
1 Přílohy 
 

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů 
 

Č. 

 
 

Tematické oblasti aktivit 
 
Aktivita / Použitá zkratka v příloze č. 2 
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1)  Agenturní zprostředkování zaměstnání AgenZpr X    

2)  Bilance kompetencí BilKom X X X X 

3)  Bilanční diagnostika BDg X X X X 

4)  Job club JobClub X    

5)  Kurz pro začínající podnikatele KurzPod   X  

6)  Poradenský program pro OZP ProgOZP    X 

7)  Poradenství pro formální ověření výsledků 
neformálního vzdělávání, tj. pro získání profesní 
kvalifikace 

PorUniv 
 X   

8)  Poradenství pro rekvalifikace (individuální) PorRek  X X  

9)  Poradenství pro začínající podnikatele PorPod   X  

10)  Poradenství pro získání zaměstnání v zahraničí - 
EURES 

EURES 
X    

11)  Poradenství v Informačním a poradenském 
středisku Úřadu práce 

IPS 
X X   

12)  Pracovní rehabilitace PracReh    X 

13)  Psychologické poradenství PsychPor X X   

14)  Rekvalifikace, zvolená rekvalifikace Rek  X X  

15)  Rozvojový nebo motivační program RP-fin X    

16)  Skupinové poradenství k výběru aktivit SkupAkt X    

17)  Skupinové poradenství k výběru rekvalifikace SkupRek  X   

18)  Skupinové poradenství pro volbu povolání SkupVol X X   

19)  Skupinové poradenství pro výběrové řízení na 
volné pracovní místo 

SkupVŘ 
X    

20)  Speciální poradenství (individuální poradenský 
rozhovor) 

SpecPor 
X X  X 

21)   Společensky účelné pracovní místo SÚPM X    

22)  Stáž, praxe: realizované v rámci projektů Stáž X    

23)  Veřejně prospěšné práce VPP X    

24)  Zprostředkování zaměstnání (doporučenka, 
infonabídka) 

Zpr 
X    
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Příloha č. 2: Podklad pro vstupní rozhovor (UoZ) 

PODKLAD PRO VSTUPNÍ ROZHOVOR (UoZ) 

Zadání: Vyplnění tohoto dotazníku má dva kroky: 

1) U jednotlivých položek označte křížkem  tvrzení, která odpovídají vaší 
současné situaci, nebo doplňte požadované informace. 

2) Projděte si označená tvrzení ještě jednou a zakroužkujte ta, která jsou pro vás 
v současné době s ohledem na hledání zaměstnání nejvíce problematická a která byste 
rádi řešili se svým zprostředkovatelem. 

 
Vaše příjmení 
 

Vaše jméno 
 

Datum zadání 
 

Úřad práce 
 

Jméno vašeho zprostředkovatele 
 

Datum odevzdání 
 

 

Č. Téma Tvrzení Nabídka vhodných odpovědí  
Vyplní 

zprostředkovatel 

1 Moje 
vzdělání, 
kvalifikace a 
další odborné 
vzdělávání 

Pracoval(a) jsem ve svém 
oboru: 

  ano, převážně 
 ano, ale ne převážně 
  ne 

 

2  Chtěl bych si doplnit 
vzdělání: 

  ano, vím v jakém oboru: 
…………………………………………………………………… 

 ano, ale nevím v jakém oboru 
  ne, ale chtěl bych o možnostech s někým 
mluvit 

  ne, ale možná bych o tom mohl přemýšlet 
  ne 

 

3  Umím řemeslo, ale 
nemám výuční list: 

 ano … Uveďte řemeslo, které ovládáte: 
 
 

  ne 

 

4 Dosavadní 
průběh mého 
zaměstnání 

V posledních letech jsem 
vykonával(a) profese, 
povolání nebo pracovní 
činnosti: 

Uveďte jen profese, povolání nebo pracovní 

činnosti, které jste neuvedl v žádosti o 

zprostředkování zaměstnání, které jste 

dělal(a) např. na brigádě, ve volnočasových 

aktivitách atd. 

 
 
 
 

 

5  Většina mých dosavadních 
zaměstnání (pracovních 
poměrů) byla delší než: 

  ještě nikdy jsem nebyl(a) v pracovním 
poměru  

 méně než jeden rok 
 jeden rok 
  dva roky 
 pět let  
  deset a více let 
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Č. Téma Tvrzení Nabídka vhodných odpovědí  
Vyplní 

zprostředkovatel 

6  V posledních pěti letech 
jsem byl(a) evidován(a) 
jako uchazeč o zaměstnání 
na Úřadu práce: 

 nebyl(a) jsem ještě nikdy v evidenci 
uchazečů o zaměstnání 

  jednou 
 dvakrát 
  tři a vícekrát 

 

7 Moje aktivity 
směřující 
k získání 
zaměstnání 
 

O řešení mé 
nezaměstnanosti: 

 jsem v poslední době mluvil(a) s jedním a 
více lidmi 

  nemám s kým mluvit 
 

 nemám potřebu s kýmkoliv mluvit  

 

8  Uvítám možnost poradit 
se, jak hledat a získat 
zaměstnání: 

  ne, nepotřebuji poradit 
 spíše nepotřebuji poradit 
  spíše uvítám tuto možnost 
  ano, uvítám tuto možnost 

 

9  Profesní životopis jsem 
aktualizoval(a): 

 nedávno (před méně než půl rokem) 
  více než před půl rokem 
  nemám zpracován životopis 

 

10  V posledním měsíci jsem 
odpověděl(a) na 
následující počet nabídek 
volných pracovních míst: 
 

  na žádný 
 

 na 1 – 3 
 

  na 4 a více 

 

11  V posledních třech 
měsících jsem se byl(a) 
ptát osobně na volné 
pracovní místo: 

  nebyl(a) jsem u žádného zaměstnavatele 
 u 1 – 2 zaměstnavatelů 
   u 3 a více zaměstnavatelů 

 

12  V posledních třech 
měsících jsem byl(a) na 
pohovoru: 

  nebyl(a) jsem na žádném pohovoru 
 u 1 zaměstnavatele 
  u 2 a více zaměstnavatelů 

 

13  V posledních třech 
měsících jsem požádal(a) o 
pomoc při hledání 
zaměstnání jednu nebo 
více agentur práce: 
 

 ano 
 

  ne 

 

14 Moje vyhlídky 
a možnosti 
získání 
zaměstnání 

Mám reálnou představu o 
svém budoucím uplatnění: 

 ano, mám reálnou představu 
  ano, mám představu, ale nejsem si jist(a) 
zda je reálná 

 ne, nemám reálnou představu 
 

 

15  Vím, jak získat zaměstnání: 
 
 
 

 ano, vím  
 

  spíše nevím 
 ne, nevím 

 

16  Domnívám se, že s mojí 
kvalifikací a získanou praxí 
najdu zaměstnání: 

 snadno 
  spíše snadno 
 spíše špatně 
  špatně 

 
  neumím posoudit 
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Č. Téma Tvrzení Nabídka vhodných odpovědí  
Vyplní 

zprostředkovatel 

17 Alternativní 
možnosti 
uplatnění na 
trhu práce 

Uvažuji o možnosti 
pracovat jako osoba 
samostatně činná (OSVČ) - 
chci podnikat: 
 

 ano, chci podnikat 
 
 

 ne, o podnikání jsem ještě neuvažoval(a) 
  ne, nechci podnikat 

 

18 Moje situace Jsem ve fázi, kdy čekám 
na: 

 přislíbené místo - mám rozjednán nástup 
do zaměstnání 

 vhodnou nabídku volného pracovního 
místa 

  starobní důchod 
 mateřskou dovolenou 
  umístění dítěte do jeslí nebo školky  
  pomoc (radu) při hledání zaměstnání 
  jiné … Uveďte, na co čekáte: 

 
 

 

 
Vyplní zprostředkovatel / poradce: 

Pořadí doporučených aktivit: Plánovaný termín jejich realizace  
1  
2  
3  
 
Podpis uchazeče o zaměstnání:....................................................  
 
Podpis zprostředkovatele (poradce): ...........................................  
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Příloha č. 3: Pomůcka pro vyhodnocení vstupního rozhovoru 
(ZPROSTŘEDKOVATEL) 

POMŮCKA PRO VSTUPNÍ ROZHOVOR (ZPROSTŘEDKOVATEL) 
 
Tento materiál slouží jako pomůcka pro diskusi s klientem nad dotazníkem „Podklad pro vstupní rozhovor“. 
Tabulka má stejnou strukturu jako dotazník pro klienta a obsahuje navíc návrhy doplňujících otázek a návrhy 
doporučených aktivit. Jednotlivé typy aktivit je třeba upravit podle aktuální nabídky ve Vašem kraji. 
 
Tento list můžete přiložit k dotazníku klienta a na příslušném řádku u označené odpovědi najdete příklad 
vhodné doplňující otázky a také návrh doporučené aktivity. 
 
 
 
 
 
 

Č. Téma 
Odpo
věď 

Dodatečné otázky 
Návrh 

aktivity 

1 Moje 
vzdělání, 
kvalifikace a 
další odborné 
vzdělávání 

   
  
   

  

   
 

  
   

 
   

 

- Budete mít v tomto oboru uplatnění? 
 
IPS 
 
PorUNIV 

2  

     
  

 
 

- O jaké řemeslo se jedná a kde jste získal praktické 
dovednosti? 

- Měl(a) byste zájem získat obdobu výučního listu? 

PorUNIV 3  

   -   

4 Dosavadní 
průběh mého 
zaměstnání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kterou profesi byste rád(a) dělal(a)?  

   - Co myslíte, mohli bychom vám nějak pomoci? 
 

SkupVol 
SÚPM 
Stáž   

  
    

- Jaké byly důvody vašich krátkodobých pracovních poměrů? 

 

5  
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Č. Téma 
Odpo
věď 

Dodatečné otázky 
Návrh 

aktivity 

  
 

  

  
  

- Co vám tehdy pomohlo najít zaměstnání?  

6  

   - V čem vidíte příčinu svých častých změn zaměstnání?  

  - Byl to někdo z rodiny?  
- Jakou měl pro Vás radu? 

 

JobClub    - Nemáte s kým mluvit, nebo si myslíte, že nikoho z vašeho 
okolí nezajímá, že hledáte zaměstnání? 

7 Moje aktivity 
směřující 
k získání 
zaměstnání 

  - Jaký máte plán pro získání zaměstnání? 

PsychPor 
SpecPor 

  
 

  8  

  
 

- S kým byste si přál(a) mluvit? SpecPor 
PsychPor 

  
    

- Popište mi, jakou formu má Váš životopis. Jak je dlouhý? 
- Máte životopis v elektronické verzi? 

 9  

   - Nechtěl byste pomoc při zpracování životopisu? JobClub 
   - Žádný vhodný inzerát jste nenašel(a)? 

- Použil jste nějaký jiný způsob ucházení se o zaměstnání? 
JobClub 

  - O jaké pozice se jednalo? Kde jste tyto inzeráty našel(a)?  

10  

 
   

- Jakým způsobem obvykle odpovídáte – e-mailem nebo 
posíláte životopis poštou? 

 

   - Máte problém s výběrem či osobním jednáním?  JobClub 
VPP 

11  
  
    

 

- Co to bylo za firmy? 
- O jaké pracovní pozice se jednalo?  

   - Nemáte v okolí žádnou firmu, kde byste chtěl(a) pracovat? JobClub 12  
  
   

- Jak jste vybral(a) daného zaměstnavatele? 
- Jakou formou jste zaměstnavatele oslovil(a)? 

 

  - Pamatujete si, jak se ta agentura jmenovala, nebo kde sídlí? 
- Jaký byl výsledek? Nabídli vám něco?  

 13  

   - Znáte nějakou agenturu práce ve svém okolí? Myslím, že 
byste to měl(a) zkusit. Mají obvykle aktuální požadavky přímo 
od firem. 

 

JobClub 

  - Prosím, můžete mi vaši představu stručně sdělit?  
SpecPor    - Potřeboval(a) byste si s někým promluvit o reálnosti vaší 

představy? 

14 Moje 
vyhlídky a 
možnosti 
získání 
zaměstnání 

  - Chcete si o svém budoucím uplatnění s někým popovídat? 

JobClub 
BilKom 
BDg 

   - Popište mi, jak na to půjdete a v čem si myslíte, že by vám 
úřad práce mohl pomoc. 

 15  

   
  

- Chtěl(a) byste do nějakého kurzu, kde byste se dozvěděl(a), 
jak efektivně hledat zaměstnání? 

JobClub 

  
   

  

  
   

- Z čeho usuzujete, že nemáte kvalifikaci a praxi, o kterou je na 
trhu práce poptávka? 

BilKom 
BDg 
PorRek 

16  

   - Označil(a) jste, že neumíte posoudit, zda máte kvalifikaci 
poptávanou na trhu práce. Ještě jste nezkoušel ucházet se 
zaměstnání? 

SpecPor 
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Č. Téma 
Odpo
věď 

Dodatečné otázky 
Návrh 

aktivity 

  - Potřebujete o svém záměru podnikat s někým mluvit?  
- Víte o tom, že Vás může ÚP při zahájení podnikání podpořit? 
- Máte představu o svém podnikatelském plánu? 

PorPod 
KurzPod 

17 Alternativní 
možnosti 
uplatnění na 
trhu práce   

   
  

  
 

- Kde máte přislíbeno místo? Kdo Vám jej přislíbil?  

   
 

- Jaké místo byste si představoval(a)? 
- Máte nějaké místo vyhlídnuté? 

 

  - Kdy byste měl jít do penze?  
    - Kdy máte termín?  
   - Kdy se dozvíte, že bylo Vaše dítě přijato?  
   - S čím si nevíte rady? Mohu Vám s tím nějak pomoci? … 

18 Moje situace 

   
 

- O co se jedná?  

 
 



                                                                                                              

Příloha č. 4: Informace pro uchazeče o zaměstnání 

Jak efektivně hledat zaměstnání 
 

Víte, že odhadem jen čtvrtina volných pracovních míst je zaměstnavateli 
zveřejňována?  
 

Děje se tak formou inzerce v denním tisku, na internetu, oznámením Úřadu práce nebo je o 
pomoc při jejich obsazení požádána některá personální agentura. Vyplývá z toho, že většina 
volných pracovních míst je obsazována jiným způsobem – přes kontakty zaměstnanců nebo 
jejich rodinných příslušníků.  
 
Efektivitu jednotlivých cest hledání zaměstnání znázorňuje následující obrázek. 

 
Přestože je hledání zaměstnání nejefektivnější přes osobní kontakty, nedoporučuje se 
spoléhat jen na ně. Chcete-li zaměstnání opravdu najít, nezbývá Vám než použít všechny 
výše uvedené možnosti. Není-li Vaše snažení o získání zaměstnání korunováno úspěchem, 
zamyslete se, kde je chyba. 
 
Zaměstnavatelé nereagují na váš životopis a motivační dopis?  
Zkontrolujte, zda odpovídáte na pracovní pozice, které jsou v souladu s vaším životopisem a 
zda je s ním v souladu i váš motivační dopis. Pokud ano a pokud sami neumíte tyto dva 
dokumenty přeformulovat, požádejte někoho z rodiny nebo blízkého okolí, aby vám pomohl. 
 
Dostáváte po přijímacích pohovorech negativní odpovědi?  
Požádejte o zpětnou vazbu některého z personalistů, který vás jako uchazeče odmítl. Taktně 
se ho zeptejte na důvody, proč zrovna vás odmítl. Žádejte zpětnou vazbu tím spíše, vyřadil-li 
vás personalista z výběrového řízení až po několika kolech.  
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Příloha č. 5: Podklad pro individuální schůzku (UoZ) 

PODKLAD PRO INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKU (UoZ) 

Zadání:  Vyplnění tohoto dotazníku má dva kroky: 

1) U jednotlivých položek označte křížkem  tvrzení, která odpovídají vaší 
současné situaci, nebo doplňte požadované informace. 

2) Projděte si označená tvrzení ještě jednou a zakroužkujte ta, která jsou 
pro vás v současné době s ohledem na hledání zaměstnání nejvíce 
problematická a která byste rádi řešili se svým zprostředkovatelem. 

 
Vaše příjmení 
 

Vaše jméno 
 

Datum zadání 
 

Úřad práce 
 

Jméno vašeho zprostředkovatele 
 

Datum odevzdání 
 

 

Č. Téma Tvrzení Nabídka vhodných odpovědí  

1 Moje aktivity 
směřující 
k získání 
zaměstnání 

V posledním měsíci jsem 
odpověděl(a) na následující počet 
nabídek volných pracovních míst: 

  na žádný 
 

 na 1 – 3 
 

  na 4 a více 
 

2  V posledních třech měsících jsem se 
byl(a) osobně ptát na volné pracovní 
místo: 

  nebyl(a) jsem u žádného zaměstnavatele 
 u 1 – 2 zaměstnavatelů 
  u 3 a více zaměstnavatelů 

3  V posledních třech měsících jsem se 
telefonicky informoval(a) na volné 
pracovní místo: 

  netelefonoval(a) jsem žádnému 
zaměstnavateli 

 u 1 – 2 zaměstnavatelů 
  u 3 a více zaměstnavatelů 

4  V posledních třech měsících jsem 
byl(a) na pohovoru: 

  nebyl(a) jsem u žádného pohovoru 
 u 1 zaměstnavatele 
  u 2 a více zaměstnavatelů 

5  V posledních třech měsících jsem 
požádal(a) o pomoc při hledání 
zaměstnání jednu nebo více agentur 
práce: 

 ano 
 

  ne 

6 Jak dnes vidím 
moje šance na 
získání 
zaměstnání 

Mám reálnou představu o svém 
budoucím uplatnění: 

 ano, mám reálnou představu 
  ano, mám představu, ale nejsem si jist(a) 
zda je reálná 

 ne, nemám reálnou představu 
 

7  Vím, jak získat zaměstnání:  ano, vím  
  spíše nevím 

 
 ne, nevím 

 
8  Domnívám se, že s mojí kvalifikací a 

získanou praxí najdu zaměstnání: 
 snadno 
  spíše snadno 
 spíše špatně 
  špatně 
  neumím posoudit 
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Č. Téma Tvrzení Nabídka vhodných odpovědí  

9 Jak dnes vidím 
moje vzdělání, 
kvalifikace a 
další odborné 
vzdělávání 

Chtěl(a) bych si doplnit odborné 
vzdělání nebo zvýšit kvalifikaci: 

  ano, vím v jakém oboru … Uveďte obor: 

 
 

 ano, ale nevím v jakém oboru 
 nejsem si jist(á), zda to potřebuji  
  ne, v této chvíli to nepotřebuji 

10 Moje aktuální 
situace  

Mohu / chci pracovat na:   plný i zkrácený úvazek 
 plný úvazek  
  zkrácený úvazek 
  jiné …  Uveďte typ úvazku: 

 

 
11  Mohu se za prací odstěhovat:   ano, mohu se za prací odstěhovat 

 spíše bych se mohl(a) za prací odstěhovat 
 spíše bych se nemohl(a) za prací 
odstěhovat 

  ne, nemohu se za prací odstěhovat 
12  Uvítám možnost poradit se, jak najít 

a získat zaměstnání: 
  ne 
 spíše ne 
  spíše ano 
  ano 

 
 
 
Vyplní zprostředkovatel: 

Pořadí doporučených aktivit: Plánovaný termín jejich realizace  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
 
 
Podpis uchazeče o zaměstnání: ........................................... 
 
Podpis zprostředkovatele:.................................................... 



                                                                                                              

Příloha č. 6: Pomůcka pro vyhodnocení individuální schůzky 
(ZPROSTŘEDKOVATEL) 
 

POMŮCKA PRO INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKU (ZPROSTŘEDKOVATEL)  
 
Tento materiál slouží jako pomůcka pro diskusi s klientem nad dotazníkem „Podklad pro individuální schůzku“. 
Tabulka má stejnou strukturu jako dotazník pro klienta a obsahuje navíc návrhy doplňujících otázek a návrhy 
doporučených aktivit. Jednotlivé typy aktivit je třeba upravit podle aktuální nabídky ve Vašem kraji. 
 
Tento list můžete přiložit k dotazníku klienta a na příslušném řádku u označené odpovědi najdete příklad 
vhodné doplňující otázky a také návrh doporučené aktivity. 
 
 
 

Č. Téma  Dodatečné otázky 
Návrh 

aktivity 

   - Žádný vhodný inzerát jste nenašel(a)? 
- Jak hledáte zaměstnání, když neodpovídáte na inzeráty? 

JobClub 

  - O jaké pracovní pozice se jednalo? 
- Kde jste tyto inzeráty našel(a)? 

 

1 Moje aktivity 
směřující 
k získání 
zaměstnání 

   - Jakým způsobem se obvykle ucházíte o zaměstnání? E-
mailem nebo poštou? 

 

   - V okolí není žádný podnik, kde byste chtěl(a) pracovat? JobClub 
AgentZpr 

2  
  
    

- Jak jste vybral(a) daného zaměstnavatele? 
  

   - V okolí není žádný podnik, kde byste chtěl(a) pracovat? JobClub 
AgentZpr 

3  

  
   

- Jak jste vybral(a) daného zaměstnavatele? 
 

 

   - Jak budete tuto situaci řešit? Potřebujete pomoc? JobClub 
AgentZpr 

4  
  
   

- O jaké firmy se jednalo? 
- O jaké pracovní pozice se jednalo?  

  - Pamatujete si, jak se ta agentura jmenovala nebo kde sídlí? 
- Jaký byl výsledek? Nabídli vám něco?  

 5  

   - Znáte nějakou agenturu práce ve svém okolí? Měl(a) byste 
to zkusit. Mají obvykle aktuální požadavky přímo od firem. 

JobClub 

  - Prosím, můžete mi stručně vaši představu sdělit?  
SpecPor    - Potřeboval(a) byste si s někým o reálnosti vaší představy 

promluvit?  

6 Jak dnes 
vidím moje 
šance na 
získání 
zaměstnání 

  - Chcete si o svém budoucím uplatnění s někým popovídat? 

JobClub 
BilKom, 
BDg 

   - Prosím, můžete mi sdělit, jak budete postupovat?  
   - Potřeboval(a) byste si o způsobech hledání zaměstnání 

s někým prohovořit?  
SpecPor 

7  

  Pokud budete chtít, mohu vám nabídnout pomoc. Mohu vás 
zařadit do kurzu, ve kterém se vše potřebné dozvíte.  

JobClub 

  
 

 

  
   

- Z čeho usuzujete, že nemáte kvalifikaci, o kterou je na trhu 
práce poptávka? 

BilKom 
BDg 
PorRek 

8  

   - Označil(a) jste, že neumíte posoudit, zda máte kvalifikaci poptávanou 
na trhu práce. Ještě jste nezkoušel ucházet se o zaměstnání? 

SpecPor 
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Č. Téma  Dodatečné otázky 
Návrh 

aktivity 

Rek 
PorRek 

   
 
 

- Jaké vzdělávání a v jakém oboru máte na mysli?  
- Máte již něco konkrétního vybraného? 
- Slyšel(a) jste o možnosti zvolené rekvalifikace? 

  
   

- Chtěl(a) byste si o výběru dalšího vzdělávání popovídat 
s nějakým odborníkem? 

SpecPor 
BDg 
IPS 

9 Jak dnes 
vidím moje 
vzdělání, 
kvalifikace a 
další odborné 
vzdělávání 

     

10 Moje aktuální 
situace  

   
   
   
  : 

 

 

  

   
  

- Stěhoval(a) byste se s rodinou nebo bez ní? 
- Chtěl(a) byste pracovat v zahraničí? 

 
EURES 

11 
 

 
 

  
 

   

Než se stěhovat, tak raději zůstanete nezaměstnaný?  

   
   

- Máte představu o tom, s kým byste chtěl(a) mluvit? SpecPor 12  

  
   

- Poradíte si tedy sám(a)?  

 
 
 
 



13 
 

Příloha č. 7: Zpráva z individuálního poradenského rozhovoru 
 

ZPRÁVA Z INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU 
Zpráva je určena pro potřeby Úřadu práce ČR a níže uvedeného uchazeče o zaměstnání 

 
 
UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ  

Jméno, příjmení, titul:   
Datum narození:   
Bydliště:  

 
PORADCE  

Jméno, příjmení, titul:   
Úřad práce:  

 
REALIZACE  

Datum konání:   
Místo konání:  

 
1) Souhrn možností pracovního uplatnění 

a) Souhrn pracovních činností, které UoZ uvedl, že zvládá / ovládá / umí dělat. 
b) Návrh povolání, ve kterých lze uvedené pracovní činnosti uplatnit a ve kterých se UoZ 

doporučuje hledat pracovní uplatnění.  
c) Doporučený další postup zprostředkování zaměstnání. 

2) Souhrn okolností znesnadňujících pracovní uplatnění 
a) Souhrn bariér zaměstnatelnosti. 
b) Návrh způsobu potlačení nebo odstranění bariér zaměstnanosti. 

 
 
Jméno a příjmení poradce, podpis 
Datum 
 
 
 
Převzetí zprávy z individuálního poradenského rozhovoru  
 
Tato zpráva se mnou byla projednána, souhlasím s jejími závěry a doporučeními a potvrzuji 
její převzetí. 
 
 
Jméno a příjmení klienta, podpis 
Datum 
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Příloha č. 8: Dotazník pro zjišťování bariér zaměstnatelnosti 

IDENTIFIKACE BARIÉR ZAMĚSTNATELNOSTI1 

 
Zadání:  U jednotlivých kritérií označte křížkem  tvrzení, která jsou pravdivá pro vaši 

situaci. 
 Potom si projděte označená tvrzení ještě jednou a zakroužkujte ta, která jsou pro 

vás v současné době nejvíce problematická a která byste rádi řešili jako první. 
 

Příjmení 

 
Jméno 

 
Telefon 

 
Rodné číslo 

 
Úřad práce 

 
Poradce 

 
Datum zadání 

 
Datum odevzdání 

 
 

(A) (B) (C) 
Faktor Bez vlivu na 

zaměstnatelnost 
Ovlivňující zaměstnatelnost 

Závažné bariéry ovlivňující možnost získat 
zaměstnání 

Schopnosti 
potřebné pro 
získání 
zaměstnání 

  Mám reálnou představu 
o svém budoucím 
uplatnění. 

   Vím, jak získat 
zaměstnání. 

 Nejsou mi jasné metody 
hledání zaměstnání, ale 
mám reálnou představu o 
budoucím uplatnění. 

  Má očekávání od 
zaměstnání nejsou 
v souladu se situací na 
trhu práce ani s mými 
současnými odbornými 
znalostmi a dovednostmi. 

 Nevím, jak získat zaměstnání.  
  Neumím si naplánovat, jak při hledání 

zaměstnání postupovat. 
 Nejsem schopen(a) si sestavit životopis a 

motivační dopis. 
 Nemám žádného zaměstnavatele, kterého bych 

mohl uvést do životopisu. 
 Nemám žádné známé, kteří by mi pomohli najít 

vhodné zaměstnání. 
 Nejsem schopen(a) prokázat nic z toho, co jsem 

podnikl(a) pro nalezení zaměstnání. 

Funkční 
gramotnost 

Jsem schopen(a) plynule 
mluvit, psát a číst: 

 česky, 
 anglicky, 
 německy, 
 jinak …………………………… 

 Mluvím česky, ale mám 
problémy s pochopením 
textu. 

 Mám problémy s počty. 

 Nemluvím česky. 
 Nemluvím dobře česky. 
 Mám problém s českou gramatikou. 

Trestní 
rejstřík 

 Nemám žádný záznam 
v trestním rejstříku. 

 Můj záznam v trestním 
rejstříku nemá vliv na 
moje šance získat 
zaměstnání. 

 Můj záznam v trestním 
rejstříku omezuje moje 
šance na získání 
zaměstnání. 

 Moje záznamy v trestním rejstříku do značné 
míry omezují moji zaměstnatelnost, protože: 
• právě proti mně probíhá trestní řízení 

(dokládám kopii předvolání k soudu), 
• mám záznamů několik a vážných. 

Komunikační 
schopnosti 

 Moje komunikační 
schopnosti jsou dobré. 

 Nemám problém při 
řešení konfliktů. 

 Mám obtíže při 
komunikaci. 

 Mám problémy při řešení 
konfliktů, ale v zaměstnání 
se to nijak neprojevuje. 

 Neumím jednat s lidmi. 
 Moje neschopnost řešit konflikty se několikrát 

negativně projevila i v zaměstnání.  

Součet 
zaškrtnutých 
polí: 

   

 
Vyhodnocení: 
 
 
 
 

Doporučení pro IAP: 
 
 
 
 

                                                      
1  Client Employability Profile. British Columbia. [online]. Dostupné na: 

http://www.hsd.gov.bc.ca/forms/pdf/HR2865.pdf, upraveno. 
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