnanců se 
dnes převá�ně zdůvodňuje náročností práce, ale nezájem se projevil i v období nízkého 
počtu uchazečů,  tak�e nelze jednoznačně říci,  �e je to dáno přetí�ením zprostředkovatelů. 
Samozřejmě přetí�ení celou situaci dále komplikuje. Vystupuje do popředí důle�itost 
výběru zaměstnance. Tak jak by měl být náročný výběr, tak by mělo být odpovídající 
ohodnocení. 
 
8.3 Platové poměry 
Zprostředkovatelé v Opavě jsou zařazeni ve třídě 6 a ve třídě 7. Operátor Příjmu ve třídě 5.  
Vezmeme-li v úvahu celkový příjem včetně různých příplatků, jsou na tom 
zprostředkovatelé v relaci k jiným středo�kolákům velmi dobře, a to i uvnitř ÚP.  
 
Třída by měla být pro zprostředkovatele jednotná s mo�ností ovlivnit kvalitu odváděné 
práce pohyblivou slo�kou mzdy, jasně formulovanou. Vznikla diskuse, zda mít jednotnou 
platovou třídu pro celé zprostředkování, nebo zachovat mo�nost diferenciace. V reálné 
situaci, kdy pravidla pro určování objemu prostředků určených na platy nezaručují pro 
ka�dé období dostatečné zdroje pro výraznou diferenciaci v odměňování formou pohyblivé 
slo�ky, jsme pro zachování dvou mo�ných platových tříd. Samozřejmě délka praxe 
i vzdělání by měly ovlivňovat platy zaměstnanců, ale pouze pokud se odrazí v mno�ství 
a kvalitě odváděné práce, co� v�dy nenastává.  
 
(Informátora ve smyslu 4.1 si představujeme v platové třídě 8.) 
 
Platové zařazení speciálních pracovněprofesních poradců na ÚP v Opavě se pohybuje 
kolem 8. a 9.  platové třídy. Toto je situace současná. Jak bylo vý�e zmíněno, bude nutné 
obsahově změnit náplň jejich práce s očekávanými výstupy do oblasti bilanční diagnostiky, 
popř. ergodiagnostiky. To ov�em bude vy�adovat roz�íření pracovních týmů odboru 
poradenství o specialisty z oborů psychologie (klinické, psychologie práce a organizace), 
sociologie, ale i lékaře. Pokud chceme tyto odborníky získat, musí být pro ně připraveny 
takové podmínky, aby chtěli a mohli ve státní správě pracovat. 
Pro men�í  úřady práce bude zřejmě efektivněj�í zajistit si některé speciální poradenské 
slu�by smluvně u externích institucí.   
 
Nedomníváme se, �e je třeba ze strany SSZ platové zařazování sjednocovat, co� koreluje 
s na�ím názorem, �e má být ponechána úřadům práce volnost i v mnoha dal�ích, na jiných 
místech zmíněných zále�itostech. 
 
8.4 
Ideální zprostředkovatel-poradce 
- pracovní a �ivotní zku�enosti, 
- schopnost obsáhnout �iroký objem informací, včetně přesahu do souvisejících oblastí, 

a aplikovat je v praxi, 
- kladný vztah k lidem, schopnost empatie, komunikativnost, 
- organizační schopnosti, 
- nepřená�ení osobních problémů do zaměstnání, 
- znalost  regionálního trhu práce, 
- ochota se sebevzdělávat, 
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- preciznost, důslednost, 
- odolnost vůči zátě�i 
 
Jak dlouho by měl člověk dělat zprostředkovatele: Ne víc ne� 10 let, pak je pro výkon této 
práce vyčerpaný.  
 
8.5 
Neustálé v�těpování filosofie práce s klientem uchazečem a klientem zaměstnavatelem, 
tj. vnímat  práci s klientem jako slu�bu, stále více se posouvat do oblasti poradenství. 
Neustálým působením získávat pro tento způsob práce v�echny podřízené, tj. kultivovat 
komunikaci s klientem, administrativu pokud mo�no přesouvat do neúředních hodin nebo 
alespoň mimo přítomnost uchazeče. Nové přístupy se poměrně snadno zavádějí u nově 
přijatých zprostředkovatelů, hůře je přijímají slu�ebně star�í zprostředkovatelé, pokud jim 
chybí přirozený cit pro práci s lidmi. 
Podmínkou zkvalitnění řídící práce je mo�nost permanentně vylep�ovat pracovní kolektiv, 
a to včetně jeho obměny spojené s odchodem nekvalitních zaměstnanců (pracovní poměry 
na dobu neurčitou nás v této výměně omezují). Důle�itá je organizace práce, která povede 
k rovnoměrnému rozlo�ení uchazečů mezi zprostředkovatele, pravidelné porady a důsledná 
kontrola stanovených úkolů. Ekonomická motivace nará�í na malý objem mzdových 
prostředků určených pro pohyblivou slo�ku. 
 
8.6  
V posledních 2 letech zájem o zaměstnání na ÚP stoupl, není v�ak motivován zájmem 
o speciální práci zprostředkovatele, ale zájmem o práci jakoukoliv, přičem� práce na ÚP je 
vnímána jako výhodná s poměrně vysokou jistotou trvalého místa u solidního 
zaměstnavatele.  Evidujeme značný počet �ádostí o přijetí do pracovního poměru. Pokud 
ov�em zadáme náročné podmínky pro výběrové řízení, nastane problém. Zaměstnání zde 
není vesměs vnímáno jako natolik atraktivní, aby způsobovalo přechod zaměstnanců 
z pozic u jiných zaměstnavatelů na ÚP. O zaměstnání na ÚP se ucházejí spí�e lidé, kteří 
jsou aktuálně mimo pracovní poměr. 
 
Fluktuace je nízká, v závislosti na nedostatku pracovních míst a jistotou zaměstnání na ÚP. 
Jak je zmíněno vý�e, spí�e ne� fluktuaci, která má mizivý rozsah, vnímáme jako problém 
setrvačné, rigidní přístupy u některých slu�ebně star�ích zprostředkovatelů, které se nedaří 
změnit.  
 
Zájem o práci odborného poradce lze popsat podobně. 
 
8.7 Uplatnění psychologa na ÚP  
Na ÚP v republice je zastoupení psychologů poměrně vysoké. Problém je ov�em v tom, �e 
vět�ina z nich se nevěnuje poskytování psychologických slu�eb, ale je ve vedoucích 
funkcích. S nedostatečným počtem psychologů, kteří se této odborné činnosti na ÚP 
skutečně věnují, souvisí i vý�e zmiňované problémy se zavedením sítě bilančně 
diagnostických pracovi�ť. 
Psychologická slu�ba na ÚP je poskytována předev�ím v rámci specializačního poradenství, 
mů�e být vyu�ívána i pro ostatní oddělení. Je realizována jako samostatná odborná činnost, 
při které se vyu�ívají psychologické metody, prostředky a zku�enosti předev�ím za účelem 
stanovení osobnostních předpokladů k výkonu určitého povolání nebo zvládnutí odborné 
přípravy na povolání. Psycholog provádí diagnostiku pouze se souhlasem klienta, je vázán 



ÚP Opava 

 149 

mlčenlivostí (výsledná zpráva o klientovi je s jeho souhlasem předána pouze tomu 
pracovníkovi ÚP, který si ji vy�ádá). Psychologická slu�ba na ÚP je pro klienty bezplatná.        
Psychologické poradenství se zaměřuje na ře�ení individuálních osobních potí�í klienta, 
které se vyskytují při poradenské nebo zprostředkovatelské činnosti: 
- potí�e, které negativně působí na průběh poradenského pohovoru (pasivní chování, 

agresivní chování nebo jiné ru�ivé vlivy vyskytující se při snaze o dorozumění) 
- potí�e při rozhodování (zábrany v ře�ení a vyjádření vlastních potřeb a cílů, zábrany při 

zpracování potřebných informací nebo nerozhodnost), 
- potí�e při hledání, získání a udr�ení pracovního místa, 
- adaptační potí�e při pracovním zařazení, pře�kolení nebo rekvalifikaci, 
- potí�e při dlouhodobé nezaměstnanosti. 
 
Interpretace pou�itých metod by měla být výhradně v kompetenci odborného psychologa 
(ukončené V� jednooborové studium psychologie, v případě dvouoborového studia nutno 
doplnit odbornost formou specializačního studia v oboru psychologie), na administrativním 
vyhodnocování se mů�e podílet i za�kolený asistent pod jeho vedením.  
 
V rámci interních potřeb úřadu práce lze vyu�ívat psychologických slu�eb i při ře�ení 
personální problematiky ÚP.   
 
Psycholog by měl spolupracovat se stávajícími psychologickými pracovi�ti v regionu, 
působit v oblasti osvětové činnosti, předná�kové činnosti a v ostatních aktivitách, které 
mohou zároveň slou�it jako prevence nezaměstnanosti. 
 
8.8 
Podle na�eho názoru neexistuje program permanentního �kolení pro zprostředkovatele 
i poradce, který by reagoval na potřeby zvý�ení kvality a profesionalizace jejich práce. 
�kolení nabízené vzdělávacími středisky  SSZ se ka�doročně plánuje, ale nerealizuje se, 
zřejmě z kapacitních důvodů vzdělávacích středisek. Tato �kolení vnímáme jako 
jednorázová, vzájemně nenavazující, kvalita je rozdílná, zejména operativně sociální 
výcviky pro práci s klientem jsou pokládány za plytké. Nabízené slu�by neobsahují 
speciální bloky, které by byly zaměřeny na pracovněprofesní vzdělávání zprostředkovatelů-
poradců z hlediska nároků profesí, výkonových mo�ností jedince, vlivů pracovního 
prostředí, vedení poradenské dokumentace apod.  
Z finančních důvodů jsme odkázáni výhradně na vzdělávací aktivity hrazené z prostředků 
MPSV.  
 
Výhody �kolení organizovaného centrálně: 
- předání zku�eností mezi účastníky 
- vytr�ení z pracovního prostředí 
- ni��í náklady 
- navázání kontaktů mezi ÚP 
- mo�nost relaxace 
 
Nevýhody: 
- omezené kapacitní mo�nosti 
- nehomogenní skupina, profesně nevhodná skladba účastníků 
 
Preferujeme centrální model �kolení.  
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Návrh obsahového zaměření vzdělávacího modulu pro poradce na v�ech úrovních: 
- základy práva 
- základy sociologie 
- základy psychologie 
- zdravotnické a sociální slu�by 
- vlivy ekonomiky na trh práce 
- slu�by zaměstnanosti 
 
�kolení by mělo být organizováno v cyklech a ukončeno slo�ením závěrečné zkou�ky. 
Mělo by být povinné pro v�echny pracovníky ÚP, kteří ve své práci uplatňují poradenské 
principy.  
 
Speciální �kolení by měli následně absolvovat v�ichni pracovníci, kteří pracují se 
specifickou kategorií uchazečů (ZPS, absolventi, mladiství, dlouhodobě nezaměstnaní, 
etnické skupiny, předdůchodový věk �). 
 
Pro zprostředkovatele-poradce by měla být zabezpečena pravidelná průprava ve formě 
několika krátkodobých kurzů ročně, tak aby byly zabezpečeny jejich individuální potřeby. 
Mělo by jít předev�ím o formu nácviku specifických dovedností, a to: 
- výcvik operativně sociálních dovedností, 
- postupy jednání s klientem, 
- základní terapeutické dovednosti,  
- zvládnutí základních poradenských metod včetně zpracování poradenské dokumentace, 
- nácvik asertivního chování, 
- základy du�evní hygieny, autoregulace 
- odhad výkonových mo�ností klienta, 
- analýza informací a návrh ře�ení situace klienta, 
- obsah a nároky jednotlivých profesí.       
 
8.9  
V Opavě se preferují při přijímání na místa zprostředkovatelů-poradců lidé s vlastní 
zaměstnaneckou zku�eností. Je neocenitelné, kdy� zprostředkovatel mů�e vyu�ít své vlastní 
zku�enosti. Pokládáme za vhodný i osobnostní vklad člověka s určitou �ivotní zku�eností, 
proto nepřijímáme na tato místa zcela mladé lidi. Jsme toho názoru, �e by bylo účelné 
připravovat mláde� na vy��ích a vysokých �kolách pro práci v poradenských činnostech. 
V dne�ní době neexistuje dostatečná nabídka v oborech zaměřených na tyto potřeby. (�iroce 
se vyskytuje nabídka studijních oborů pro sociální práci, jejich� absolventi v�ak nejsou 
dostatečně připraveni pro práci na ÚP. Z důvodu nedostatku vhodně kvalifikovaných 
odborníků jsou absolventi těchto studijních oborů často přijímáni na funkce 
zprostředkovatelů-poradců.)    
 
Dodnes není výběr pracovníků - zprostředkovatelů doceněn, nemáme k dispozici 
psychotesty, nejsou kladeny po�adavky na směr a stupeň vzdělání, výběr je prováděn spí�e 
intuitivně s ohledem na dosavadní praxi adepta na tuto práci a s ohledem na dojem 
z osobního pohovoru s ním.  Také dlouholetý výkon práce zprostředkovatele nemusí být 
v�dy přínosem v celkové činnosti. Dosáhne se zpravidla vysokých teoretických  znalostí (tj. 
znalosti předpisů) a přesnosti zavádění dat - to jsou činnosti, které se praxí zkvalitňují a�  
téměř k absolutní dokonalosti, av�ak část činnosti, která se zabývá jednáním s lidmi, mů�e 
ustupovat do pozadí, dochází ke stereotypu, únavě a ztrátě schopnosti v�ít se do problémů 
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ka�dého jednotlivého uchazeče. Zde je velký nevyu�itý prostor pro organizování 
nejrůzněj�ích �kolení pro oblast práce s lidmi. Domníváme se, �e účast na takovýchto 
teoretickopraktických cvičeních, případně jakýchsi rekondičních pobytech mimo vlastní 
úřad, by se měla stát  povinnou a o této povinnosti by měl být ka�dý nově přijímaný 
zprostředkovatel informován a s tímto vědomím do úřadu nastupovat. 
 
8.10    
V podstatě jsou meziokresní schůzky výhradní doménou vedoucích pracovníků a ani ty se � 
snad kromě schůzek ředitelů, které probíhají pravidelně jak na celostátní, tak na regionální 
úrovni - nekonají dostatečně často. Řadoví zprostředkovatelé-poradci si vyměňují 
zku�enosti pouze v rámci �kolení organizovaných ve vzdělávacích zařízeních SSZ, v na�em 
případě v Olomouci. Jednou ročně se vypravíme na slu�ební cestu spojenou s pracovní 
náv�těvou některého ÚP. V minulosti bylo zvykem konat setkání mezi zaměstnanci 
zprostředkování a zaměstnanci OSSZ, které se velmi osvědčily. Tak�e nejen schůzky mezi 
ÚP vzájemně, ale i s jinými orgány na�eho rezortu jsou u�itečné.  
 
 
 
 

9. Institucionální problémy 
 
9.1  
Jednotnou organizační strukturu podle na�eho názoru ani zavést nelze, proto�e určitě 
existuje celá řada typů regionálních trhů práce, vyvolávajících různé po�adavky. Navíc 
i místní trh práce se mění a vyvíjí a vy�aduje pru�né institucionální změny slu�eb 
zaměstnanosti. Důkazem jsou časté změny v organizačním uspořádání a hledání nových 
postupů na vět�ině úřadů.   
 
9.2  
Krajské orgány slu�eb zaměstnanosti by měly dle na�eho názoru mít kompetence 
v odvolacím řízení, v přípravě koncepcí rozvoje lidských zdrojů, realizaci regionálních 
programů financovaných ESF, v kontrolní činnosti přímo nesouvisející s činností vyvíjenou 
okresním úřadem práce.  
 
Domníváme se, �e zprostředkovatelskoporadenská práce má natolik důvěrný charakter, je 
natolik individuální, �e si nedovedeme představit její přenesení do anonymního prostředí na 
krajské úrovni. Nelze automaticky předpokládat, �e na úrovni VÚSC zřízené úřady budou 
disponovat vy��í úrovní kvality práce a poskytnou klientům účinněj�í pomoc při pracovním 
uplatnění. Efektivnost zprostředkovatelskoporadenské činnosti je úzce spjata s osobností 
zprostředkovatele-poradce, a málo souvisí s jeho materiálním vybavením. 
 
Zpracovali:  Ludmila Hájková, Věra Ne�utová, Jarmila Mateřánková, Helena �ůrková 
 
 
V Opavě dne 4.9.2000 

 
 

Příloha: Seznam pou�itých zkratek 
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Seznam pou�itých zkratek 
 

APZ  aktivní politika zaměstnanosti  

ČID   částečný invalidní důchod 

ESF   evropské strukturální fondy 

HZ  hmotné zabezpečení 

ID  invalidní důchod 

KZAM  klasifikace zaměstnání  

MD  mateřská dovolená 

MD v OL   mateřská dovolení v ochranné lhůtě 

MPSV  ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSD  mimořádný starobní důchod (předčasný) 

OČR  o�etřování člena rodiny 

OKP  odbor kontrolněprávní 

OSSZ  okresní správa sociálního zabezpečení 

OPR  odbor poradenství a rekvalifikací 

OZP  odbor zprostředkování 

PN  pracovní neschopnost 

PN v OL  pracovní neschopnost v ochranné lhůtě 

R  rozhodnutí o přiznání/nepřiznání hmotného zabezpečení, o rekvalifikaci, o 
vyřazení, o odnětí HZ 

SŘ  správní řízení 

SSZ  správa slu�eb zaměstnanosti 

SSP  státní sociální  podpora 

SVČ  samostatná výdělečná činnost 

ÚP  úřad práce 

VM  volné místo 

VÚSC  vy��í územní správní celky 

ZPS  změněná pracovní schopnost 

ZSŘ  zahájení správního řízení  
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Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovního poradenství  
při zprostředkování zaměstnání 

 
 

1. Základní problémy v současné zprostředkovatelské a poradenské činnosti 
úřadů práce 

 
1.1.  Posílení poradenské činnosti zprostředkování 
 
     Úřady práce by v �ádném případě neměly uchazeče o zaměstnání registrovat a provádět 
přímé zprostředkování, které spočívá v tom, �e uchazeč s určitou kvalifikací a profesí čeká, a� 
bude v jeho oboru volné místo. V době vyvíjející se nezaměstnanosti a restrukturalizace 
celého hospodářství se nelze na úřadech práce obejít bez znalosti poradenských metod 
a postupů. 

 
     Pře�enu-li, tak v případě dobrého počítačového programu, ke kterému se postupně 
OKpráce mů�e blí�it, mohu předpokládat, �e kdy� značná část populace bude umět 
obsluhovat počítač, mů�e se zaevidovat sama a dal�í proces obstará propojenost sítí se 
sociálními útvary apod. Hmotné zabezpečení uchazeče ze strany ÚP i následně sociálky mů�e 
být touto cestou zaji�těno a zasláno mu po�tou, sám si mů�e vyhledat volné pracovní místo 
odpovídající jeho kvalifikaci. Čili z toho vyplývá, �e pouhé zprostředkování si zaměstnání 
mů�e obstarat uchazeč v budoucnu sám. 
 
     Změny, které při�ly po roce 1990, nespočívaly jen v míře nezaměstnanosti, ale předev�ím 
v prohlubujícím se rozporu mezi profesní strukturou nabídky a poptávky. Aby v takovém 
případě bylo mo�né vůbec klienta obslou�it a nejen evidovat, je potřeba zhodnotit jeho 
mo�nosti a předpoklady, a to z hlediska 
- přenosu dosavadních pracovních dovedností na nároky nových profesí či pracovních 
činností, 

- bilance jeho výkonových mo�ností směrem k dal�ímu získávání pracovních návyků 
a dovedností a dal�ímu mo�nému vzdělávání, 

- vyu�ití zájmových aktivit pro přenos do nových pracovních aktivit. 
 
     Bez poradenských postupů nelze uchazeče u nás ani jinde ve světě kvalitně obslou�it, 
a proto se ji� dlouhou dobu hovoří o zprostředkovateli � poradci. Pokud si vezmeme příklad 
např. z Německa nebo Francie, ale i Rakouska, Anglie, je zřejmé, �e zprostředkovatelé jsou 
vzděláváni v tomto směru, umí vést poradenský rozhovor a poradensky se chovat i směrem 
k navádění klienta k samostatnému rozhodování. 
 
     Na�e úřady práce měly tu nevýhodu, �e při jejich vzniku pracovníci odborů pracovních sil 
vět�inou pře�li na tyto nové instituce a praktikovali své staré úřednické postupy v nových 
podmínkách. Přinesli sebou i své dřívěj�í pracovní návyky. Práce na odborech pracovních sil 
byla převá�ně administrativní povahy, nebylo třeba příli� přemý�let o pracovních 
předpokladech klienta, nebylo třeba provádět profesní bilanci, nebylo třeba poradenských 
postupů při práci s klientem ani při kontaktu se zaměstnavatelem. 
     
     Zprostředkování zaměstnání v úřadech práce v�ak dostalo jinou podobu, která si 
vy�adovala více rozhodování, posuzování pracovních dovedností, vyu�itelných i v nabídce 
práce neodpovídající dosavadní profesi uchazeče. 
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     V nových podmínkách zprostředkování jde při obsluze uchazeče o  
- analýzu dosavadní pracovní kariéry (papírově tyto úkony zprostředkovatelé zvládají), 
- vytřídění skupin profesí, které na základě analýzy připadají v úvahu pro uchazeče 

(neznalost základních nároků skupin profesí u zprostředkovatelů je příčinou nezvládání 
tohoto kroku), 

- posouzení nutných kroků zaji�ťujících umístění klienta, např. rekvalifikace, motivační 
kurzy, Job kluby apod. (pokud nejsou ze strany zprostředkovatele zvládnuty předchozí 
kroky, není úspě�ný ani tento krok). 

 
     Nejde o posílení co do počtu zaměstnanců ÚP na úrovni zprostředkování, ale o kvalifikaci: 
Kdo umí, není přetí�en a má vy��í pracovní výkon. 
 
     Prvním opatřením by mělo být vzdělávání zprostředkovatelů � poradců. 
 
     Do vzdělávacího programu SSZ by mělo být zařazeno systematické vzdělávání 
z mezioborových disciplin,jako je 
- sociologie, 
- psychologie, 
- pedagogika, 
- národohospodářství, 
- ekonomika podniku, 
- volba a změna povolání, 
- komunikační dovednosti (praktická cvičení s cílenou tématikou, mo�nost nácviku ře�ení 

krizových situací apod.). 
Toto je i obsahová náplň odborné přípravy poradců ve zprostředkování např. v Německu. Ná� 
vzdělávací program SSZ je roztří�těný od právního minima a� po volbu povolání bez ohledu 
na předchozí úroveň vzdělání. 
 

�kolení MPSV, organizované odborem personálních a vnitřních věcí, odpovídá 
nástavbovému zdokonalování se v sociálních dovednostech. Tento typ �kolení v�ak 
předpokládá, �e účastníci �kolení mají odborné teoretické znalosti z vý�e uvedených 
mezioborových disciplin ji� osvojeny. 
 
     Do poradenských činností zprostředkovatelů se v�dy promítají 
- odborné teoretické znalosti získané profesní přípravou, 
- aktuální informace, 
- osobnostní předpoklady, 
- specifické dovednosti (získané popř. nástavbovými kurzy). 
 

Podíváme-li se na dosavadní praxi, pak zjistíme, �e 
- odborné znalosti z poradenství získala převá�ná vět�ina zprostředkovatelů na základě 

vlastních zku�eností, které bez cíleného odborného vzdělání mohou být nesprávně 
zpracovány a pou�ívány, 

- aktuální informace (z legislativy, trhu práce, o skladbě profesí a podnikání, rekvalifikaci, 
mo�nostech slu�eb na ÚP apod.) získává vět�inou zprostředkovatel průbě�ně sám, 

- osobnostní předpoklady mu umo�ňují (pokud jsou v souladu s nároky na práci 
zprostředkovatele) lépe se samostatně orientovat v poradenské problematice, 

- specifické dovednosti z oblasti  sociálně psychologických výcviků v rámci �kolení SSZ 
nemají na praktický výkon činností zprostředkovatele potřebný dopad. 
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     Dopad �kolení je závislý na individuálních předpokladech a směru předchozího vzdělání 
a praxe. 
 
     Na základě tohoto zhodnocení současného stavu (který je stejný na v�ech ÚP) bych 
doporučovala přistoupit k systematickému doplňování odborných teoretických znalostí 
soubě�ně s nácvikem specifických dovedností zaji�ťovaných SSZ. 
 
     V na�em ÚP jsou do funkcí zprostředkovatelů ji� přijímáni absolventi sociálně právní 
nástavby nebo absolventi bakalářského studia pracovně profesního vzdělávání, nyní se studuje 
i magisterská forma pod společným názvem sociální práce s poradenským zaměřením s �ir�ím 
uplatněním. 
 
     Zdůvodnění pro po�adavek dovzdělání současných ji� zprostředkovatelů je to, �e současní 
pracovníci zprostředkování budou do budoucna stále více vystavováni konkurenci ze strany 
absolventů vý�e uvedených směrů studia a vzhledem k situaci v okolních západních státech 
bude tato příprava nezbytná. 
 
     Profesionalizace ka�dé činnosti předpokládá praktické i teoretické poznatky vztahující se 
k oblasti, ve které je pracovní činnosti vykonávána (kromě vý�e uvedených disciplin) jde 
zejména o 
- defektologii, organizaci sociální slu�by a zdravotnictví, trh práce, 
- výcvik v operativním získávání informací a poznatků. 
 
     Bez teoretických znalostí příčin lidského jednání a chování dochází často ke 
komunikačním bariérám a únavě z kontaktu s lidmi. 
 
 
 
1.2.  V čem jsou hlavní problémy 
 
a) Nedostatek pracovních míst, vysoká nezaměstnanost, neznalost předpokládaného vývoje 

na trhu práce, podcenění smyslu poradenství za dané situace? 
 
     Nedostatek pracovních míst je skutečností, která je známá ji� od přelomu roku 1996/97, 
kdy začal výrazněj�í nárůst počtu nezaměstnaných prakticky v celé republice. Je pravdou, �e 
nezaměstnanost do roku 1990 byla neznámým jevem pro vět�inu na�eho obyvatelstva, 
pamětníků tohoto jevu bylo velmi málo. Dopad nezaměstnanosti na změnu osobního 
a rodinného �ivota si do přelomu r. 1996/97 neuvědomovala vět�ina na�ich občanů. Dosti 
evidovaných uchazečů přijalo do té doby fakt nezaměstnanosti s úlevou, �e nemusí denně 
plnit pracovní povinnosti. Světové statistiky uvádějí, �e 4 � 6% obyvatelstva není ochotno 
pracovat dlouhodobě nebo vůbec. V na�ich podmínkách by se dal tento jev vystopovat 
v počtu odsouzených před rokem 1989 za absence a k tomu odhadem připočítat tu skupinu, 
které byla určitá míra absence tolerována (hornictví, stavebnictví, hutnictví a v�echny obory 
vy�adující tě�kou fyzickou práci). Bylo známo, �e více za absence byl trestán ten mistr, který 
absenci nahlásil ne� absentér sám a tak se praktikovalo to, �e absence se zamlčela a absentér 
si ji odpracoval např. na rodinném domku svého nadřízeného. 
 
     V důsledku přeměny společenského uspořádání do�lo k hlubokým strukturálním změnám 
v ekonomice a lidé přicházeli o zaměstnání, které jim mělo být zaměstnáním celo�ivotním. 
Byli postaveni před samostatná rozhodování o své budoucí pracovní i osobní kariéře, začínali 
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podnikat bez jakékoli předchozí postupné přípravy či mo�nosti přebírat zku�enosti od 
druhých, docházelo k rozporu mezi profesní strukturou poptávky a nabídky, která trvá dodnes 
a je je�tě prohlubována nezodpovědným přístupem �kol k otevírání nových oborů po roce 
1990, které byly na trhu práce neuplatnitelné. �koly se chovaly tr�ně, ale pouze k sobě. 
Zprostředkovatel za této situace musí pracovat s ka�dým uchazečem poradensky, přímé 
zprostředkování prakticky neexistuje nebo je spí�e výjimkou. 
  
     Problém nedostatku pracovních míst a neznalost předpokládaného vývoje na trhu práce 
jsou fakta spojená s nezaměstnaností a restrukturalizací a je pak na analýzách místních 
regionálních a celostátních, aby tento vývoj sledovaly a usměrňovaly. Vývoj profesní 
struktury v obecných rysech se dá sledovat, i kdy� není jasný makroekonomický vývoj 
a rozvoj hospodářských odvětví, a to na základě profesí mizejících na trhu práce ne�ádaných  
profesí s trvalou poptávkou s odpočtem vzrůstající míry nezaměstnanosti. Rovně� tak lze 
dlouhodobým sledováním zjistit trendy ve vývoji celkové situace na trhu práce a odvětví 
upadající, neměnná a nová včetně sladění s vývojem za poslední léta v okolních státech EU. 
 
     Za této situace je poradenství jedinou mo�nou cestou k nasměrování nové pracovní kariéry 
uchazeče na základě zvá�ení jeho dosavadní kvalifikace, pracovní kariéry, zájmu o dal�í 
vzdělávání s přihlédnutím k míře nezaměstnanosti. 
 
 
b) Nepřipravenost úřadů práce na poradenské činnosti � malé personální vybavení, časové 

nebo psychické zatí�ení zprostředkovatelů a poradců, kvalifikaci zprostředkovatelů, 
poradců, v zaostávání kvalifikačního růstu, zatí�ení administrativou, nerovnoměrné 
zatí�ení pracovníků útvarů zprostředkování, nedostatek informací o klientovi nebo 
o volných pracovních místech. 

 
     Lze říci, �e místo aby se úřady práce díky nízké míře nezaměstnanosti do roku 1996/97 
připravily a dokvalifikovaly své pracovníky, tak se spí�e utvrdily v tom, �e poradenských 
činností není třeba, stačí praktiky s převahou administrativy, která dodává úřadu důle�itosti. 
Se stoupající nezaměstnaností do�lo k tzv. přetí�ení zprostředkovatelů, neuměli klást cílené 
otázky, nedovedli vést rychlý cílený poradenský pohovor, zbývalo méně času na klienta. 
Hlavní ře�ení je stále nutno spatřovat v 
- zvý�ené cílené kvalifikaci, 
- osobnostních předpokladech, 
- sní�ení administrativy, 
- vytvoření nového účelného systému práce s uchazečem včetně frekvence zvaní uchazečů, 
- rozčlenění uchazečů podle povahy problému, se kterým na ÚP přicházejí, 
- opatřeních a následných ře�eních pro jednotlivé rizikové skupiny, které se mohou měnit  

dle situace na trhu práce, 
- vytváření účelné a cílené banky uchazečů v závislosti na situaci na trhu práce. 
 
 
c) V dal�ích oblastech - v komunikaci mezi útvary ÚP, mezi ÚP a zaměstnavateli, 

v nevyjasněné náplni nebo metodice pracovně profesního poradenství. 
 
Komunikace mezi útvary ÚP je často i dle informací z ostatních ÚP dosti svízelná. Jednotlivé 
útvary ÚP, ale i ÚP mezi sebou se spí�e předhánějí v tom, který útvar nebo ÚP je lep�í, má 
hor�í podmínky pro práci apod., místo aby jejich jediným cílem byla slu�ba klientům 
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(uchazeči, zaměstnavatelé) a inspirující spolupráce, která by vedla k ře�ením problémů a ne 
vytváření problémů, jejich� výsledkem je zablokování komunikace. 
     Hlavní příčinou tohoto stavu je nejednotná a nevyjasněná náplň činností,  jednotná 
a závazná pro v�echna ÚP a útvary, chybějící metodika, kdy postupy práce jsou ponechány 
individuální tvořivosti. 
 
     Metodika a znalost postupů je základem i vzájemné komunikace na ÚP i mezi ÚP. Ka�dá 
odborná profesionální činnost má své postupy, metody a zákonitosti. Týká se to nejen 
poradenství, ale i monitoringu trhu práce apod. 
 
 
 
 
2. Racionální uspořádání kontaktů s individuálním klientem 
 
2.1.  Jaké informace o uchazeči 

a) jsou získávány, 
b) je účelné získat 
- ji� při 1. náv�těvě (základní tvrdá data), 
- při náv�těvách dal�ích (osobní zájmy, zaměření, schopnosti) 
 

     Tato problematika bude rozebrána později. 
 

ad a) 
Při první náv�těvě jsou získávány informace (viz �ádost o zprostředkování zaměstnání - 
příloha). Pro první kontakt (1. náv�těvu) stačí získat tato data základní a zajistit podklady 
důle�ité pro mo�nost evidence na ÚP. Při dal�ích náv�těvách je třeba získat dodatečné 
poradenské údaje o dosavadní pracovní i osobní dráze a provést bilanci se zaměřením na 
mo�nost nového uplatnění na trhu práce. 
 
Kdo by měl ověřovat �ádosti a doklady potřebné pro přijetí do evidence? 
     �ádosti o zprostředkování zaměstnání, doklady, dal�í informace by měly být vyřizovány 
na 1. kontaktu, tím ubývá zátě�e zprostředkovatelkám, které se mohou uchazeči věnovat ji� 
čistě z profesionálního hlediska. Dal�ím kladem tohoto systému je, �e základní informace jsou 
podávány uchazečům, ale i ostatním zájemcům z jednoho místa a získají zde informace 
o volných místech samoobslu�ně, ale i od pracovnic 1. kontaktu vysvětlení v�ech 
poskytovaných slu�eb na úřadu práce.  
 
Kterými úkony by se zprostředkovatel neměl zabývat? 
     Ověřování dokladů pro přijetí do evidence provádí 1. kontakt, správní rozhodnutí vydává 
zprostředkovatel, a to při první náv�těvě na zprostředkování, výplata hmotného zabezpečení 
není problémem při současném počítačovém programu. Rozdíl v obsluze uchazeče na 
pobočkách není �ádný, data pro rozhodnutí a výplatu hmotného zabezpečení jsou sehrávána 
a zpracovávána pak jednotně (jde o technický problém a ne o problém v obsluze uchazeče). 
 
     Informace o ��ivých uchazečích� musí poskytovat zprostředkovatel, mů�e být oddělena 
administrativa vyřazených uchazečů. 
 
     Neúměrný nárůst administrativy je v důsledku dotazů policie, soudů, sociálek apod., ale 
k tomu je nutno vyvolat jednání mezi SSZ a těmito institucemi. 
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2.2.  Je účelné a mo�né při prvním kontaktu s ÚP ohodnotit uchazeče o zaměstnání   
          jako 

a) problémového nebo neproblémového, jaká jsou kritéria pro umístitelnost, 
b) jako uchazeče samozaměstnatelného, vy�adujícího základní poradenství nebo 

speciální (návazné) poradenství? 
 
ad a) 
Při prvním kontaktu není mo�né ohodnotit uchazeče a zařadit jej do skupiny problémových 
nebo neproblémových. Je nutné nejprve provést bilanci celkové pracovní kariéry; ani při 
�shodě� uchazeče s po�adavkem trhu práce nelze předpokládat jeho bezproblémové umístění, 
a to z těchto důvodů: 
- uchazeč mohl doposud pracovat v pracovním prostředí, které odpovídalo jeho 

schopnostem, zájmům, osobnostním předpokladům, 
- uchazeč nemusí vyhovovat po�adavkům současných zaměstnavatelů, i kdy� jeho profese 

a dosavadní praxe odpovídá (zaměstnavatel kromě těchto po�adavků po�aduje např. 
operativnost, změnu v pracovních postupech, samostatnost a dal�í osobnostní vlastnosti). 

 
Bez bilance nelze podle tvrdých základních dat sladit po�adavky zaměstnavatele s mo�nostmi 
uchazeče. 
 
 
ad b) 
Samozaměstnatelný uchazeč je toté�; pokud uchazeč chce být zaměstnán a nejen evidován, 
potřebuje informace alespoň o slu�bách úřadu práce v případě, �e jeho aktivity budou 
neúspě�né. Je mo�né, �e uchazeč najde sám práci během osmi dnů ne� začne probíhat správní 
řízení, ale v �ádném případě jej nemů�e nikdo zasunout do přihrádky �postará se o sebe sám� 
a nebudou s ním provedeny základní poradenské kroky.  
 
     K rozhodnutí o základním nebo speciálním (návazném) poradenství mů�e dojít a� po 
pohovoru, na základě kterého zprostředkovatel mů�e doporučit zařazení do Job klubu, 
psychologickou péči apod. 
 
     Metody, které by vedly po první náv�těvě k roztřídění uchazečů, neznám. Je to toté�, jako 
by lékař ze základních dat určil diagnózu. Metody tohoto typu neexistují. Lze si uchazeče na 
základě prvního kontaktu rozčlenit pouze podle 
- věku, 
- úrovně vzdělání, 
- profesního zaměření, 
- dosavadní praxe. 
V tomto případě v�ak jde o statistiku a ne o člověka. 
 
 
 
2.3.  Názor na frekvenci náv�těv uchazeče na ÚP 
 
     Po prvním kontaktu na úrovni zprostředkování po zvládnutí poradenských kroků má být 
určena četnost následných náv�těv (viz schéma průběhu poradenských informací v dal�ím 
textu). 
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2.4.  Je stávající doba jednání s uchazečem dostatečná pro poradenskou činnost, pro         
        zabezpečení vhodného zaměstnání? 
 
     Průměrná doba pro poradenskou činnost by měla být 30 minut a ne del�í ne� 50 minut, 
unavuje klienta i poradce � zprostředkovatele. 
     Před přijetím na 1. kontaktu je průměrná čekací doba při prvních dnech v měsíci 30 minut, 
ale v tyto dny je mo�né 1. kontakt operativně posílit pracovníky ze zprostředkování. 
Zprostředkovatel � poradce musí přijmout uchazeče v době, která byla předem dohodnuta 
a pak nejsou obě strany rozladěny, jedna čekáním a druhá  návalem za dveřmi. 
     Při zvý�eném počtu uchazečů se doba pro poradenský rozhovor zkracuje i na 15 minut 
(jedná se o jeden z více pohovorů s klientem). 
 
 
 
2.5.  Podle jakého klíče je účelné přidělovat klienty k jednotlivým zprostředkovatelům � 
         poradcům? 
 
     Uchazeči by měli být, a na�e praxe prakticky od roku 1992 to dokazuje, rozdělováni do 
profesně odvětvových skupin, a to podle převa�ujících v posledních pěti letech prováděných 
pracovních činností nebo převa�ujících činností v průběhu pracovní kariéry nebo u absolventů 
podle ukončeného směru a oboru vzdělání. 
 
     Prvotním zájmem a povinností ÚP je zhodnotit celkové výkonové mo�nosti uchazeče, a to 
kteréhokoliv i se ZPS a směrovat ho k umístění v souladu s těmito mo�nostmi. 
 
     Profesně odvětvová skupina pracuje na úrovni poradenské a měla by i vytvářet banku 
volných míst a banku vhodných uchazečů pro tato místa. 
 
     Pracovníci zprostředkovatelé � poradci v profesně odvětvových skupinách pracují na 
základě informací a analýz z trhu práce, rozvoje profesí, mo�nostech aktivace uchazeče, 
rekvalifikace apod. 
     Do budoucna by bylo mo�né uva�ovat o operačním pracovníkovi, který by zavr�oval práci 
s klientem, sledoval banku volných míst a banku vhodných klientů a informoval o struktuře 
volných míst s nároky na případnou rekvalifikaci, spolupracoval s úsekem rekvalifikací, 
kterému by dával podněty pro realizaci kurzů určitého zaměření.  
 
     Uchazeč by měl mít po prvním kontaktu ji� stálého zprostředkovatele � poradce (obdoba 
lékaře, krejčího apod.), ke kterému má důvěru a který ho naopak mů�e postupně lépe 
poznávat a zdokonalovat tak metody a postupy, které vedou k ře�ení jeho situace. 
 
     Chceme-li zachovat systém sladění mo�ností uchazeče s po�adavky zaměstnavatele, nelze 
volit jinou cestu. 
 
     V na�em případě je systém práce s uchazečem stejný pro celý ÚP, operační pracovník je 
zkou�en na jedné pobočce. 
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2.6. Subjektivní předpoklady zprostředkovatele � poradce i objektivní předpoklady   
splnit úlohu  poradce vůči svému klientovi? V čem vidíte hlavní  problémy? 

 
     Subjektivní předpoklady musí být stanoveny před přijímáním nových pracovníků, nelze 
podceňovat předchozí vzdělání ani praxi, ani osobnostní předpoklady. Tento rámec musí 
vytvářet zaměstnavatel, kterým je SSZ. Nepřijmu na místo učitele člověka jen proto, �e někdy 
pracoval s dětmi na táboře. Obě stránky - vzdělání a praxe - musí jít ruku v ruce. Časový 
prostor pro práci s klientem si profesionál mů�e vytvořit i při vět�ím počtu uchazečů 
odbouráním zbytečného zvaní, necílených otázek apod. Pokud znám a umím v�echny 
poradenské postupy,  mohu uchazeče zvát cíleně a cíleně ho zařazovat do určitých programů a 
u�etřit si čas.  
      
     Nabídku rekvalifikací má uchazeč k dispozici i na informačních tabulích, má ji ka�dý 
zprostředkovatel a je uvedena v počítači, vzdělávací nabídka �kol je plně k dispozici ka�dému 
uchazeči i  zájemci na IPS s dodatečnými informace o formě studia, podmínkách přijetí apod. 
     Hlavní problémy jsou 
- v duplicitě sledovaných údajů, které lze mít o uchazeči v počítači a není třeba je mít 

i v kartě, 
- v nejednotné přípravě a kvalifikaci zprostředkovatelů, 
- v nejednotném systému práce a organizace práce na v�ech ÚP, na základě které by se daly 

rychleji vysledovat chyby, přenést zku�enosti, vylep�ovat celý systém. 
 
 
 
2.7.  Vhodné prostředí pro přijímání klientů ÚP 
 
     V na�em případě ano, ka�dý vedoucí profesně odvětvové skupiny má samostatnou 
místnost, ale i vět�ina zprostředkovatelů má tyto mo�nosti. Pokud chceme, aby 
zprostředkovatelé pracovali poradensky, je potřeba alespoň výrazně opticky ohraničit prostor, 
ve kterém pohovor probíhá. 
 
 
 
 
3. Minimální závazný rozsah pracovního poradenství ve zprostředkovatelské 
činnosti úřadů práce 

 
3.1.  Domníváte se, �e je účelné stanovit určitý minimální, pro v�echny úřady práce 

(včetně poboček ÚP) závazný rozsah pracovně profesní poradenské činnosti ÚP ve 
zprostředkování práce, tj. soubor úkonů, který musí být splněn vůči ka�dému 
uchazeči, zájemci o zaměstnání? Kdo by ho měl stanovit? Nebo je třeba mít 
rozdílné �minimum� podle skupin, resp. charakteru klienta? 

 
     Je účelné stanovit určitý minimální, pro v�echny úřady práce závazný, rozsah pracovně 
profesní poradenské činnosti ve zprostředkování. 
 
     Neméně důle�itým klientem úřadu práce je zaměstnavatel, bez kterého nelze pracovat 
a umísťovat uchazeče, vytvářet nová pracovní místa. Pro zaměstnavatele hledám vhodného 
pracovníka z řad uchazečů, přebírám svým výběrem záruku za uchazeče, kterého 
zaměstnavateli vysílám. Zaměstnavatel po�aduje pracovníky s určitými předpoklady pro 



ÚP Ostrava 

 161 
 
 

výkon. Musím dodat i uklízečku podle povahy pracovního místa (jinou pro halu v továrně, 
jinou pro úklid ředitelské kanceláře). Neprovedu-li bilanci výkonu a předpokladů, nebude 
spokojen zaměstnavatel a pří�tě se na ÚP neobrátí se �ádostí o pracovníka a ji� i proto, �e 
na�ím klientem není jen uchazeč, ale i zaměstnavatel, je nutné dodr�ovat zásady 
poradenských postupů na ka�dém ÚP. 
 
     Obslou�it je třeba stejně ka�dého uchazeče v celé republice. Zásady musí stanovit v�dy 
a jen zaměstnavatel, který by měl znát cíle a povinnosti své instituce. Tímto zaměstnavatelem 
je SSZ, která se zodpovídá za kvalitu slu�eb nejen ministerstvu, ale předev�ím daňovým 
poplatníkům, kteří mají za své peníze právo být obslou�eni podle jednotných zásad a postupů 
v celé republice a ne podle libovůle jednotlivých ÚP. Státní zaměstnanec za kvalitu svých 
slu�eb odpovídá státu. Nelze obslou�it různě (na úrovni základního poradenství) skupiny 
uchazečů. I �ena z domácnosti mů�e mít předpoklady pro přímé umístění, proto�e jí stačí 
pomocné práce v kuchyni, jiná �ena z domácnosti bude potřebovat pro své umístění např. 
obnovovací kurz nebo rekvalifikaci, jiný zase motivační kurz nebo Job klub. Nelze v�echny 
dávat do jednoho pytle jen proto, �e právě absolvovali �kolu nebo mají ZPS. Základním 
pracovně profesním poradenstvím musí projít v�ichni uchazeči a na základě splnění 
poradenských postupů mohou teprve být zařazeni do určitých skupin. 
 
 
 
3.2.  Základní údaje, které jsou v OKpráci viz Komplexní a ulo�ené dotazy na občany 

v evidenci, kde jsou údaje o bydli�ti, zdravotním omezení, vzdělání, rodině, 
zaměstnání, hmotném zabezpečení, případná dřívěj�í evidence, po�adované 
zaměstnání, příjem, poznámka, do které je mo�no zaznamenat doporučení 
a postupy mo�né dal�í práce s uchazečem.  

 
     V těchto údajích lze uvést i kategorii, podle které lze s uchazečem dále pracovat. Osobní 
údaje lze vyplnit bez poradenských postupů na úrovni prvního kontaktu. OKpráce poskytuje 
�irokou nabídku pro základní data o klientovi, se kterými se dá později ve zprostředkování 
poradensky pracovat a rozvíjet je v rámci poradenského pohovoru. 
 
Do minima by mělo patřit kromě základních dat 
- vzdělání a jeho průběh včetně kurzů, 
- dosavadní pracovní kariéra, co a jak dlouho a v jakých funkcích, 
- délka praxe ve vyučeném nebo vystudovaném oboru, 
- přenosné dovednosti � dovednosti vyplývající z domácích prací, zájmové činnosti apod., 
- příčiny změn zaměstnání, 
- zdravotní stav, 
- současné zdravotní omezení, 
- rodinné zázemí, 
- překá�ky v nástupu do zaměstnání, 
- aktivita při hledání zaměstnání, 
- ochota dojí�dět za prací, 
- zájem o soukromé podnikání, 
- výkon trestu, stíhání a vy�etřování policií, soudní řízení apod., 
- nástin mo�ných ře�ení (přímé zaměstnání, rekvalifikace, Job klub apod.), 
- vý�e dosavadního platového ohodnocení, 
- úroveň platového ohodnocení do budoucna (představa). 
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4. Vhodná délka činnosti v rámci zprostředkovatelské a poradenské činnosti, 
v rámci úřadu práce 

 
4.1. Je účelné vyčlenit na ÚP funkci informátora (operátora), který by zabezpečoval         

první kontakt s klientem? 
 
     Tato otázky ji� byla do značné míry rozebírána vý�e. Pokud uva�ujeme (v celostátním 
měřítku) o poradenské úloze zprostředkovatele, pak je funkce �informátora� neboli 
pracovníka prvního kontaktu nezbytně nutná. Uchazeč na prvním kontaktu vyplňuje �ádost o 
zprostředkování zaměstnání, ve které uvádí 
- základní data osobní, 
- rodinný stav, 
- bydli�tě, adresu, 
- zdravotní stav, 
- kvalifikaci, �koly, 
- děti, 
- zájem o profesi, 
- poslední zaměstnání a průběh zaměstnání v posledních třech letech včetně SVČ, 

náhradních dob a práce v zahraničí, 
- dal�í skutečnosti související s výběrem zaměstnání, 
- předchozí evidence na ÚP, 
- poučení ze strany ÚP (ústní). 
 
     Tato data jsou dávána do počítače informátorem (1. kontaktem) a zprostředkovatel je ji� na 
uchazeče připraven a zahajuje s ním i správní řízení o přiznání či nepřiznání hmotného 
zabezpečení. 
 
     Kvalifikace �informátora� by měla být rovně� z oblasti spí�e sociálně právní, proto�e je 
pak mo�ný i dal�í kariérový postup. Systém práce s uchazečem by měl být jednotný na v�ech 
ÚP, jde jen o počet pracovníků, men�í ÚP méně, ale práce s uchazečem zůstává stejná. 
U informátora lze slevit z kvalifikace a přijímat i absolventy gymnázií. 
 
 
 
4.2.  Domníváte se, �e ve zprostředkovatelské činnosti je účelná dělba činností? 
 
Schéma průběhu poradenských informací v práci zprostředkovatele � poradce: 
 
1. kontakt - základní data osobní, rodinné a pracovní anamnézy, viz data v �ádosti o  

zaměstnání, poučení uchazeče 
 
Uchazeč zařazený na 1. kontaktu do profesně odvětvové skupiny na základě převa�ujících 
pracovních činností vykonávaných v posledních pěti letech, provedení základního 
poradenského pohovoru a stanovení dal�ích kroků nutných pro komplexní zmapování 
situace uchazeče: 
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I. fáze  

sběr roz�iřujících informací ze základních údajů prvního kontaktu (1., popř. 
2. náv�těva v POS) � informace o celkové situaci, o konkrétním problému včetně  
dat z osobní, rodinné anamnézy, vzdělávací a pracovní kariéry dosavadní, ale i 
nástin budoucí kariéry 
 

II. fáze 
doplňování a upřesňování dat (období mezi 1., 2. a 3. náv�těvou � doplnění 
a prohloubení informací (doplnění mezer v informacích získaných od uchazeče, 
popř. získání informací od lékařů, z psychologického vy�etření apod.) 

 
III. fáze 

hledání ře�ení (3. a dal�í náv�těva) � informování uchazeče o �kále existujících 
cest a způsobech ře�ení jeho situace ve spolupráci s uchazečem a jeho náměty 
ře�ení situace 
 

IV. fáze 
(5. náv�těva) � závěry a doporučení včetně vyu�ití speciálního poradenství Job 
kluby, rekvalifikace, spolupráce s ostatními viz kategorizace 

 
 
 

uchazeč 
 

kontakt 
 

POS (profesně odvětvová skupina) 
 

výstup z POS 
 
 
 
 
- APZ (VPP, SÚPM) 
- rekvalifikace 
- specifické poradenství 
- SVČ 
- skupinové programy (Job klub) 

- nástup do zaměstnání 
- spolupráce s lékaři, obecními úřady, popř. 

charitativními organizacemi při 
umísťování uchazečů problémových 
z hlediska zdravotního či mentálního 
handicapu. 

 
 
 
    Informátor (1. kontakt), zprostředkovatelé � poradci jsou a měli by být součástí útvarů 
zprostředkování. Specifické návazné poradenství, kterým nemusí projít ka�dý uchazeč, by 
mělo být odděleno, proto�e  pracuje pro v�echny zprostředkovatelské úseky (včetně poboček) 
� právník, psycholog, SVČ, pracovníci pro zaji�ťování rekvalifikačních kurzů na základě 
potřeby zprostředkovatelů a potřeb trhu práce. 
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     Pro malé úřady i velké úřady je toto dělení stejné, jen co do počtu pracovníků jiné, 
v případě psychologického poradenství lze tyto slu�by najímat externě. Právník v malých 
úřadech i velkých úřadech plní více úloh ne� jen poradenskou pro uchazeče a tak v malých 
úřadech bude jeho pracovní náplň různoroděj�í ne� ve velkých ÚP. 
 
     Soubor činností nutných pro komplexní slu�bu klientům, není závislý na velikosti ÚP. 
Proč by měl být uchazeč malého ÚP krácen na komplexní obsluze? 
 
  
 
4.3.  Klady a zápory specializace zprostředkovatelů � poradců podle odvětví a profesí 

  včetně průřezových profesí klientů? 
 
      Zprostředkovatelka profesně odvětvově orientovaná zná hlouběji nároky profesí, zná 
pracovní prostředí, proto�e v jejich povinnostech je nav�těvovat zaměstnavatele, jim� dodává 
klienty, lépe komunikuje s klientem i zaměstnavatelem. Vytváří si sama banku míst při 
náv�těvách u zaměstnavatele, mů�e nabízet své uchazeče. Praxe ukazuje, �e 
zprostředkovatelky �vytvářejí� takto pracovní místa, která by jinak zaměstnavatel nenahlásil 
(v�dy mů�e obejít úřad práce). 
 
     Zprostředkovatelka cíleně provádí výběr uchazečů pro výběrová řízení na po�ádání 
zaměstnavatelů. Úřad práce se postupně stává zdrojem pracovních sil pro zaměstnavatele, 
který si u�etří práci s inzeráty apod. 
 
     Jedinou námitkou proti tomuto systému práce je to, �e zprostředkovatelka zná jen svůj 
výsek profesí, ale lze to překonat rotací, i kdy� hluboká znalost určitého odvětví není takovou 
překá�kou, pro kterou by se musel volit způsob zařazení podle abecedy, který je zcela 
neprofesionální, �ádná zprostředkovatelka ani jiný člověk nemů�e znát v�echny profese 
a stejně by se musel dotazovat a kdyby se nedotazoval, tak jde jen o administrativní odbavení 
uchazeče. 
 
     Specializace na občany se ZPS by prakticky neměla být, i kdy� i v na�ich podmínkách 
profesně odvětvového zprostředkování je tato skupina oddělená. Profesní bilanci je nutné 
provádět u ka�dého uchazeče a ka�dý uchazeč má svůj výkonový potenciál, i kdy� nemá ZPS. 
Nemů�e např. být stěhovákem, proto�e na to fyzicky nestačí. 
 
     Můj názor je ten, �e kumulace ZPS v jedné skupině je nevhodná jak pro uchazeče, tak i pro 
zprostředkovatele, který rychle mů�e sklouznout do rezignace a nevyvíjet stejné poradenské 
úsilí jako u zdravých uchazečů. Jde předev�ím o to, co uchazeč umí, co se mů�e doučit, v čem 
se mů�e zdokonalit. Nejlépe placenými vozíčkáři jsou ti, kteří umí pracovat s počítačem, dělat 
programy nebo např. digitalizaci map. 
 
     Tentý� postup je mo�ný i u absolventů, jen návaznost na nástroje APZ je jiná ne� 
u ostatních skupin, ale toto ře�í odbor trhu práce, se kterým zprostředkovatel � poradce musí 
úzce spolupracovat i u VPP, SÚPM a chráněných dílen. Etnické skupiny bych vůbec nedávala 
zvlá�ť. Výkonová bilance se provádí u ka�dého. U cizinců z Angoly pak přijdeme na to, �e 
neumí tolik česky a výsledkem poradenského postupu je doplnění této dovednosti a vyslání na 
kurz českého jazyka. Zaměření na tyto skupiny odbornými poradci je zbytečná v první 
poradenské fázi. Je pochopitelné, �e uchazeči s vícerými problémy budou ve vět�í míře 
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odkazováni na specifické poradenské slu�by a psychologickou diagnostiku či jiné typy 
poradenství. 
 
     Zvlá�tní skupina pro mladistvé se základním vzděláním má své opodstatnění, proto�e jde 
o skupinu bez profesních zku�eností a dovedností, se kterou se pracuje směrem k získání 
těchto dovedností prostřednictvím motivačních kurzů, směřování k návratu do profesní 
přípravy záučních rekvalifikačních kurzů apod. a zde nejde o profesně odvětvové 
zprostředkování, ale předev�ím o cílení k určité dal�í volbě činností na základě spolupráce 
s poradci pro volbu povolání na IPS (Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu 
povolání). 
 
 
 
4.4.  Oddělení administrativní činnosti od zprostředkovatelské činnosti, za jakých 

podmínek, v jakých případech, klady a zápory takového oddělení? Co rozumíte 
administrativními pracemi ve zprostředkovatelské činnosti, co je mo�né 
odstranit, převést jinam? Máte představu, jak sní�it administrativní 
zatí�ení  zprostředkovatelů � poradců, poradců ÚP? 

 
     Ekonomické oddělení � dávky zabezpečuje výplatu hmotného zabezpečení uchazečům 
o zaměstnání, kontroluje oprávněnost výplat, připravuje platební doklady a potvrzuje vý�i 
hmotného zabezpečení. Na úseku rozhodování, který spadá pod zprostředkování, se rozhoduje 
ve správním řízení o vedení v evidenci uchazečů a o nárocích uchazečů o zaměstnání, 
shroma�ďují se podklady v odvolacím řízení nebo v řízeních o opravných prostředcích. 
 
     Zprostředkovatel připravuje podklady pro správní řízení, zahajuje správní řízení z hlediska 
nároků na hmotné zabezpečení, vydává potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.  
 
     Zahájení správního řízení dělá zprostředkovatelka, proto�e po 1. kontaktu je v kontaktu 
s uchazečem, který jí dokládá podklady pro rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání hmotného 
zabezpečení. Dle na�ich zku�eností je tato praxe dobrá, uchazeč nelítá od jedné pracovnice ke 
druhé a navíc je ji� polo�en základ pro poradenskou péči a získávání informací o uchazeči. Ji� 
z postoje uchazeče k prvotním krokům na ÚP lze vytvářet mozaiku o jeho aktivitě, snahu ře�it  
situaci za vlastního přispění apod. 
 
     V systému, který je provozován od prvního kontaktu přes zprostředkovatele, rozhodování 
a dávky, lze vylep�ovat detaily, např. duplicitní kroky v ověřování, ale systém by měl být  
takto funkční a s poradenským základem obsluhy uchazeče, který nemusí být posílán od 
jednoho ke druhému. 
 
 
 
4.5.   Oddělení dávkové činnosti od vlastní zprostředkovatelské práce ji� bylo zmíněno 

 vý�e � zprostředkovatel dodá podklady pro výpočet dávek, ale i on dává pokyn pro 
 zastavení  dávek, proto�e jemu dodává uchazeč nemocenské lístky, hlásí nástup do 
 zaměstnání apod. Uchazeč by byl zmaten z přemíry pokynů, např. nemocenský lístek  
 dávat jinému pracovníkovi apod. Zprostředkovatelé tento systém práce nepova�ují za 
 zvlá�tě časově náročný a nepřijatelný. 

 
 



ÚP Ostrava 

 166 
 
 

4.6.   Oddělení zprostředkování � klady a zápory 
 
       Nejde o oddělení zprostředkování, ale spí�e o oddělení a rozdělení následných kroků po 
zaevidování uchazeče, tyto kroky nesmějí mít negativní dopad na obslou�ení uchazeče.  
 
 
 
4.7.    Vyu�ívání externích slu�eb speciálního pracovně profesního poradenství 

     (specializovaných institucí). Které zprostředkovatelské a poradenské činnosti je 
     vhodné, účelné a mo�né vyčlenit mimo ÚP? Jaká je v tomto případě nutná funkce 
     ÚP? Jak zabezpečit financování externích činností? Je třeba měnit v tomto směru 
     legislativu? 

 
     Na základě zku�eností a zcela rozumného návrhu koncepce úřadů práce, který byl 
zpracován ji� v roce 1990, vycházejí slu�by ÚP z hlavních povinností (dá se říci 
i z očekávání, která člověk asi má před nav�tívením ÚP). 
 
     Na�e úřady práce měly hned po svém vzniku stejnou strukturu činností, která byla 
zaměřena kromě ekonomických činností na 
- zprostředkování, 
- rekvalifikace, 
- poradenství psychologické, 
- poradenství právní, 
- poradenství skupinové � Job kluby, 
- poradenství k volbě povolání, které podle návrhu koncepce z roku 1990 pře�lo na ÚP 

z pedagogicko-psychologických poraden, kterým byla ve spolupráci se �kolami 
a výchovnými poradci ponechána úloha výchovy k volbě povolání a ÚP úloha poradenská 
a informační, proto�e ji� tehdy se logicky uva�ovalo o nutnosti návaznosti profesního 
vzdělávání na trh práce. 

 
Předpokladem pro poskytování vý�e uvedených komplexních slu�eb je plnění základních 
úkolů a cílů v rámci konkrétních činností ÚP: 
a) znalost poptávky a nabídky po pracovních silách v regionu i mimo region, 
b) provádění analýzy a prognózy vývoje na trhu práce včetně analýzy a prognózy 

kvalifikační a profesní struktury, 
c) znalost po�adavků zaměstnavatelů na profesní a kvalifikační strukturu pracovní síly 

včetně včasného podchycování počtu uvolňovaných pracovníků a jejich profesní 
a kvalifikační struktury, 

d) zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, posouzení jejich mo�ností 
a předpokladů pro absolvování kurzů a následného uplatnění na trhu práce, 

e) provádění účinné aktivní politiky při vytváření nových pracovních míst, 
f) provádění přímého zprostředkování včetně hmotného zabezpečení před nástupem do 

zaměstnání, 
g) poskytování základního poradenství na úrovni zprostředkování na základě informací 

a po�adavků od zaměstnavatelů, 
h) poskytování aktuálních informací o pracovních místech uchazečům i zájemcům 

o zaměstnání, 
i) poskytování specializovaných poradenských slu�eb v oblasti pracovně právní, volby 

a změny povolání (IPS), poradenství pro samostatnou výdělečnou činnost, 
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j) poskytování specializovaných poradenských slu�eb pro dlouhodobě nezaměstnané 
a dal�í skupiny uchazečů podle situace v regionu. 

k) poskytování specializovaných poradenských slu�eb psychologických, lékařských 
a sociologických. 

 
    Úřady práce musí být rovnocenným partnerem v aktivitách ovlivňujících regionální 
i celostátní pohyb a vývoj na trhu práce (hospodářské komory, vzdělávací střediska na v�ech 
úrovních, agentury pro regionální rozvoj apod.), pokud chtějí účinně ovlivňovat 
nezaměstnanost, a proto musí plnit v plném rozsahu v�echny vý�e uvedené činnosti. 
 
     Velké úřady práce by měly mít ve svých pracovních činnostech celou �kálu těchto činností, 
malé úřady práce si mohou zaji�ťovat speciální poradenské slu�by smluvně. Jde o slu�by 
psychologické, popř. lékařské, skupinové programy, bilanční diagnostika z hlediska ověřování 
výkonového potenciálu. 
 
     Tato forma najímání slu�eb je v praxi ověřena (u jiných institucí a zaměstnavatelů) a není 
třeba zatě�ovat mzdové rozpočty úřadů práce trvalým pracovním poměrem těchto odborných 
pracovníků. 
 
     Funkce ÚP je u těchto případů rozhodující, proto�e ÚP je zadavatelem, tj. určuje zadání 
úkolu, mů�e sledovat průběh výkonu zadaných činností a hodnotí výsledek. Pokud nebude se 
slu�bami spokojen, druhou zakázku externí firmě ji� nezadá. 
 
    Financování externích pracovi�ť mů�e být zaji�těno smluvně, ale pro na�e účely by mělo 
být pou�ito stejného principu jako je pro odměňování znalců, tlumočníků pro státní instituce, 
a to je podle náročnosti a odbornosti od 75 do 125 Kč za hodinu (návrh byl předán SSZ, odd. 
poradenství).  
 
     Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 6. 1999 č. 640 o opatřeních na podporu 
zaměstnanosti osob obtí�ně umístitelných na trhu práce (se zřetelem na příslu�níky romské 
komunity). V bodě 2. se uvádí, �e vláda ukládá do 31. prosince 2000 zabezpečení funkční sítě 
bilančně diagnostických pracovi�ť pro optimální sladění po�adavků trhu práce s reálnými 
mo�nostmi uchazečů o zaměstnání. 
 
 
 
4.8.   Nedostatky programu OKpráce 
 
     Program obsahuje v�echny dostupné základní informace, na základě kterých lze obslou�it 
klienta nejen po stránce hmotného zabezpečení, ale i po stránce základního poradenství. 
Obsahuje 
- základní údaje osobní včetně vzdělání, bydli�tě, evidence na ÚP, 
- základní údaje dosavadní pracovní kariéry (přehled zaměstnání, důvod ukončení, 

započitatelnou dobu (poslední tři roky práce), 
- pracovní zaměření perspektivní, po�adované zaměstnání, 
- přenosné dovednosti a znalosti, 
- kategorie podle základních vněj�ích znaků (věk, �ena s dětmi apod.), 
- poznámka, ve které je mo�no shrnout ře�ení, návrhy ře�ení apod. 
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     Neobsahuje podrobněj�í poradenský rozbor klientovy situace na základě poradenských 
postupů. Konečné ře�ení: závěr poradenského procesu lze uvést v poznámce, kde je mo�no 
uvést i kroky, které byly k ře�ení situace udělány, např. zařazení do RK, Job klubu apod. 
 
 
 
 
5. Kontakt se zaměstnavateli 
 
5.1.  Má být zprostředkovatel se zaměstnavateli v trvalém kontaktu? 
 
     Tento kontakt je nezbytný pro vytváření optimálního vztahu mezi po�adavky 
zaměstnavatele (pracovních činností, pracovního místa) a mo�nostmi uchazeče. 
Zprostředkovatel � poradce by měl kvalitou slu�eb směrem k zaměstnavateli být zárukou za 
uchazeče, kterého zaměstnavateli posílá. 
 
     Poradenské slu�by úřadů práce vycházejí předev�ím z potřeb trhu práce, a proto zahrnují 
uchazeče i zaměstnavatele. Bez zaměstnavatele a spolupráce s ním si mohou pracovníci ÚP 
zvát své uchazeče k sobě domů. 
 
     Ve�keré poradenské činnosti jsou na ÚP spojeny s pracovně profesním poradenstvím, které 
je definováno jako poradenství pro problémy spojené s prací, zaměstnáním a povoláním. 
Součástí tohoto typu poradenství je i znalost konkrétního pracovního prostředí (práce 
v pra�ném prostředí, venku, v hale, velikost podniku, systém práce apod.). 
 
     Kvalita a obsah jednání se zaměstnavateli závisí na předem připravené metodice získávání 
informací a pracovním prostředí, mzdových a kvalifikačních podmínkách. Údaje 
o kvalifikaci, mzdových podmínkách a rámcových po�adavcích zaměstnavatele jsou 
i obsahem OKpráce. 
 
 
 
5.2.  Jaká je dělba činností, pokud jde o kontakty se zaměstnavatelem, mezi útvarem 

trhu práce a zprostředkovatelem? Jaká by měla být vzájemná spolupráce? 
 
     Zprostředkovatel � poradce aktivně vyhledává nová pracovní místa, pracovníci 
monitoringu trhu práce vyhodnocují průbě�ně situaci na trhu práce, na základě náv�těv 
u zaměstnavatelů navrhují opatření k ovlivňování vytváření nových pracovních míst za 
pomoci prostředků APZ, vy�adují hlub�í informace o vývoji podniků. 
 
     Spolupráce mezi monitoringem a úsekem zprostředkování je velmi úzká, v�em jsou 
k dispozici údaje o firmách, které získávají pracovníci monitoringu a podle těchto údajů se 
mohou zprostředkovatelé předem řídit a získávat doplňující informace o zaměstnavateli. 
Zprostředkovatelé, pokud nav�tíví zaměstnavatele, kterého je�tě nenav�tívili pracovníci 
monitoringu, mohou doplnit i údaje zji�ťované pracovníky monitoringu, tj. velikost firmy, 
převládající profese apod. Jde o to, aby zaměstnavatel nebyl �obtě�ován� od více pracovníků 
ÚP a tázán na stejné věci. 
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5.3.   Kdo o�etřuje agendu volných pracovních míst? 
 
     Informační středisko pro styk se zaměstnavateli přijímá hlá�ení volných míst s tím, �e od 
zaměstnavatele chce vědět podmínky, za jakých je práce vykonávána a nároky na kvalifikaci 
(viz pozděj�í text). 
 
     Tyto údaje jsou předávány do OKprogramu a tím i v�em zprostředkovatelům, je mo�né 
samoobslu�né prohlí�ení volných míst na infopanelu v hale 1. kontaktu, ale i na IPS. 
     Údaje lze získat i formou vyti�tění konkrétních míst z počítače. 
 
     Povinností pracovníka informačního střediska pro zaměstnavatele je i déle se vyskytující 
místa kontrolovat u zaměstnavatele, zda stále trvá na zveřejnění místa v na�em systému. 
Obsazování volných míst je opět v OKprogramu. Při vyslání uchazeče na volné místo 
zprostředkovatelka napí�e jméno uchazeče do programu, co� je signálem pro ostatní, �e místo 
je obsazováno, je to informace i pro informační středisko. Získávání volných míst přímým 
kontaktem se zaměstnavateli ji� bylo zmíněno vý�e. 
 
 
 
5.4.  Jaké jsou, resp. by měly být na ÚP předpoklady pro samoobslu�né zprostředkování  
        práce? 
 

Samoobslu�né zprostředkování práce je zavádějící termín, spí�e by mělo být samostatné 
vyhledávání pracovních příle�itostí z nabídky pracovních míst (nejlépe hala 1. kontaktu). 
K tomuto systému je nutné prostorové vybavení, kde je mo�no instalovat informační 
samoobslu�ný panel s nabídkou volných míst a informační tabuli skupinu s místy dlouhodobě 
neobsazovanými, místy podle úrovně vzdělání, profesního zaměření tak, aby se uchazeč mohl 
rychle orientovat v nabídce. 
 
 
 
5.5.  Je ÚP schopen zabezpečit výběr po�adovaných klientů, nabízet zaměstnavatelům 

vhodné uchazeče, zájemce o zaměstnání? Jak zabezpečit vyhledávání vhodných 
uchazečů pro pracovní místa u zaměstnavatelů? 

 
     Jak ji� bylo upozorněno vý�e, není klientem úřadu práce pouze uchazeč nebo zájemce 
o zaměstnání, ale předev�ím zaměstnavatel, který nabídku volných míst vytváří podmínky pro 
práci zprostředkovatelů - poradců a pro uspokojení uchazeče o zaměstnání v případě, �e dojde 
ke sladění nároků zaměstnavatele a mo�ností uchazeče. Výběr vhodných uchazečů proběhne 
pouze tehdy, jsou-li dodr�eny následující kroky: 
 
1. Středisko pro styk se zaměstnavatelem a pracovníci, kteří jsou v kontaktu se 

zaměstnavatelem za účelem monitoringu trhu práce, zprostředkovatelé � poradci, kteří 
nav�těvují zaměstnavatele, získávají informace o volných pracovních místech s důrazem 
na charakteristiku činností a pracovního prostředí: 
- úroveň a zaměření profesního vzdělání, 
- doplňující kurzy, znalosti a dovednosti, 
- omezující faktory pracovního prostředí (nečistota, hlučnost, pra�nost, drá�divé látky, 

měnící se klima), 
- tě�ká fyzická práce, 
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- práce s rizikem (vý�ky, zvý�ené nebezpečí úrazu), 
- zvý�ené nároky na smyslové vnímání, 
- směnnost, 
- platové podmínky, 
- dojí�dění. 
Tyto po�adavky ze strany zaměstnavatele jsou vodítkem pro poradenskou práci 
zprostředkovatele, který na základě bilančních poradenských postupů vybírá uchazeče 
odpovídající svými předpoklady nárokům pracovních činností. 
 

2. Zprostředkovatel � poradce, případně ve spolupráci s psychologem, lékařem, zhodnotí 
kvalifikaci, zdravotní stav a celkové předpoklady pro splnění nároků činnosti, tj. 
- úroveň profesní přípravy, 
- získané dovednosti, 
- absolvované dodatečné kurzy apod, 
- schopnostní, zájmový a osobnostní profil (psychologická diagnostika), 
- zdravotní stav (vyjádření lékaře), 
- odolnost vůči vněj�ím chemickým a fyzikálním vlivům (zji�ťuje z dosavadní pracovní 

anamnézy), 
- odolnost vůči fyzické zátě�i, 
- odolnost vůči smyslové zátě�i, 
- práce s rizikem, nebezpečí úrazu, 
- směnnost, 
- platové podmínky, 
- dojí�dění. 

 
     Odolnost vůči vněj�ím vlivům zji�ťuje zprostředkovatel � poradce při rozhovoru na 
základě analýzy dosavadní pracovní i osobní dráhy uchazeče a je-li to nutné co do přesnosti 
údajů, spolupracuje s psychologem, lékařem, ale i poradcem pro volbu a změnu povolání, 
vyu�ívá informačních materiálů o profesích, které jsou k dispozici na IPS včetně videoklipů 
o povoláních, aby co nejvíce byly přiblí�eny po�adavky zaměstnavatele s mo�nostmi 
uchazeče. Jiná cesta k uspokojení zaměstnavatele i uchazeče dosud neexistuje a nebude 
existovat nikdy. 
 
     Na základě těchto údajů lze vytvářet banku uchazečů a banku volných míst a provádět 
oboustranný výběr, tj. 
- vybírat vhodné uchazeče pro nabízená volná místa,  
- vybírat vhodné místo pro uchazeče z nabídky volných míst. 
 
 
 
5.6.  Jak jsou zaji�těny kontakty a informace od dal�ích partnerů (odbory, �kolské  
         a  vzdělávací instituce, hospodářská komora)  pro pracovně profesní poradenství    
         při  zprostředkování práce? 
 
     Se �kolským úřadem je uzavřena dohoda o spolupráci při výměně informací o uplatňování 
absolventů jednotlivých studijních a učebních oborů. Dohoda se �kolským úřadem o výměně 
informací a spolupráci byla podepsána ji� v roce 1991 mezi řediteli obou institucí. 
 
     Spolupráce se �kolami představuje prevenci hlubokého rozporu mezi profesní nabídkou 
a poptávkou. Absolventi �kol nezůstanou trvale nezaměstnanými proto, �e nemají praxi, 
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zaměstnavatelé s tímto postojem dojdou zákonitě k tomu, �e jim budou postupně odcházet 
pracovníci z věkových důvodů a budou muset skončit se svou krátkozrakou personální 
politikou a začít vychovávat z absolventů odborníky k obrazu svému, ale mohou být trvale 
nezaměstnaní pro směr a úroveň profesní přípravy.. 
 
     Spolupráce ÚP a �kol je nejdůle�itěj�í uzel spolupráce vzhledem k budoucímu souladu 
mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce.  Není pravdou, �e �iroký základ obecných znalostí 
je základem pro přizpůsobivost jedince trhu práce. Základem je osvojený souhrn činností, 
které odpovídají schopnostní a dovednostní struktuře jedince, na který pak lze navázat dal�ími 
dovednostmi. 
 
     V�dy existuje skupina, soubor předpokladů jedince pro výkon určitých skupin činností 
např. strojírenské profese náročné na vizuomotorickou koordinaci, kdy důsledný výcvik např. 
v soustru�nictví vede k přenosu těchto dovedností do dal�ích strojírenských profesí, ale ne 
univerzální obráběč kovů (co� je jeden z dřívěj�ích pokusů o celo�ivotní reorientaci na 
základě �irokého obecněj�ího základu), který v praxi neuměl, nic, neměl co přená�et do praxe 
a tím pádem ani do reorientace, proto�e neměl vytvořen základ, tj. pečlivost, důslednost, 
zručnost, důsledný nácvik koordinace a jemné motoriky. Jedinec �doučený do důsledku� jako 
soustru�ník je schopen svou důslednou přípravu přenést i do jiných odvětví, např. truhlařiny. 
Experimenty v profesní přípravě za uplynulých několik desetiletí nevedly nikdy 
k připravenosti na trh práce, ale ani k účelné reorientaci. 
 
     Z těchto důvodů úzce spolupracujeme se �kolstvím a tato spolupráce by měla být zaji�těna 
dohodou na ministerské úrovni v oblasti v�ech úrovní vzdělání, tj. a� po vysoké �koly. 
 
     Je si třeba uvědomit, �e učili�tě jsou zpravidla místní zále�itostí a� na některé speciální 
obory jako je rybářství, chovatelství exotického zvířectva apod., ale střední odborné �koly 
přesahují ji� rámec okresů a krajů a vysoké �koly celou republiku. Proto je třeba vytvořit 
informační systém, který by zpracovával údaje o absolventech �kol a jejich pohybu na trhu 
práce na úrovni regionu i celé republiky. 
     Celorepublikové informace o počtu absolventů �kol existují, ale systém není dota�en do 
konce, jde jen o počty, ale ne o podíl absolventů v evidenci ÚP z počtu těch,, kteří končili 
v jednotlivých oborech. Pouze počty absolventů mohou být zavádějící, nejsou-li uváděny do 
souladu s obratem míst a s celkovou prognózou a analýzou trhu práce, která by se měla 
provádět od úrovně místní a� po celorepublikovou. 
 
     V na�ich podmínkách nejlépe spolupracujeme se �kolami a �kolským úřadem, kdy 
spolupráce je ji� na takové úrovni, �e dostáváme od �kolského úřadu i přehled budoucích 
absolventů podle jednotlivých oborů, sehrávání dat o absolventech ka�dého závěrečného 
ročníku dělá �kolský úřad, který je předá na�emu ÚP a mů�eme takto sledovat pohyb 
absolventů ji� od závěrečného ročníku �kolního roku 1996/97. Touto formou chceme 
spolupracovat i s okolními ÚP, ale prozatím byl učiněn pouze jeden pokus, a to v loňském 
roce, kdy se začalo hovořit o regionálních �kolských úřadech jako koordinátorech i pro 
oborovou strukturu a profesní skladbu učebních a studijních oborů. První krok ke spolupráci 
�kol a úřadů práce a dal�ích místních orgánů učinil příkaz ministerstva �kolství, mláde�e 
a tělovýchovy České republiky č. 4/1997 k provádění programu optimalizace sítě středních 
a vy��ích odborných �kol a �kolských zařízení. Na základě tohoto příkazu mohli ředitelé 
�kolských úřadů zřizovat pracovní skupiny, jejich� členy mohli být zástupci dal�ích orgánů 
a institucí včetně úřadů práce, co� mělo přispět ke   
1. sní�ení počtu �kol jako správních subjektů, 
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2. zvý�ení průměrné velikosti �kol, 
3. optimalizaci oborové struktury vzdělávacích nabídek �kol, 
4. co nejlep�í vyu�ití prostorových a technických kapacit �kol � racionální vyu�ití stávajících 

kapacit tam, kde je předpoklad rozvoje určitého druhu či typu vzdělávání. 
 
     Za pozitivní výsledek v�ech kroků a jednání měl být konsensuální návrh ře�ení vycházející 
ze vzájemné dohody �kolského úřadu, �kol, �kolní inspekce, obcí a dal�ích sociálních 
partnerů. Metodickým pokynem č. 4/97 bylo dáno na vědomí úřadům práce, �e budou 
vyzvány ke spolupráci v pracovních skupinách pro zpracování optimalizace sítě středních 
a vy��ích odborných �kol. Zástupci úřadů práce se měli podílet svými dostupnými údaji o trhu 
práce a prosazovat takovou okresní síť středních �kol, která svojí strukturou studijních 
a učebních oborů a jejich dostupnosti bude 
1. odpovídat současným a očekávaným po�adavkům předpokládaného vývoje trhu práce, 
2. v souladu s návrhy optimalizace �ir�ího regionálního uspořádání (sousedící okresy 

odpovídající územní působnosti středních �kol a vy��ích �kol), 
3. zabezpečovat nezbytný růst vzdělanostní struktury obyvatelstva jako budoucího 

potenciálu regionálního rozvoje, 
4. optimální rozlo�ení sítě �kol. 
 
     Od roku 1997 jsou brána v úvahu vyjádření ÚP k oborům i počtům �áků přijímaných do 
prvních ročníků vý�e uvedených typů �kol. 
 
     Takto by měly být stanoveny zásady spolupráce i mezi ostatními partnery, tj.mezi 
hospodářskou komorou, odborovými svazy v oblasti mapování potřeb a změn na trhu práce. 
Např. hospodářská komora by měla sdru�ovat v�echny zaměstnavatele a měla by mít přehled 
o vzdělávacích i personálních potřebách a perspektivách svých členů a spolupracovat s ÚP, 
�kolami, obcemi apod. Praxe ukazuje, �e zástupci komory se ukazují např. při závěrečných 
zkou�kách na �kolách. 
 
     Na počátku devadesátých let pracovala sekce vzdělávání hospodářské komory, kam byli na 
jednání přizváni asi jednou nebo dvakrát i zástupci ÚP a pak tato aktivita skončila. Stejně 
skončila i účast hospodářské komory v pracovní skupině pro komplexní ře�ení problematiky 
absolventů, kde jsme chtěli sdru�it zástupce �kol, zaměstnavatelů, magistrátu, hospodářské 
komory a �kolského úřadu. 
 
     Bez spolupráce v�ech orgánů a institucí, které se na různé úrovni zabývají ře�ením 
místních, regionálních i celostátních problémů, není mo�né ře�it ani problematiku 
nezaměstnanosti. Měla být stanovena pravidla hry na úrovni ministerstev nebo jiných 
zastře�ujících orgánů. Na základě stanovených pravidel je pak mo�no po�adovat i výsledky 
spolupráce, které nejsou nárazové a chaotické. Mám pocit, �e nyní spí�e křičí jeden přes 
druhého a nikdo za nic nemů�e. 
 
    Snahy na místní úrovni o spolupráci např. při ře�ení problematiky absolventů (obdoba je 
i u ře�ení nezaměstnanosti, kdy starostové pova�ují nezaměstnanost za problém úřadu práce, 
ale takto se na problém dívají i ostatní) jsou iniciativou na�eho úřadu, ale mělo by se to stát 
zále�itostí regionu a celé republiky na základě stejných postupů. 
 
V roce 1998 ná� ÚP ustanovil pracovní skupinu pro komplexní ře�ení problematiky 
absolventů, proto�e vzdělávací nabídka, která od počátku devadesátých let nerespektovala 
potřeby trhu práce a vymý�lela si neskutečné obory (hlavně názvy), aby upoutala na sebe 
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pozornost a získala finanční dotace na �áka, byla příčinou  rozporu profesní nabídky 
a poptávky. �koly vnucovaly svou nabídku trhu bez ohledu na jeho potřeby. �koly se tak staly 
ukázkou nespolupráce a nedostatečné pokory ke svému řemeslu, mají slou�it k pozvedání 
vzdělanosti národa a ne k výrobě na trhu nepou�itelných absolventů. Ka�dý řemeslník musí 
opravit vyrobený zmetek, jen učitel ne. 
 
     Cílem práce skupiny bylo konstruktivní ře�ení profesní skladby budoucích absolventů 
a měla ře�it následující problémy: 
- zpracování jednotné osnovy po vytvoření informačně propagačních materiálů pro v�echny 

studijní a učební obory včetně gymnázií z hlediska nároků na schopnosti a dovednosti 
s výstupy na dal�í pracovní kariéru a zku�enosti s uplatňováním absolventů, 

- vytypování zaměstnavatelů, s nimi� mají �koly dobrou spolupráci a vyzvat je ke 
spolupráci při zpracovávání prognóz vývoje potřeb absolventů, 

- zpracování systému přenosu informací mezi �kolami a ÚP mezi uchazeči o zaměstnání 
podle jednotlivých �kol a oborů, 

- sledování uplatnění absolventů i z hlediska kvality jejich přípravy. 
 
     Obdobná pravidla spolupráce by měla být zpracována pro ka�dou spolupráci a měla by 
více do této problematiky zasahovat hospodářská komora. 

 
     Hospodářské komory měly od svého počátku sdru�ovat předev�ím malé a střední 
podnikatele, měly bdít nad profesní strukturou absolventů předev�ím z oblasti vyučenců 
a odborných středních �kol. Měly se podílet i na kvalitě závěrečných učňovských zkou�ek 
a přiná�et informace o kvalitě absolventů od zaměstnavatelů do �kol. 
     Zástupci jednotlivých odborových svazů se zúčastňují zasedání poradního sboru ÚP, ale 
bez aktivní účasti v oblasti informací a dat o vývoji podniků. 
     Hospodářské komory také měly bdít nad úrovní rekvalifikačních kurzů tak, aby mohli 
absolventi těchto kurzů být rovnocennými partnery v odbornosti s absolventy z bě�né profesní 
přípravy. Tyto úkoly hospodářské komory nesplnily a odbory rovně� se aktivně do 
problematiky nezaměstnanosti nezapojují a plní funkci �přísedících� v různých komisích. 
Aktivní přístup k vytvoření systému informací a přehledu o pohybu pracovních sil je velmi 
malý, prakticky �ádný, spí�e nahodilý a tím i chaotický. 
 
     Vzhledem k tomu, �e se nevyhneme ani do budoucna ře�ení problematiky nezaměstnanosti 
a analýzám profesní struktury nabídky a poptávky, bylo by vhodné ji� co nejdříve vytvářet 
podmínky pro odborně fundovanou komunikaci mezi úřadem práce, �kolami, zaměstnavateli, 
obecnými úřady, magistráty, regiony, hospodářskými komorami a dal�ími partnery, např. 
Svazem průmyslu a dopravy ČR a dal�ími, na základě které by byly ře�eny konkrétní 
aktuální, ale i dlouhodobé problémy v oblasti pohybu pracovních sil, ale i potřeb trhu práce. 
     V�ichni ře�í odděleně obdobné problémy např. Svaz průmyslu a dopravy a údajně ve 
spolupráci s hospodářskou komorou zpracoval v roce 1998 výsledky ankety zaměřené na 
pracovní síly a vzdělávání, sni�ování počtu pracovníků, problémy u některých kategorií 
profesí při získávání pracovníků apod. Tato akce mohla být provedena ve spolupráci i s ÚP, 
o této se ÚP doslechlo náhodou. Aby byly získány údaje o pohybu a struktuře pracovní síly, 
které jsou důle�ité pro pracovně profesní poradenství, předev�ím pro volbu a změnu povolání, 
jsou nutné následující kroky, a to u v�ech zúčastněných partnerů: 
- přehled o počtech, profesích a stupni kvalifikace uchazečů o zaměstnání a potencionálních 

uchazečů o zaměstnání, potřebách zaměstnavatelů, 
- potřeby trhu práce by byly přínosem i v hrubé podobě, a to: 

• profese, které na trhu práce ji� nejsou po�adované, 
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• profese nedostatkové, 
• profese se stálou úrovní poptávky. 
 

     Tyto údaje se dají získat jen na základě dlouhodobé skutečné analýzy vyplývající z více 
zdrojů. 
 
     Je si třeba uvědomit, �e úřady práce nejsou reprezentativním vzorkem pro sledování 
vývoje v nabídce a poptávce. Nejsou zde ze strany zaměstnavatelů po�adovány profese 
vysoce specializované a vysoce odborné, a proto je třeba úzce spolupracovat i se 
zaměstnavateli, a proto je nutná spolupráce v této oblasti. 
 
 
 
5.7.  S okolními ÚP spolupracujeme na úrovni předávání informací o dlouhodobě 

neobsazených místech v oblasti regionálních pracovních schůzek, v oblasti 
zprostředkování, volby povolání a poradenství.  

 
     Spolupráce nemá systém a je nahodilá podle aktivity jednotlivých ÚP. Jedině v oblasti 
volby povolání při zpracovávání podkladů pro vzdělávací nabídku má spolupráce vymezená 
pravidla a je v poslední době (díky nároků na počítačové zpracování) i koordinovaná. 
Spolupráce je vynucena i tlakem veřejnosti, která �ádá informace o vzdělávací nabídce nejen 
místní, ale i regionální a celorepublikové. 
 
  
 
5.8. Spolupráce se SSZ je výklad právních norem týkajících se činnosti 

zprostředkovatelů a poradců ÚP dostačující? 
 
     Do současné doby nebyly ani stanoveny základní po�adavky na směr vzdělání pro 
zprostředkovatele a poradce, nebyla vymezena ani základní a shodná pravidla pro vyřazování 
uchazečů z evidence a dal�í jasná pravidla a právní normy, které by usnadňovaly jednoznačně 
práci na ÚP. Výklad postupů přichází a� tehdy, kdy� je více dotazů na určitý jev, např. 
v poslední době na výklad �profesní příprava� a vedení uchazeče v evidenci při některých 
formách profesní přípravy. Domnívám se, �e by měla být vypracována �kuchařka�, podle 
které bude jednotně obslou�en ka�dý uchazeč v celé ČR. V na�em případě byly vypracovány 
Zásady a postupy při umístění uchazečů o zaměstnání. I kdy� název není výsti�ný a měl by 
spí� mít obecněj�í název, který by postihoval zásady a postupy při práci s uchazečem. 
     Cílem těchto zásad je sjednocení postupů v rozhodujících činnostech ÚP, předev�ím v�ak 
při zprostředkování zaměstnání. Tato metodická pomůcka poskytuje přehled o nezbytných 
postupech, pravidlech a způsobech práce při zprostředkování zaměstnání, při legislativních 
změnách i při úpravě vnitřních předpisů. Některé pasá�e jsou novelizovány podle změn 
v zákonech a předpisech, ale i o krocích při práci s uchazečem. 
 
Součástí těchto zásad jsou i popisy programů Job klubů a kterým skupinám uchazečů jsou 
určeny, je zde nabídka psychologických slu�eb, nástroje APZ, kategorizace uchazečů jako 
výsledek poradenského procesu a postup při zařazování uchazeče do rekvalifikace. 
 
Pozn.: zařazení uchazeče do kategorie � jedná se o vnitřní kategorizaci uchazečů s ohledem na    
         nutné  kroky při ře�ení jeho situace, např. za pomoci APZ, speciálního poradenství apod. 
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Doplňující popis činnosti  - zprostředkovatel 
- Zprostředkovatel poskytuje UZ první informace o mo�nostech rekvalifikací a navrhuje 

uchazeči rekvalifikaci. 
- Při zprostředkování zaměstnání je nutné nejdříve důsledně vyu�ít stávající kvalifikaci UZ 

a příbuznosti povolání. Potřebu rekvalifikace je v�ak nutno zji�ťovat co nejdříve, proto�e 
zejména do dlouhodoběj�ích kurzů je třeba uchazeče zařazovat pokud mo�no ji� v první 
polovině podpůrčí doby, aby případné prodlou�ení poskytování hmotného zabezpečení 
bylo co nejkrat�í. 

- Po provedení poradenského pohovoru vysílá UZ se zájmem o zahájení SVČ k poradci pro 
soukromé podnikání. 

- Informace o mo�nostech rekvalifikace poskytuje zprostředkovatel UZ potřebným 
uchazečům z vlastní iniciativy. 

 
      
 
 
6.  Zkvalitnění metodiky ve zprostředkovatelské a poradenské práci 
 
6.1.  Jaké metody poradenské činnosti při zprostředkování zaměstnání mají pracovníci   

  ÚP praktikovat? 
 
     Je třeba vyjít z definice poradenství, tj. definovat poradenství jako slu�bu, při jejím� 
poskytování je kladen důraz nejen na odbornost, ale i na osobnostní vlastnosti poradce. 
Efektivita poradenství je pak v�dy zalo�ena na analýze shromá�děných informací a poznatků 
a na nalezení optimálních uskutečnitelných ře�ení. 
 
     Poradenství je v�dy chápáno jako poskytování odborné rady s návrhem opatření. V rámci 
poradenského procesu musí dojít k situaci, kdy uchazeč se rozhoduje dobrovolně  za přispění 
nabídky informací a cest ře�ení ze strany poradce. Uchazeč přichází k poradci v�dy tehdy, 
kdy není schopen svými vlastními silami vyře�it svou momentální situaci. 
 
     Pozn.: Profesionalizované a institucionalizované pracovně profesní poradenství bylo u nás 

ji� prosazováno na přelomu 19. a 20. století, a proto je s podivem, �e v současné 
době není do důsledku praktikováno v takové instituci jako je ÚP, který má přímo 
ve svém názvu slovo práce, se kterým souvisí pracovně profesní poradenství 
předev�ím, proto�e jde o poradenství, které souvisí se v�ím, co je spjato s prací, 
zaměstnáním a povoláním (pracovní činnosti, pracovní prostředí, pracovní nároky, 
pracovní vztahy po stránce právní apod.).  

 
     V historii na�í republiky začaly vznikat zprostředkovatelny práce ji� v roce 1903 a jejich 
síť se vytvořila postupně do roku 1919-1920. Místní, krajské úřady práce spolu s celostátním 
úřadem zaujímaly koordinovaný přístup k ře�ení problematiky nezaměstnanosti a vytváření 
programů na zmírnění sociálních dopadů nezaměstnanosti. 
 
     Celostátní úřad určoval strategii postupů a s ním na této strategii spolupracovaly městské 
rady, sdru�ení, spolky, krajské úřady a úřady místní, které nebyly placeny státem, ale 
z prostředků místních a zájmových spolků a skupin. Nutnost spolupráce díky strategii 
určované státním úřadem se projevila pozitivně v úrovni zprostředkovatelské práce 
a vzrůstajícím podílem poradenských činností. 
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     Veřejné zprostředkovatelky měly samostatné agendy pro mláde�, ale i jednotlivé skupiny 
rizikových jedinců jako byli invalidé, �eny z domácnosti, lidé bez kvalifikace, měly i úseky 
pro volbu povolání, osvětu a do�kolování. 
 
     Spolky a dal�í instituce, které se podílely na finančních dotacích, dosáhly toho, �e 
v úřadech práce pracovali odborníci pro problémy zvlá�tních skupin, ale i sociální pracovníci 
a stále vět�í tlak byl vyvíjen na poradenské slu�by pro dospělé včetně právního poradenství. 
 
     Poradenské psychologické slu�by byly poskytovány předev�ím pro výběr zaměstnání 
v oblasti volby povolání. Metodiky a odborně usměrňoval psychologické slu�by Ústřední 
psychotechnický ústav československý v Praze a od roku 1920 i Ústředí poraden pro volbu 
povolání. 
 
     Psychologické poradny, které byly určeny předev�ím pro volbu povolání, nebyly u nás 
přiřazeny přímo k úřadům práce jako v Německu, ale úzce s nimi spolupracovaly. Do náplně 
psychologických poraden patřily kromě poradenství a výběrové diagnostiky i profesiografické 
analýzy nároků povolání. Po roce 1989 bylo do návrhu koncepce úřadů práce zahrnuto 
poradenství pro volbu a změnu povolání a poradenství psychologické zaměřené na pracovně 
profesní oblast. 
 
     V na�ich podmínkách do roku 1946 fungovaly ÚP a v roce 1945 byly zalo�eny i zemské 
úřady ochrany práce. V roce 1949 se působnost úřadů práce přenesla na KNV a ONV (jde jen 
o poznámku, která by nás měla zavést k obrácení se do na�í historie k návrhu koncepce z roku 
1990, abychom nepřebírali chaoticky nápady z jiných zemí, kde se dr�í svých zvyklostí 
i tradic). 
 
       Základem poradenských činností je profesionalizované poskytování rady s návrhem 
kroků k ře�ení stávající situace. 
 
     Poradenství má: 
1) své zákonitosti, které spočívají v metodách a dodr�ovaných postupech, 
2) v�dy dvě ustálené role KLIENT-PORADCE, ze kterých vychází chování i pozice obou 

stran (není-li dodr�eno toto pravidlo, nedojde k ře�ení situace). 
 

Klient  !  chce radu a pomoc 
Poradce  !  chce napomáhat v rozhodování klienta 
 

Poradce v rámci ÚP musí umět 
- vést poradenský pohovor zaměřený na osobní a pracovní anamnézu, ale i kariéru do 

budoucna, 
- posoudit na základě rozhovoru, výčtu dovedností, vědomostí, úrovně vzdělání a praxe 

mo�nosti uplatnění uchazeče na trhu práce a za jakých podmínek, 
- posoudit mo�nost rekvalifikace, 
- posoudit potřebu jiné speciální péče u uchazeče, který je v momentální krizi (Job klub 

apod.). 
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6.2.  Co by měla obsahovat případná jednotná metodika činnosti zprostředkovatelů? 
Měla by být vydána SSZ pro v�echny ÚP, nebo je dostačující pokyn vrchního 
ředitele SSZ č. 21/95? 

 
     Oznámení č. 21/95 MPSV SSZ vymezovalo organizační výstavbu úřadů práce 

a pravidla pro stanovení organizační struktury, dále zde bylo uvedeno obecné schéma 
vyplývající ze základních odborných činností odvozených z obecně platných zákonných 
norem. Ve schématu jsou kromě jiných odborů a oddělení vymezeny i útvary zprostředkování 
a útvary poradenské včetně rekvalifikace a informačně poradenských středisek pro volbu 
a změnu povolání. Byly zde stanoveny i rámcové pracovní činnosti těchto útvarů. Útvaru 
zprostředkování přinále�ely činnosti spojené s informační a konzultační činností v pracovní 
a sociálně právní oblasti, evidencí uchazečů a zájemců o zaměstnání a dále základní 
poradenství pří výběru zaměstnání, rekvalifikace, výběr ke speciálnímu poradenství pro 
rekvalifikaci a vhodné zaměstnání. Navazují na to činnosti dal�í jako je vydávání správních 
dokumentů, vyhledávání pracovních míst, součinnost se zaměstnavateli při obsazování 
volných míst, posuzování nároků na hmotné zabezpečení, vedení evidenčních listů apod. 

 
     Činnosti útvaru poradenství jsou vymezeny individuálním poradenstvím a diagnostikou 
spojenou s výběrem zaměstnání nebo rekvalifikací uchazeče. Z dal�ích činností je pak zde 
uvedeno individuální a skupinové poradenství spojené s volbou povolání, spolupráce 
s kurátory, charitativními organizacemi, zaji�ťování, organizování a usměrňování 
rekvalifikací uchazečů, speciální poradenství pro ohro�ené skupiny. 
 
     Poradenské činnosti se tak prolínají ve�kerou prací s uchazečem jen s tím rozdílem, �e na 
úrovni zprostředkování jde o poradenství základní a na úrovni poradenství o poradenství 
speciální, které vy�aduje i speciálně vy�kolené pracovníky. 
 
     Poradenské principy v práci s klienty byly navrhovány ji� od vzniku ÚP. Návrh koncepce 
pracovně profesního poradenství ve slu�bách zaměstnanosti v České republice je z 25. 3. 1992 
- obsahuje vývoj činnosti na úseku poradenství ve slu�bách zaměstnanosti s tím, �e pracovně 
profesní poradenství se týká �iroké problematiky, a proto je nutné stanovit vněj�í a vnitřní 
vazby a nároky na nositele poradenství na ÚP. 
 
     Toto se do dne�ního data nestalo, nejsou stanoveny oficiálně vnitřní vazby, po�adavky na 
vzdělání ani spolupráce uvnitř ÚP ani postupy směrem k uchazeči. V návrhu z roku 1992 
primární poradenské činnosti byly posunuty do fáze zprostředkování s poukázáním na nutnost 
odpovídajícího personálního a materiálně technického zabezpečení. Koncepce nastiňovala 
představu určitého �standardního modelu�, který počítal s alternativními ře�eními 
a fakultativními činnosti v závislosti na místních problémech. 
 
     Toto desetileté tápání v oblasti poradenství by mělo ji� vyústit ve vymezení jeho úlohy, 
a proto je nutné stanovit 
a) činnosti ÚP nutné pro komplexní slu�bu uchazeči, 
b) činnosti zprostředkovatelů-poradců a speciálních poradců vyplývajících z těchto 

komplexních činností a potřeb uchazeče, 
c) po�adavky na vzdělání a celkové schopnosti pro výkon práce poradce ÚP. 
 
     Pro poskytování komplexních slu�eb je předpokladem 
a) znalost nabídky a poptávky na trhu práce v regionu i v rámci celé republiky, 



ÚP Ostrava 

 178 
 
 

b) provádění analýzy a prognózy vývoje na trhu práce včetně analýzy a prognózy 
kvalifikační a profesní struktury, 

c) znalost po�adavků zaměstnavatelů na profesní a kvalifikační strukturu pracovní síly 
včetně včasného podchycování počtu uvolňovaných pracovníků a jejich profesní 
a kvalifikační struktury, 

d) zabezpečování rekvalifikace uchazečům o zaměstnání, posouzení jejich mo�ností 
a předpokladů pro absolvování kurzů a následného uplatnění na trhu práce, 

e) poskytování základního poradenství na úrovni zprostředkování, 
f) provádění účinné aktivní politiky při vytváření nových pracovních míst, 
g) provádění přímého zprostředkování včetně hmotného zabezpečení, 
h) poskytování aktuálních informací o pracovních místech uchazečům i zájemcům, 
i) poskytování specializovaných poradenských slu�eb v oblasti pracovně právní, volby 

a změny povolání  IPS, poradenství pro soukromé podnikání, 
j) poskytování specializovaných poradenských slu�eb pro dlouhodobě nezaměstnané a dal�í 

zvlá�tní skupiny uchazečů podle potřeb regionu (Job kluby), 
k) poskytování specializovaných poradenských slu�eb psychologických, lékařských 

a sociologických, 
l) poskytování poradenských a informačních slu�eb zaměstnavatelům při zřizování volných 

míst a výběrových řízeních, 
m) spolupráce se �kolami, zaměstnavateli, obcemi a dal�ími institucemi při ře�ení problémů 

spojených s rozvojem regionu a slaďování profesní struktury nabídky a poptávky včetně 
ovlivňování vzdělávací nabídky a profesní struktury absolventů v�ech typů a úrovní �kol. 
 

     Na základě těchto činností nutných pro poskytování komplexních slu�eb musí být 
provedena i dělba činnosti pracovníků ÚP včetně kvalifikačních po�adavků na zvládnutí 
těchto činností. 
 
     Podle Oznámení č. 21/1995 je organizační schéma uvedeno tak, �e vytváří prostor pro 
konstrukci konkrétní organizační struktury na ÚP. Je zde uveden i obsah pojmů řízení, 
organizování, správa apod. Toté� se týká i definice odborů, oddělení apod. 
 
     Obecné organizační schéma vychází ze základních odborných činností úřadu práce a lze 
s tím souhlasit, ale je třeba stanovit 
a) postupy a metody v poradenství základním, 
b) postupy a metody v poradenství speciálním, 
c) metodické odborné vedení a �kolení, 
d) po�adavky vstupní při přijímání pracovníků. 
 
     Struktura  činností základních uvedených v Oznámení č. 21/1995 je pro hrubou orientaci 
výsti�ná a měla by být pro v�echna ÚP závazná. Pokud některé z �nástavbových činností� 
nelze v rámci ÚP provádět, musí být prováděny smluvně, ale uchazeč je obslou�en 
komplexně na ka�dém ÚP stejně a k tomu je potřeba vypracovat metodické postupy. 
 
 
 
6.3.  Do jaké míry je, resp. by měl být zabezpečen individuální přístup ke klientům? 
 
     Ka�dý uchazeč by měl být obslou�en poradensky, a to v�dy znamená individuální 
zhodnocení informací o uchazeči na základě základního poradenského pohovoru. Je třeba 
v�ak upozornit, �e poradenství na úrovni zprostředkování je spojené i s informační 
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a konzultační činností v oblasti sociálně právní, slu�bách speciálního poradenství, 
rekvalifikace, výběru vhodného zaměstnání. Zprostředkovatel musí znát i rámcový obsah 
těchto slu�eb, aby na ně mohl uchazeče směrovat. 
 
 
 
6.4.  Jak je na ÚP zabezpečen (metodicky, personálně, kapacitně i kvalifikačně) systém 

bilanční diagnostiky? 
 

Bilanční diagnostika by měla být prováděna na ÚP na základě Usnesení vlády ČR ze dne 
23. června 1999 č. 640 o opatřeních na podporu zaměstnanosti osob obtí�ně umístitelných na 
trhu práce, kdy podle bodu 2 má být do 31. prosince 2000 zabezpečena funkční síť bilančně 
diagnostických pracovi�ť pro optimální sladění po�adavků trhu práce s reálnými mo�nostmi 
uchazečů o zaměstnání. 

 
Bilančně diagnostické slu�by představují komplexní zhodnocení schopností a mo�ností 

uchazeče vzhledem k po�adavkům pracovního zařazení. 
 
 Bilanční diagnostika slou�í pro dva účely: 

1. výběr jedince pro výkon určitých pracovních činností, 
2. zhodnocení výkonových mo�ností jedince a jejich u�ití pro výkon činností či vzdělávací 

dráhy. 
 
     Jde o systém, který má slou�it v�em uchazečům, které nelze umístit přímo na trhu práce 
a je nutno hledat nové cesty pro jejich pracovní kariéru. Základem je psychologická 
diagnostika z hlediska zmapování a změření výkonových mo�ností, odhalení celého 
pracovního potenciálu, na kterou lze navazovat jednotlivými kroky a poradenskými postupy 
včetně vzdělávací nabídky. Bilanční diagnostika vychází z metod pracovní psychologie 
včetně profesiogramů, z nároků pracovních činností. Pou�ívá metody k tomu určené 
a jednotné. Jednotná metodika bude uplatňována na v�ech úřadech práce, které jsou odborně 
personálně vybaveny psychology s pracovně profesní praxí nebo tímto studijním zaměřením. 
Tyto úřady by měly být dovybavovány metodami, odbornými materiály z prostředků APZ 
a budou poskytovat slu�by nejen pro klienty vlastního úřadu práce, ale i pro sousední úřady 
práce. 
          Ostatní ÚP budou tyto slu�by zaji�ťovat smluvně. Smluvní partneři budou plně 
respektovat jednotný metodický postup včetně ceny za poskytování slu�by. Klient slu�eb 
zaměstnanosti musí být vy�etřen pro účely profesní bilance a výběru rekvalifikace stejnou 
testovou baterií na v�ech ÚP i u smluvních partnerů. 
 
     Pracovní tým z pracovníků ÚP, kde je ji� bilanční diagnostika prováděna, byl ustaven, a to 
na základě materiálu, který byl schválen k realizaci vrchním ředitelem SSZ MPSV dne 
14. 10. 1998. 
     Oznámením č. 3/2000 byly vybrány pro zabezpečení sítě bilančně diagnostických 
pracovi�ť úřady práce, které budou tvořit metodickou síť pro potřeby slu�eb zaměstnanosti 
pod vedením odboru 42 SSZ MPSV. 
     Jedná se v�dy o dvě pracovi�tě v ka�dém NUTS, a to zdrojové a podpůrné. 
 
Zdrojové Děčín    Plzeň    Zlín 
  Ostrava   Praha � ÚP hl. město    
  Pardubice   Rakovník   
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Podpůrné Hradec Králové  �umperk 
  Karviná   Tábor 
  Příbram   Teplice 
   
     Zástupci zdrojových pracovi�ť a vedoucí oddělení 421 a 422 budou tvořit pracovní 
skupinu při odboru 42 SSZ MPSV pro zabezpečení funkčnosti a jednotnosti sítě bilančně 
diagnostických pracovi�ť na území ČR. 
     
 Hlavními úkoly příslu�nými NUTS 2 budou 
- průbě�né ověřování metodiky pou�ívaných bilančně diagnostických metod, 
- supervizní činnost při interpretacích diagnostických technik ve spádové oblasti, 
- návrhy a ověřování aplikace nových metod, 
- odborná pomoc spádovým pracovi�tím při ÚP, 
- pomoc při sestavování dohod uzavřených mezi úřady práce a externími institucemi, 

zabezpečujícími bilančně diagnostické slu�by včetně kontroly jejich obsahu, 
- informační servis pro externí pracovi�tě, 
- kontrola odborných výstupů externích institucí, 
- průbě�né sledování připravenosti pracovníků poskytujících slu�by v oblasti bilanční 

diagnostiky na spádových pracovi�tích. 
 
     V pololetí roku 2000 byla vypracována charta kvality slu�eb, jednotné placení slu�eb, 
dohoda mezi ÚP a externími pracovi�ti, návrh jednotné metodiky. 
 
      Nejen v bilanční diagnostice, ale ve v�ech činnostech ÚP by měl být zachován systém 
pyramidového zpracování informací a zpětných metodických výstupů. Uvádím návrh 
schématu průběhu informací. 
 

 
Schéma průběhu informací a zpětných metodických výstupů 

 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

systematické zpracovávání metodik a údajů na 
úrovni celostátní  

a zpětné informace a pokyny ke krajům a ÚP 

krajská konzultační střediska při ÚP,  
spolupráce na úrovni regionů, spolupráce 

s regionálními partnery

krajské informace, analýzy a podněty pro 
metodické zpracování na úrovni SSZ 

ÚP 
shroma�ďování informací, 

analýza na úrovni ÚP 
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Bez tohoto uceleného sběru informací a zpětného vypracovávání jednotných metodik nelze 
pracovat komplexně ani v APZ a monitoringu, o to více ne v poradenství, kde ka�dý �patný 
postup mů�e poznamenat jedincovu pracovní i osobní kariéru na dlouhá léta (viz nevhodná 
změna povolání, nevhodná volba povolání, rekvalifikace apod.). 
 
    Pro bilanční diagnostiku jsou vybaveny jen některé ÚP, a to v závislosti na kvalifikaci 
a odborné orientaci svých psychologů. 
 
 
 
 
7. Vhodné zdroje informací ve zprostředkovatelské a poradenské činnosti (Jak 

informací nejlépe vyu�ít ve vztahu ke klientům � uchazeči, zaměstnavatelé) 
 
7.1.  Jaké základní informace má a měl by mít ÚP při zprostředkování zaměstnání o: 
 
1. uchazeči o zaměstnání (nejen osobní data, vzdělání, praxe, zdravotní stav, rodinné 

poměry, ale i zájmy, schopnosti apod.) 
 
      Pro splnění základních principů poradenského přístupu ke klientovi je nutné provést 
poradenský pohovor, který musí zahrnovat pět základních okruhů: 
 

- kvalifikaci a profesní bilanci, 
- zdravotní stav, 
- rodinné zázemí, 
- doplňující údaje (dojí�dění, ochota stěhovat se za prací, pracovní doba, výkony 

trestu apod.), 
- profesní zájmy, aspirace a očekávání. 

 
    Tento úsek základního poradenství musí zvládnout ka�dý zprostředkovatel � poradce, má-li 
vykonávat svou práci ku prospěchu uchazeče, ale i zaměstnavatele. Získané údaje musí umět 
i poradensky zpracovat a vyvodit z nich poradenské závěry. Např. zjistí, �e uchazečka doma 
�ije na celou rodinu, konstatuje tento fakt, ale ulpívá na tom, �e je vyučená soustru�nice, 
a proto jí hledá práci s tímto strojírenským zaměřením, ani� by bylo zájmové orientace 
vyu�ito pro nastartování nové pracovní dráhy formou RK v této oblasti. 
 
 
2. o pracovních místech (náročnosti na kvalifikaci, mzdové hodnocení, pracovní podmínky 

včetně pracovní doby a re�imu, sociální podmínky apod.). 
 
     Mo�nosti uchazeče a nároky pracovních činností musí být v zrcadlové pozici, tj. provedení 
vý�e uvedeného poradenského pohovoru a výběr ze skupin profese, které odpovídají jeho 
mo�nostem. Nejde o slo�itý proces, ale o selský rozum. 
    Jde o  propojení informací o povoláních (IPS) se zhodnocením výkonového potenciálu 
uchazeče, o co� se pokou�í Trexima ve své studii o typových pozicích, která by měla vytvořit 
systém popisu pracovních činností, který zahrnuje: 

- základní charakteristiku činností, 
- příklady pracovních činností, 
- technické podmínky (pou�ité nástroje), 
- pracovní podmínky, 
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- příbuzné pracovní činnosti, 
- kvalifikační po�adavky, 
- osobnostní � výkonové po�adavky, 
- zdravotní po�adavky. 

 
     Tyto informace by měl zprostředkovatel � poradce k dispozici na základě po�adavků 
zaměstnavatelů a vyhledával by pro ně vhodné uchazeče. 
 
 
3. opatřeních APZ 
 
     Zprostředkovatel � poradce po poradenském zhodnocení uchazeče se rozhoduje (není-li 
jiná mo�nost ře�ení) o rekvalifikaci, VPP, SÚPM, absolventském místě, stá�i apod. Tyto 
nástroje by měl a určitě zná ka�dý prostředkovatel a je k jejich u�ívání nucen odborem aktivní 
politiky. 
 
 
4. vzdělávacích mo�nostech, zařízeních, programech? V čem vidíte hlavní nedostatky? Jaká 

je mo�nost zlep�ení? 
 
     Přehled o vzdělávacích mo�nostech na �kolách je dnes nejúplněj�í ze v�ech informací, ale 
je málo vyu�íván zprostředkovateli � poradci, a to opět z těch důvodů, �e poradensky 
nepracují nebo pracují málo nebo jen někteří. Vyu�ívání slu�eb IPS, kde jsou v�echny 
dostupné informace nejen o vzdělávací nabídce, ale jsou zde i videoklipy o povoláních 
a nárocích na výkon povolání. Práce zprostředkovatelů � poradců je statická, zaměřená spí�e 
na administrativní odbavení uchazeče ne� na vyře�ení jeho situace za pou�ití v�ech 
dostupných prostředků. 
 
     Jedinou mo�nost zlep�ení situace vidím ve vzdělání zprostředkovatelů a v nácviku 
komunikačních dovedností. 
 
 
 
7.2. Poskytuje zprostředkovatel, zprostředkovatel � poradce odpovídající informace 

o mo�nostech rekvalifikace, aktivitách APZ, mo�nosti samostatné výdělečné 
činnosti? V jaké etapě jednání s klientem? Má mo�nost odkázat na jiná pracovi�tě, 
kde budou uchazeči poskytnuty potřebné informace o APZ? 

 
     Základní informace o slu�bách ÚP poskytuje zprostředkovatel uchazeči v rámci 
poradenského pohovoru. V případě, �e pro ře�ení situace uchazeče jsou potřebné podrobněj�í 
doplňující informace např. o rekvalifikaci, posílá uchazeče na odbor poradenství nebo odbor 
aktivní politiky zaměstnanosti, kde získá vyčerpávající informace. Zprostředkovatel v závěru 
poradenského pohovoru (nevyře�í-li problém sám) navrhuje uchazeči 
- absolvování bilanční diagnostiky před zařazením do rekvalifikace, 
- rekvalifikace, která má návaznost na umístění na trhu práce, 
- základní podmínky pro SVČ, 
- mo�nost umístění na VPP, SÚPM, absolventské místo apod. 
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8. Kvalita práce zprostředkovatelů, zprostředkovatelů � poradců, poradců 
 
8.1. Jaké vzdělání vy�aduje práce zprostředkovatele operátora (informátora), 

zprostředkovatele � poradce pro základní poradenství, odborného poradce, 
speciálního odborného poradce (stupeň vzdělání, zaměření. právní, sociální, 
ekonomické v�eobecné apod.)? 

 
1. Vzdělání informátora � pracovníka 1. kontaktu postačuje maturitní v�eobecné 

(gymnázium či jiný typ maturitní úrovně vzdělání) s osobnostními předpoklady pro práci 
s lidmi, operativní jednání, rychlost a přesnost podávání informací. 

 
2. Zprostředkovatel � poradce pro základní poradenství � minimální základní předpoklad pro 

výkon činností je vzdělání na úrovni sociálně právní nástavby nebo bakalářské a� 
magisterské studium s poradenským zaměřením (Ostravská univerzita � sociální politika 
a sociální práce, sociální práce s poradenským zaměřením, Slezská univerzita, veřejná 
správa a sociální politika). 

 
3. Odborný poradce pro skupinové poradenství (Job kluby) � vysoko�kolské (bakalářské, 

magisterské) vzdělání humanitního směru se zaměřením na oblast pedagogickou 
a sociální. Lze připustit i vy��í odborné vzdělání se zaměřením na sociálně právní 
problematiku s praxí v práci se skupinami. 

 
4. Speciální odborný poradce � vysoko�kolské vzdělání u��ího zaměření � právní, 

psychologické, lékařské (v�dy studium jednooborové u psychologa). 
 
 
     Vzdělání jednotlivých pracovníků se musí odvíjet od pracovních činností. Poradci � 
zprostředkovatelé musí mít v�dy znalosti z oblasti sociálně právní a pracovně profesní, tj. 
o problematice související nejen s pracovně právními předpisy, ale pracovními nároky 
z hlediska výkonu jedince, co� v současné době zahrnují vý�e uvedené směry studia. 

 
 Pozn.: Návrh koncepce z 25. 3. 1992 předpokládal, �e pracovně profesní poradenství se bude 

odvíjet od klienta přes základní poradenství s následnou odbornou poradenskou 
činností v oblasti 

− volby povolání, 
− rekvalifikace, 
− drobného podnikání, 
− specifických skupin včetně ZPS, 
− specifických poradenských činností, např. pracovně právní, 
− psychologického poradenství, 
− speciální poradenské činnosti jako je poradenské gesční centrum, popř. nákup 

 speciálních externích slu�eb. 
 
     Návrh koncepce pracovně profesního poradenství ve slu�bách zaměstnanosti v České 
republice ze dne 25. 3. 1992 by mohl být základem pro rozpracování nové koncepce 
poradenských slu�eb ÚP ve spojení s pokynem vrchního ředitele SSZ č. 21/95 a vyu�itím 
i ostatních oznámení, pokynů apod. 
 
     Bez závaznosti, �e bude koncepce platná, bude opět ře�ení tohoto problému odsunuto 
a zase bude ponecháno poradenství lidové tvořivosti nekompetentních odborníků, kteří budou 
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krkolomně vymý�let ji� vymy�lené. Do systému a metod profesního poradenství dnes na ÚP 
mluví v�ichni od ekonomů a� po strojaře a kované úředníky. 
 
     Ře�ení poradenských slu�eb na ÚP bylo a je ře�eno roztří�těně ji� od samého vzniku ÚP, 
přespříli� papírů a �ádný velký efekt. 
 
     Např. v roce 1993 bylo na ÚP zasláno Upozornění ředitele Správy slu�eb zaměstnanosti 
č. 1/1993 �Zásady pou�ívání psychodiagnostických metod na úřadech práce� s tím, �e odbor 
poradenství a rekvalifikace SSZ metodicky řídí a usměrňuje efektivní vyu�ívání vhodných 
psychologických metod a ředitel ÚP zodpovídá za to, �e psychodiagnostické metody jsou 
realizovány psychologem. 
 
     V listopadu 1993 byla zaslána na ÚP koncepce poradenství Slu�eb zaměstnanosti, kde je 
vymezeno, �e pracovně profesní poradenství je speciální typ poradenství a existují dva směry 
poradenství, a to na úrovni zprostředkování práce nebo doporučení rekvalifikace 
a poradenství, které poskytuje slu�by psychologické, sociologické, pro dlouhodobě 
nezaměstnané a dal�í specifické skupiny včetně volby povolání a poradenské pro dlouhodobě 
nezaměstnané. 
 
     Doporučené vzdělání pro pracovně profesního poradce je vysoko�kolské humanitního 
směru � pedagogika, psychologie, sociálně právní směr apod. 
 
     Takto mů�eme pokračovat rok po roce, kdy přicházely metodické pokyny, oznámení, 
upozornění, ale bez zpětné vazby, zda jsou plněny. 
 
 
 
8.2. Jaké vlastnosti, zku�enosti by pracovníci v uvedených funkcích měli mít? Mohou 

tuto činnost vykonávat i čerství absolventi �kol? Je vhodné při přijetí nových 
pracovníků uplatňovat psychologické testy? 

 
     Předpoklady pro výkon poradenských činností vycházejí ze samotné podstaty poradenské 
slu�by, která vy�aduje (a to jakákoliv i v oblasti financí, lékařské, expertní apod.) plnění 
určitých norem chování a jednání: 
1. poradce poskytuje poradenské slu�by na základě skutečných odborných znalostí 

a vědomostí, 
2. poradce ctí autonomii a svobodu klienta při rozhodování, 
3. poradce přistupuje ke ka�dému klientovi jako k individualitě, 
4. poradce nezneu�ívá informací o klientovi, 
5. informace sdělené klientem jsou přísně důvěrné, informace sdělené klientem lze pou�ít 

jen za jeho souhlasu a v jeho prospěch, 
6. poradce je pověřen hledat optimální způsob pomoci klientovi, 
7. poradce radí na základě komplexních informací, 
8. poradce je pověřen vyu�ít v�ech znalostí, vědomostí a informací ve prospěch klienta, 
9. poradce poskytuje slu�by pouze na základě důkladné znalosti osobnosti klienta, jeho 

sociálního a ekonomického postavení, 
10. poradce je povinen neustále se sebevzdělávat. 
Pozn.: Toto desatero je platné pro v�echny druhy poradenství a bylo pro na�e účely převzato 

z etického kodexu poradců obecně, a to ji� v roce 1991. 
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     Má-li být poradce profesionálem a dodr�ovat v�echny body vý�e uvedeného kodexu, pak 
musí splňovat kromě vzdělání i dal�í kvalifikační předpoklady pro výkon profese poradce, 
a to na v�ech úrovních (zprostředkování i speciální poradenství), tj. i osobnostní 
a schopnostní: 
- schopnost rozpoznávat a analyzovat situace, 
- schopnost navazovat kontakt, vytvářet atmosféru důvěry a klidu, 
- schopnost posoudit krizové situace a racionalizovat je, 
- schopnost rozhodovat se na základě analýzy v�ech dostupných poznatků o klientovi, ale 

i analýzy situace na trhu práce a �ir�ích sociálně společenských faktorů, 
- schopnost adaptovat se na rychle se měnící situace, 
- schopnost vcítění se do situace druhých, neposuzovat na základě vlastních pro�itků, ale na 

základě připou�těné mo�nosti, �e určitá situace mů�e nastat, 
- schopnost analyzovat jednání a chování klienta. 
 
     Čerství absolventi nejsou připraveni dostatečně po stránce praktického uplatňování 
poznatků získaných během studia. Minimálně jeden rok trvá absolventům sociálně právního 
směru studia, aby začali poradensky pracovat. 
 
     Pro práci poradců profesionálů na ÚP musí být vytvořen systém obdobný v ka�dé odborné 
činnosti, např. zdravotnictví, soudnictví apod. 
 
     Na úrovni odborného poradenství právního a psychologického, ale i pro práci se skupinami 
v Job klubech, poradci SVČ, IPS je třeba vy�adovat tříletou praxi v oblasti pracovně 
profesního poradenství pod supervizí pracovníků z �metodických� pracovi�ť na úrovni kraje.  
 
     Jedině touto cestou lze pozvednout úroveň poradenství na ÚP a postavit ji na roveň 
skutečného profesionalizovaného poradenství. 
 
     Na úrovni základního poradenství je nutno po�adovat toté�. Pouze u informátora by mohlo 
jít o roční praxi pod supervizí. 
 
     Pro přijímání nových pracovníků na ÚP pova�uji za vhodné uplatňovat psychologické 
testy, tj. testové baterie sestavené na základě po�adavků pro výkon činností poradců. 
 
    Psychologické testy jsou dnes praktikovány při přijímání pracovníků do bank apod., a na 
tak důle�itá místa jako je poradenství nejsou obecně uplatňovány. V na�ich podmínkách je 
tato praxe ji� téměř desetiletá. 
 
 
 
8.3.  Jaké je a jaké by mělo být platové zařazení uvedených funkcí (rozumí se v relaci 

k jiným pracovníkům ÚP, k jiným obdobným pracovníkům mimo ÚP). Je správné, 
aby platové zařazení bylo jednotně stanoveno SSZ, a to s přihlédnutím k délce 
praxe, vzdělání, zku�enostem v oboru, psychické zátě�i? 

 
     Psychická zátě� je relativní pojem, a to z toho důvodu, �e jde předev�ím o schopnosti 
a připravenost k výkonu činností. Jde stále o jedno a toté�, kdo je dobře připraven, kde jsou 
sladěny nároky činnosti s mo�nostmi jedince, tam nedochází k psychické zátě�i při výkonu 
činností, na které je jedinec připraven, jde spí�e o zátě� v důsledku vedlej�ích ru�ivých 
momentů s vlastní prací nesouvisejících. 
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     Je to obdoba např. lékaře chirurga apod. Ten by musel být zcela vyčerpán a nemohl by 
činnost provádět, proto�e objektivně z pohledu zvenku jde o maximální psychickou zátě� 
a pak by toto povolání nemohl nikdo dělat. Připravený a schopnostmi obdařený chirurg má 
naopak ze zvládnutí tě�ké operace radost. 
 
     Platové ohodnocení, které v současné době se pohybuje ve speciálním poradenství 
v závislosti na úrovni vzdělání a praxe od 7. do 9. platové třídy, by mělo být stanoveno 
jednotně na základě skutečně vymezených pravidel, které stanoví úroveň a směr vzdělání, 
postup na základě dodatečných kurzů a praxe (opět obdoba systému odměňování soudců, ale 
i lékařů vzhledem k vykonaným atestacím). Nelze stále vymý�let nové systémy odměňování 
bez stanovených po�adavků. 
 
     Platové třídy poradců by měly odpovídat úrovni jejich přípravy. V době nácviku 8. třída, 
po zácviku 9. � 10. třída u odborných poradců, skupinové poradenství, SVČ, IPS třída 9., 
10. třída u právníků, psychologů, lékařů. 
     U poradců na úrovni základního poradenství v zácviku 7. třída a po zácviku 8. třída. 
 
     Platové zařazení s podmínkami jeho dosa�ení musí být stanoveny centrálně SSZ, která by 
měla být garantem kvality slu�eb na ÚP. 
 
 
 
8.4.  Jaké jsou základní zku�enosti, hlavní problémy s prací, osobní kvalitou pracovníků 

v uvedených funkcích? Je to nedostatečné vzdělání, problémy v práci s počítačem, 
nedostatek v jednání s lidmi, nadměrné vytí�ení, obtí�e se zvládáním 
administrativní práce, psychologické a jiné stránky této činností? Mů�ete 
charakterizovat představu ideálního poradce? 

 
     Poradcem mů�e být ten, který zvládá obsluhu klienta a je si třeba uvědomit, �e klientem 
ÚP je uchazeč, ale i zaměstnavatel. Poradce se pohybuje v oblasti pracovně profesního 
poradenství, které je v tomto případě vymezeno v�ím, co souvisí s prací, zaměstnáváním 
a přípravou jedince na pracovní kariéru a po�adavky na výkon pracovních činností, a proto 
poradce na základní úrovni musí mít přehled o informacích 
- z trhu práce, 
- z legislativy, 
- z oblasti pracovně právní, sociální a zdravotnické, 
- o mo�nostech soukromého podnikání, 
- o trhu práce mimo region, 
- o trhu práce mimo region včetně práce v cizině, 
- o mo�nostech rekvalifikace, a to i z hlediska prognózy na trhu práce, 
- uplatnění nástrojů APZ, 
- o ostatních speciálních poradenských slu�bách ÚP, 
- o činnosti institucí mimo ÚP (odkaz uchazeče na zdravotnická, sociální i charitativní 

zařízení v případě aktuálního ře�ení osobního problému). 
 
      Poradce na základní úrovni poradenství musí mít poznatky z mezioborových disciplin, 
jako je právo, psychologie, sociologie, defektologie, zdravotnictví, sociální slu�ba, 
ekonomika, trh práce, organizace slu�eb zaměstnanosti. 
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     Kromě těchto poznatků musí získat během čekací tříleté praxe hlub�í výcvik ve 
specifických dovednostech, a to v 
- sociálních, 
- základních terapeutických, 
- jednání s klientem, 
- systému pracovně profesních informací, 
- práci s poradenskou dokumentací, 
- nácviku seberegulačních aktivit, 
- nácviku základů du�evní hygieny. 
 
     Poradce musí být připraven získávat aktuální informace z legislativy, trhu práce, 
rekvalifikace, profesních, pracovních podmínek u zaměstnavatelů a pohybu profesní struktury 
na trhu z hlediska poptávky a nabídky. 
 
     Hlavní problémy jsou v neodpovídající kvalifikace, nepřipravenosti zprostředkovatelů na 
poradenský přístup ke klientovi, v neznalosti poradenských metod a postupů. S tím jdou ruku 
v ruce i osobnostní předpoklady.  
 
     Problémy v práci s počítačem jsou okrajové, program nemů�e sám pracovník měnit, jde 
jen o jeho vysvětlení a pokud vím (i z informací z ostatních ÚP jako lektorka), není OK 
program zdrojem vyčerpání pracovníků zprostředkování. Při stí�nostech na přetí�ení jde spí�e 
o zástupový problém.  
 
 
 
8.5.  Jaké vidíte mo�nosti ve zlep�ení řízení práce zprostředkovatelů a poradců? 
 
1. stanovení jednotných po�adavků na výkon práce zprostředkovatelů a poradců, 
2. stanovený směr a stupeň výchozího vzdělání pro výkon funkce zprostředkovatele, 

poradce, 
3. stanovení následného vzdělávání a výcviku, 
4. jednotné metodické odborné vedení na úrovni SSZ a krajů. 
 
 
 
8.6.  Je zájem o práci zprostředkovatelů, poradců? Je problémem jejich fluktuace? Jaké 

jsou příčiny tohoto stavu? 
 
     Příčiny odchodu se týkaly v�dy přechodu na lep�í místo po stránce finanční i vyu�ití 
odbornosti, např. do sociálních slu�eb, podnikání nebo vedoucí funkci v případě speciálního 
poradenství.  
 
     Na úrovni zprostředkování byla za deset let fluktuace minimální, spí�e v prvních letech 
ÚP, kdy byla nízká nezaměstnanost. Jinak jde ve vět�ině o odchody do důchodu. 
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8.7. Jaké uplatnění mů�e mít psycholog na ÚP (zda ano, na jakých ÚP, za jakých 
podmínek, jaké by měl splňovat předpoklady). 

 
     O této problematice jsem se zmínila ji� vý�e v souvislosti s celkovými poradenskými 
slu�bami na ÚP a bilanční diagnostikou. 
 
     Psychologické poradenství je nedílnou součástí pracovně profesního poradenství 
a vzhledem k mo�nostem diagnostiky pracovního potenciálu. 
 
     Ji� od vzniku ÚP bylo psychologické poradenství součástí slu�eb pro uchazeče 
o zaměstnání. Upozornění ředitele Správy slu�eb zaměstnanosti č. 1/1993 - Zásady pou�ívání 
psychodiagnostických metod na úřadech práce.  
 
     Psychologové byli přijímáni na ÚP od roku 1990, a to na základě návrhu koncepce, kterou 
předkládal do vlády ministr �abata. V roce 1992 byl zpracován Návrh koncepce pracovně 
profesního poradenství ve slu�bách zaměstnanosti v České republice (25. 3. 1992), kde se 
uvádí, �e psychologické poradenství patří k nejefektivněj�ím a nejvýznamněj�ím činnostem 
v oblasti specifických poradenských činností, a to z hlediska mo�ností psychodiagnostiky, 
která umo�ňuje posuzování schopností a předpokladů jedince k určité profesi, k výkonu 
určitého zaměstnání, aktuální dílčí terapeutické pomoci. Uvedená činnost se bude roz�iřovat 
i na výběr budoucích zaměstnanců organizace. 
 
Specializované psychologické poradenské slu�by mohou být zaji�ťovány specializovanými 
odbornými psychologickými pracovi�ti mimo ÚP (na objednávku) a pokud to podmínky 
materiální, personální, prostorové umo�ní, je zřízena psychologická slu�ba při úřadu práce 
(i toto bylo obsahem Návrhu koncepce z roku 1992). 
 
     Upozornění č. 1/1993 uvádí opět, �e psychologické posuzování schopností a předpokladů 
jedince k určité profesi, aktuální dílčí terapeutická pomoc klientům a poradenství pro některé 
problémové případy vy�adující zevrubné psychologické posuzování a vyhodnocení patří 
k odborným činnostem na úseku poradenství ÚP. 
 
     Metodický pokyn č. 1/94 uvádí seznam doporučených psychologických testů pro práci 
psychologa na úřadě práce, metodický pokyn č. 5/94 obsahuje zásady psychologické slu�by 
pro úřady práce. V tomto pokynu se ji� hovoří o psychologické slu�bě jako o součásti 
specializačního poradenství, které je realizováno jako samostatná odborná činnost, při které se 
vyu�ívají psychologické metody, prostředky a zku�enosti předev�ím za účelem stanovení 
osobnostních předpokladů k výkonu určitého povolání nebo ke zvládnutí přípravy na 
povolání. Psychologické slu�by působí v rámci pracovně profesního poradenství s cílem, aby 
- klient na�el práci, která odpovídá jeho schopnostem a zvládl potí�e spojené se zapojením 

se do pracovního procesu, 
- klientovi mohla být navr�ena vhodná profese u konkrétního zaměstnavatele, 
- při reorganizaci podniku směřovala klienta k takové změně povolání, případě 

rekvalifikace, která mu umo�ní adekvátní uplatnění v nové profesi. 
 
     V tomto metodickém pokynu je uvedena i organizace psychologické slu�by, kterou 
pova�uji za nejdůle�itěj�í, tj. psycholog respektuje organizační řád úřadu práce. Organizační 
řád musí respektovat etiku a zásady psychologické slu�by. Metodicky je psycholog veden 
Správou slu�eb zaměstnanosti. 
     V tomto pokynu je uvedena i nutnost pětileté odborné praxe v diagnostice. 
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     Oznámení č. 3/2000 pak hovoří o Metodické síti bilančně diagnostických pracovi�ť úřadů 
práce, která mají být vybudována na základě opatření Národního plánu zaměstnanosti daných 
Usnesením vlády ČR č. 640 z 23. 6. 1999. V Oznámení č. 3/2000 je dána ÚP mo�nost 
zaji�ťovat odborné psychologické slu�by interně i externě v závislosti na podmínkách 
a rozhodnutí úřadů práce. Bilančně diagnostické slu�by poskytované externími institucemi 
budou hrazeny v roce 2000 z prostředku APZ, jak je uvedeno v Usnesení vlády ČR a jak bude 
vymezeno v �Obsahu u�ití APZ�. Tímto Oznámením č. 3/2000 se vrací v�e k Návrhu 
koncepce poradenství ve slu�bách zaměstnanosti v České republice ze dne 25. 3. 1992. 
 
Pozn.: Psychologické poradenství na ÚP se rozvíjelo od roku 1990 slibně, ale tím, �e nebyly 

přesně stanoveny po�adavky na výkon této poradenské slu�by a ani nároky na 
předchozí praxi psychologů, do�lo k tomu, �e nebylo uplatňováno profesní 
poradenství, ale poradenství, které si přinesli psychologové z bývalých pracovi�ť, tj. 
poradenství klinické a man�elské, kterému odpovídaly i metody a postupy, které pak 
na ÚP nepřiná�ely očekávaný efekt a psychologické poradenství nebylo řediteli ÚP 
uznáváno a psychologové nebyli na ÚP přijímáni.. 

 
Funkci psychologa na ÚP by měl vykonávat psycholog, který má ukončeno jednooborové 
studium psychologie a má minimálně tříletou praxi v oblasti pracovně profesního poradenství. 
Pracuje pod supervizí, kterou by měli vykonávat psychologové ze zdrojových pracovi�ť 
určených v Oznámení č. 3/2000 (Metodická síť bilančně diagnostických pracovi�ť úřadů 
práce) a kteří mají pětiletou praxi v bilanční diagnostice.  
 
     Nejde o to, zda bude psycholog jen na krajské úrovni, ale jde o to, na kolik uchazečů by 
bylo efektivní zaměstnávat psychologa. Např. v na�ich podmínkách, kdy současný průměrný 
počet uchazečů o zaměstnání představuje kolem 27 000, je únosné zaměstnávat dva 
psychology. Lze říci, �e ji� při 25 000 uchazečích se dva psychologové pro ÚP vyplatí. 
 
     Psycholog na krajské úrovni by měl pracovat při ověřování testových baterií, nových 
metod a postupu. Psycholog v bě�né praxi nemá čas zabývat se těmito činnosti, a proto je 
nutné uspořádání od ÚP a� po SSZ nebo jiné vrcholové metodické pracovi�tě. Mělo by jít 
o skutečně odborně fundované specialisty na pracovní poradenství a ne aby byl někdo určen 
bez ohledu na předchozí metodickou a psychodiagnostickou praxi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

psycholog krajský 
 

- praktické pou�ívání testových baterií, jejich
ověřování, sledování účinnosti pou�ívaných metod
a postupů v praxi 

- supervize nad praxí psychologů na ÚP 
- supervizní diagnostika v případě sporných

výsledků 
- �kolení v nových metodách 
- sběr dat z pracovi�ť, přenos informací mezi místní

a vrcholovou úrovní, řízení odborné psychologické
poradenské praxe na ÚP 

psycholog místní 
 

praktické pou�ívání testových baterií, jejich 
terénní ověřování, sledování účinnosti 
pou�ívaných metod a postupů v praxi 

vrcholový psycholog 
 

- vytváření norem pro nové i převzaté 
metody 

- vytváření profesiografických studií 
s návrhem testových baterií 

- �kolení krajských psychologů 
- supervize nad pou�íváním nových 

metod 
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     Psycholog v oblasti pracovně profesního poradenství kromě bilanční diagnostiky se podílí 
odborně na 
- vypracovávání náhradních �ivotních programů v krizových �ivotních situacích spojených 

se ztrátou zaměstnání, 
- poskytování poradenských slu�eb poradcům na úrovni zprostředkování, 
- vypracovávání programů motivačního ovlivňování uchazečů při hledání zaměstnání, 
- volbě povolání, 
- spolupráci se zaměstnavateli při specifikaci po�adavků na výkonové mo�nosti uchazečů, 

doplňování profesiografických studií na základě po�adavků z praxe. 
 
 
 
8.8. Existuje koncepce, program permanentního �kolení zprostředkovatelů, poradců? 

Co je příčinou malé náv�těvnosti kurzů? Jaký je obsah, frekvence, kvalita �kolení? 
Je zaměřeno na praktické otázky zprostředkovatelské a poradenské činnosti? Kdo 
organizuje? Jsou k dispozici potřebné testy? Jaká je realizace? Měl by takový 
program být? Pokud ano, ne, proč? Jaký by měl být? 

 Dáváte přednost �kolení v rámci ÚP nebo �kolení organizovanému centrálně za 
účasti pracovníků (�kolicích se) z  různých ÚP? 

 
         Jak ji� bylo vzpomenuto vý�e, �kolení zprostředkovatelů nemá charakter skutečného 
odborného vzdělávání a doplnění chybějících znalostí, vědomostí a dovedností. Jde spí�e 
o výcvik v komunikaci bez znalosti zákonitostí lidského jednání a chování a bez znalosti 
podstaty pracovně profesního poradenství. Lektoři pro �kolení SSZ a tedy i �kolení 
zprostředkovatelů jsou různého vzdělání a zaměření. �kolení nemá dopad, který by mělo mít, 
proto�e nejsou srovnány vstupní vědomosti a dovednosti. Např. ře�ení případů za pomoci 
videa je spí�e stresem pro frekventanty �kolní ne� učení se �hraní profesionálních rolí�. Tato 
metoda je známá, propracovaná v na�í sociální psychologii. Jde o přehrávání a učení se  rolím 
s pozastavováním videosnímku v těch místech, kde role poradce je nedokonale osvojena 
a mohla by znamenat konflikt nebo nedorozumění s klientem. 
 
     �kolení organizuje odbor vzdělávání MPSV. Texty odborné nejsou k dispozici, měl by být 
zpracován takový materiál, jaký byl zpracován k volbě povolání, tj. s konkrétními postupy 
práce s klientem, který by mohl být doplňován o nové metody a postupy v závislosti na 
nutnosti ře�ených situací s klienty. 
 
     �kolení by mělo být centrální, ale odborné a mělo by obsahovat skutečné certifikáty, které 
by měly vliv i na pracovní postup. Zprostředkovatel � poradce, který nemá odpovídající 
vzdělání zaměřené na pracovně profesní poradenství, by si mohl toto vzdělání doplnit a získat 
tak odpovídající vzdělání a tím i mo�nost dal�ího postupu. Nástavbové kurzy ve skupinovém 
poradenství, k samostatné výdělečné činnosti apod. by musel absolvovat po příchodu do státní 
slu�by ten, který by se chtěl určitému směru u��ího specifického poradenství věnovat. Opět 
by to muselo mít oficiální výstup s návazností na pracovní a i platové zařazení. Dne�ní 
�kolení v oblasti sociálně psychologických dovedností, jednání s klientem apod., je 
pova�ováno za odpočinek od rodiny a úřadu. Kurzy právního a ekonomického minima jsou 
zalo�eny na principu nových právních předpisů a ekonomických předpisů pro ÚP a nelze 
v nich tolik improvizovat jako při �kolení s poradenskou náplní, kdy ka�dý podle své nátury 
provádí výcvik dovedností.  
     V rámci ÚP je mo�né provádět instruktá�ní �kolení krátkodobá zaměřená na nové 
předpisy, vyhlá�ky apod. Profesionální přípravu zprostředkovatelů � poradců musí provádět 
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skuteční odborníci v jednotlivých mezioborových disciplinách a poznatcích nutných pro 
kvalitní práci poradců. Lektoři z ÚP by měli spí�e řídit pracovní semináře, kde jsou ře�eny 
předem připravené problémové okruhy. 
 
 
 
8.9.  Je účelné zabezpečovat odbornou přípravu mláde�e na funkce zprostředkovatelů �  
         poradců? 
 
     Pokud bude jedním z jevů na�í společnosti nezaměstnanost, pak je nutné připravovat 
mláde� na funkci zprostředkovatelů � poradců na odborných �kolách. �ádné dodatečné kurzy 
plně nenahradí předchozí odbornou přípravu. Kurzy následné po odborné přípravě jsou nutné 
pro získání aktuálních dovedností při přípravě na ře�ení nově vzniklého problému, doplnění 
praktických výcviků apod. Vzdělání by mělo být na úrovni vy��í odborné sociálně právní 
�koly, ale nejlépe bakalářské studium zaměřené na pracovně profesní poradenství s mo�ností 
přechodu na magisterské studium, kde by ji� bylo zaměření na skupinové formy práce 
s klientem, práci se zaměstnavateli, monitoring trhu práce, prognózy, samostatná výděleční 
činnost apod. Studium psychologie, sociologie zůstává jednooborové s po�adavkem na 
orientaci pracovní psychologie. Dne�ní stav poradenských slu�eb ÚP je neuspokojivý právě 
pro absenci těchto směrů vzdělání. Tak jako ka�dý laik je ve své představě psychologem, tak 
i ka�dý laik se cítí zprostředkovatelem � poradcem a vná�í do praxe své představy bez ohledu 
na skutečné potřeby klienta, ke kterým by do�el, kdyby ctil metody a postupy poradenské 
práce. Pokud jsou na ÚP absolventi sociálně právních �kol nebo bakalářského studia, je jejich 
práce s klientem výrazně lep�í, pro ně samotné lehčí a nepo�adují relaxační kurzy, necítí se 
přetí�eni. 
 
 
 
8.10.  Do jaké míry pova�ujete za účelné odborné schůzky, seminář, výměnu zku�eností 

  zprostředkovatelů � poradců? Na jaké úrovni (v rámci kraje ČR), jakou formou, 
  s jakým obsahem? 

 
     Odborné schůzky, semináře, výměna zku�eností zprostředkovatelů � poradců musí 
probíhat na úrovni krajské, na základě potřeb vyplývajících ze změn v situaci na trhu práce 
v regionu a na úrovni ČR opět ze stejných důvodů. Ka�dý zprostředkovatel � poradce je 
poradcem jen tehdy, kdy� umí, ale předev�ím zná. Proto musí jít o dva typy schůzek 
a seminářů: 
 
1. změny vyplývající z regionálních nebo celorepublikových změn situace na trhu práce 

např. restrukturalizace a problémy z ní vyplývající spojené se změnou profesní struktury, 
nároků profesí, nároky nových pracovních technologií, vztahů apod. 

 
2. nároky na adaptaci uchazeče nebo nezaměstnaností ohro�ených pracovníků na změny, tj. 

postoje, ochota ke změně a dal�í projevy chování a jednání v návaznosti na nutnost nové 
orientace či reorientace v pracovní i osobní kariéře. 

 
Odborné schůzky nemohou být jen plakáním si na rameni ze strany zprostředkovatelů � 
poradců, ale musí mít podklad v nastálé situaci a nutnosti ře�ení, a to jak po stránce 
teoretické (nové metody, poznatky), ale i praktické, vyplývající z nově vzniklých situací 
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vy�adujících ře�ení. Odborné schůzky i semináře by měly mít svůj konkrétní obsah a měly 
by být vedeny zku�eným lektorem. 
 
     K tomuto účelu budou slou�it krajské ÚP a celostátní metodické vedení na úrovni SSZ. 
 
 
 
 
9. Institucionální problémy 
 

9.1. Domníváte se, �e je vhodné prosazovat jednotnou organizační strukturu 
zprostředkovatelské a  poradenské činnosti na ÚP? Je třeba trvat na jednotném 
institucionální uspořádání v rámci ÚP? (př, funkce informátora, základní 
poradenství v útvaru zprostředkování, odborné poradenství v útvaru poradenství 
a rekvalifikace, oddělení dávkové činnosti od práce zprostředkovatelů apod.?) 

 
     Jednotné uspořádání a jednotná organizační struktura je nutná, je třeba zvolit systém, který 
by zaručoval stejnou kvalitu slu�eb na v�ech ÚP. Budou-li se lidé více stěhovat za prací, musí 
mít jistotu, �e v�ude jim budou podávány odborné rady, bude s nimi zacházeno jako s klienty 
a ne jako s případem, který chce úředník vyře�it. Ke v�em těmto slu�bám uchazečům 
i zájemcům o zaměstnání je potřeba jednotného systému práce, co� zaručí i mo�nost 
předávání zku�eností. Dnes je to spí�e jako na perském trhu, kdy ka�dý prodává svůj postup a 
ka�dý prosazuje to, co dělá na základě své bývalé praxe nebo zku�enosti. Zaměstnanec ÚP 
musí vstupovat na ÚP na základě toho, �e mů�e sladit své mo�nosti s nároky, které na něj 
práce na ÚP bude klást, nevyhoví-li, nemů�e být přijat anebo si musí dovednosti a vědomosti 
doplnit podle po�adavků konkrétního místa. Bez těchto zásad budou ÚP pře�lapovat v oblasti 
poradenství stále na místě � viz v�echny pokusy od roku 1992, které nebyly dota�eny do 
konce, neměly podobu skutečné organizace a náplně poradenské činnosti. Je třeba učinit co 
nejdříve odborné kroky k nápravě této situace. Nezaměstnaným mů�e být ka�dý a ka�dý by 
chtěl být profesionálně obslou�en s plnou odpovědností a odborností, ka�dý chce, aby se něco 
s ním dělo a nechce čekat měsíc od měsíce na to, �e se něco stane. 
 
     Ka�dý člověk na sobě začne pracovat, kdy� dostane impulz, kromě těch, kteří nechtějí 
pracovat vůbec. 
 
 
 
9.2. Mají mít případné krajské úřady práce, resp. krajská pracovi�tě slu�eb 
          zaměstnanosti nějaké kompetence ve zprostředkování práce, v poradenství? Zda 
          ano, jaké? (Metodika zabezpečování speciálního poradenství?) Jaká by v tom 
          byla  vazba na OÚP na SSZ? 
 
     Krajské úřady práce by měly zaji�ťovat uplatňování metodiky ve v�ech oblastech práce ÚP 
a to nejen ve zprostředkovatelských a poradenských činnostech, ale i v monitoringu trhu 
práce, analýzách a prognózách rozvoje trhu práce, jako� i profesní přípravě na �kolách apod. 
SSZ by měla být spí�e vrcholovým koncepčně metodickým vedením na základě podnětů 
z krajských úřadů, které by pak zpětně zaji�ťovaly realizaci na jednotlivých ÚP a garantovaly 
metodickou pomoc pro ÚP. Bez toho stupňovitého metodického vedení není mo�ný �ádný 
postup v jakékoliv práci na úřadech práce. Praha je daleko a sběr připomínek z jednotlivých 
ÚP k nějakému kroku, který rozhodne, je zdlouhavý a chaotický. Např. nový nástroj pro 
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ře�ení problematiky absolventů rekvalifikace � stá� má tolik odpůrců na ÚP a dělá tolik zlé 
krve mezi ÚP a SSZ, �e se ji� nehledají cesty, jak by to �lo, ale jak by to ne�lo. Zku�enosti 
s informačním kanálem mezi ÚP a SSZ nejsou zrovna rů�ové, a to proto, �e nejde o systém, 
který by analyzoval potřeby praxe na úrovni kraje a� po úroveň ČR a hledal schůdná ře�ení 
skutečných problémů. Nyní máme u absolventů několik mo�ností nedoře�ených. Absolvent 
bude pracovat za zvý�enou podporu anebo za plat. Novým nástrojem APZ byl vnesen spí�e 
zmatek do řad ÚP ne� aby �lo o pomoc, jak ře�it problém absolventů bez praxe. Nevy�lo se 
z analýzy dosavadních nástrojů a jejich vylep�ení na základě praxe a toto by měl být úkol 
krajských úřadů práce, ale se skutečnými odborníky, které práce baví a mají pro ni 
předpoklady, chtějí něco ře�it a ne se zviditelňovat od praxe odli�nými nápady. Mělo by jít 
o lidi s pokorou k práci, kterou vykonávají. Úlohou SSZ by pak měla být zavr�ující 
celorepubliková analýza a vytvoření právní, ekonomické či jiné cesty k uplatnění nových 
nástrojů, metod a postupů. 
 
 
 
 
10. Jaké vidíte dal�í problémy? 
 
     Názory, náměty k dané problematice, pokud nebyly posti�eny ve vý�e uvedených otázkách 
a odpovědích. 
Jde o náměty 
- v oddělení administrativy, 
- ve specializaci činností, v jiné dělbě činností, 
- ve spolupráci se SSZ, 
- ve spolupráci v rámci ÚP, mimo ÚP, 
- v roz�íření, �ir�ím uplatnění metod pracovně profesního poradenství, 
- v kvalifikaci zprostředkovatelů, poradců ÚP, v jejich odborné přípravě, 
- ve zdokonalení informací jako uchazeči o zaměstnání, tak o pracovních místech 

v automatizovaném informačním systému, 
- v legislativním vymezení zprostředkovatelské a poradenské činnosti 
atd. 
 
     Pozn. spí�e pro doplnění:  

Ji� vý�e jsem uvedla, �e administrativní činnosti zprostředkovatele spojené s rozhodnutím 
o přiznání či nepřiznání hmotného zabezpečení a evidenci vůbec, nejsou tak záva�ným 
problémem, jak se uvádí, s uchazečem jedná zprostředkovatelka, která by ho musela 
odkazovat k jinému pracovníkovi ÚP, který by podklady ověřil. Problém zůstává 
u poradenských činností a jejich osvojení si na úrovni základního poradenství, 
v uplatňování metod pracovně profesního poradenství, zprostředkovatelka nevede 
uchazeče k samostatnému rozhodování, nedává mu ani dostatečné informace pro toto 
rozhodování a přitom by se zbavila i vázanosti uchazeče na její osobu i případné agrese 
vůči její osobě. Směrování uchazeče na zhodnocení vlastního pracovního potenciálu, jeho 
profesní orientace na základě znalostí vývoje na trhu práce, zva�ování rekvalifikace, 
skupinového poradenství apod., k tomu je třeba, aby zprostředkovatel � poradce byl 
teoreticky připraven a uměl a znal 
- zvlá�tnosti lidského chování a jednání, 
- výkonovou kapacitu a profesní nároky, 
- nároky skupin profesí, 
- jednat s lidmi, 
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- sebehodnocení a sebekontroly, 
- pracovat s poradenskými informacemi, 
- hledat a kombinovat informace, 
- aktivovat a motivovat uchazeče k vlastnímu sebehodnocení a vlastní bilanci, 
- vést uchazeče k vlastnímu rozhodování. 

 
     Nejde o slo�ité kroky, ale je je třeba mít osvojeny, jde o těkání, které je spojeno s profesí 
ka�dého poradce,  ale �ádného úředníka. 
 
     Zprostředkovatel � poradce by se měl naučit získávat informace podle poradenských 
postupů, informace zaznamenávat přesně a pravdivě, ne podle oka tak, aby nedocházelo 
k jejich zkreslování a překrucování, získané informace od uchazeče upřesňovat a získávat je 
podle zásad poradenského pohovoru. 
 
 

P o r a d e n s k ý   p o h o v o r 
(osnova) 

 
 
     Informace, které je nutno získat od uchazeče při poradenském pohovoru: 
 
1. Kvalifikace a profesní bilance 
 
a) absolvované �koly 
 

uchazeči se základním vzděláním (zvlá�tě mlad�í ročníky) 
- typ �koly (Z�, ZV�) 
- počet absolvovaných tříd 
- opakování tříd 
- převládající prospěch 
- příčiny neúspěchu 
- důvody nepokračování v dal�ím vzdělávání 
- důvod neukončení SOU nebo S� 

 
uchazeči se SOU, S�, V� 
- typ �koly, specializace 
- způsob studia (denní, při zaměstnání apod.) 
- problémy při studiu a jejich překonávání 
- zájem o obor (chtěl jej dělat, nebo �lo o �náhradní ře�ení?�) 
- změny �kol a zaměření během studia a jejich příčiny 

 
 
b) speciální schopnosti a dovednosti, přenosné dovednosti 

 
- absolvované kurzy 
- získaná osvědčení 
- řidičský průkaz 
- jazykové znalosti 
- znalost práce na PC 
- motorické dovednosti 
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- zájmová činnosti vyu�itelná při hledání zaměstnání (�ití, pletení, chalupaření, modelaření, 
výtvarné vlohy apod.) 

- jiné 
- v čem myslí, �e vyniká 
 
 
c) průběh dosavadního zaměstnání 
 
- co, jak dlouho, v jakých funkcích 
- délka a průběh praxe vztahující se k ukončení odborné přípravy 
- spokojenost v zaměstnání a její důvody, ve které profesi nejvíce 
- jak byl pracovně hodnocen 
- platové podmínky 
- zájem o prováděnou činnost 
- vztah ke spolupracovníkům, nadřízeným, podřízeným 
- příčiny změny zaměstnání 
- důvod ukončení pracovního poměru 
 
 
2. Zdravotní stav 
 
- prodělaná záva�ná onemocnění, úrazy, operace 
- psychiatrická péče 
- zdravotní kontraindikace a omezení 
- nutnost u�ívat léky 
- vztah k alkoholu 
- nadu�ívání a závislost na medikamentech 
- dal�í důle�ité informace 
 
 
3. Rodinné zázemí 
 
- rodinný stav 
- povolání partnera, jeho zaměstnání a časová náročnost 
- děti, věk, jejich sociální zaji�tění 
- dal�í osoby �ijící v rodině vy�adující péči 
- vztahy s partnerem 
- konflikty v rodině 
- změna vztahu v rodině vlivem nezaměstnanosti 
- názor partnera na současnou situaci a jeho návrhy na ře�ení 
- ochota partnera podílet se na chodu domácnosti v případě vy��ího pracovního zatí�ení, 

podnikání nebo rekvalifikace 
 
 
4. Dal�í důle�ité údaje 
 
- mo�nost dojí�dět za prací 
- ochota stěhovat se za prací 
- vyhovující pracovní doba 
- absolvování základní vojenské slu�by (u mlad�ích uchazečů) 
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- výkon trestu, trestní stíhání 
- dal�í 
 
 
5. Profesní zájmy, aspirace a očekávání 
- pracovní činnosti, které by chtěl a nechtěl vykonávat a proč 
- aktivita při hledání zaměstnání 
- v čem vidí příčiny neúspěchu při hledání zaměstnání 
- ochota změnit profesi a jakým směrem 
- ochota vzdělávat se, doplnit kvalifikaci 
- zájem o rekvalifikaci 
- zájem o podnikání 
 
Posouzení získaných informací a stanovení závěru pohovoru 
 
 
 

 
       kvalifikace + profesní bilance 

 
 

zdravotní stav + rodinné zázemí 
 
 

zájem o práci 
 
 

ANO   NE 
- vhodné pracovní zařazení  - VPP 
- rekvalifikace  - postupovat dle zákona o zaměstnanosti 
- podnikání   
- Job klub   
- jiná speciální péče   
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Schéma průběhu poradenských informací v práci zprostředkovatele 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
      
 
 

informační vstupy poradenské výstupy 
 
 
z ÚP mimo ÚP ÚP mimo ÚP 
- aktivní politika 
- informatika 
- poradenství 

a rekvalifikace 

-    zaměstnavatelé 
-   obecní úřady a jiné  
   i charitativní  
   instituce 

 
 

- aktivní politika 
(VPP, SÚPM) 

- rekvalifikace 
- specifické 

poradenství 
     (problémoví   
     jedinci, Job kluby 
     apod.) 

- nástup do 
zaměstnání 

- charitativní 
organizace 

- zdravotnictví 
- obecní úřady 

 
 
 
  
     Základní poradenství i poradenství specializované spolu vzájemně spolupracují při 
doplňování obrazu o uchazeči. Z těchto dvou směrů poradenství na ÚP se odvíjejí i náplně, 
metody a poradenské postupy v rámci úřadu práce, které musí být ve svých základech 
závazné pro v�echny úřady práce s variabilitou �íře záběru v závislosti na velikosti 
a specifických podmínkách. 
 
Poradenství: 
1. základní probíhá na úrovni zprostředkování, 
2. specializované, návazné, specifické (tyto názvy dostávalo podle předkladatele koncepcí), 

které se promítá do poradenství psychologického, sociologického, právního, lékařského. 
 

Některé poradenské slu�by si mohou ÚP zaji�ťovat smluvně podle potřeby, např. malé ÚP 
nebudou celoročně zaměstnávat psychologa. 
 
 
 
 
 

uchazeč 

1. kontakt 

 
POS 
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          Skutečně fungující systém pracovně profesního poradenství na ÚP by měl mít tyto rysy: 
- je poskytováno v celo�ivotním pracovně profesním vývoji jedince, 
- není zále�itostí jednotlivce a poradce, ale celé společnosti vzhledem k ekonomickému 

rozvoji společnosti a jednotlivých odvětví (a proto pyramidový systém spolupráce od ÚP 
přes krajské úřady a� po SSZ), 

- sleduje nejen bezprostřední úlohu, jakou je momentální umístění jedince na trhu práce, ale 
i cíle vzdáleněj�í kariéry a seberealizace jednotlivce, 

- poradenství předpokládá systematické sledování trhu práce, profesní skladby a mo�nosti 
uplatnění v jednotlivých profesích na trhu práce, 

- aktivuje klienta k rozhodnutí, 
- respektuje rozdíly mezi specializovaným a základním pracovně profesním poradenstvím 

(např. specializovaný poradce musí zvládat základní poradenství plus specifické 
poradenství, ke kterému disponuje specifickými metodami a postupy � psychologické 
poradenství, lékařské, právní); mezi specifícké poradenství patří poradenství k skupinové 
a k samostatné výdělečné činnosti a volbě povolání, kde je potřeba kromě základního 
poradenství uplatňovat i dal�í specifické postupy k dosa�ení cíle a efektu, 

- pracuje na základě analýzy dosavadní profesní kariéry klienta, kvalifikačních předpokladů 
a zji�tění přenosných dovedností, 

- uvádí do souladu uvedená zji�tění o klientovi s nabídkou trhu práce, 
- pou�ívá poradenských postupů a metod. 
 
Poradenství musí vést uchazeče k 
- samostatnému rozhodování na základě poskytovaných informací, 
- aktivnímu a tvořivému vyrovnání se s problémovou situací, 
- rozhodnutí uchazeče na základě nabídnutých variant ře�ení. 
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