
 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Rozhovor s absolventkami kurzu projektový a personální management 

v rámci projektu Sladit práci a rodinu dá práci 

____________________________________________________________ 

I. klientka 

Jak jste se dozvěděla o možnosti zapojit se do kurzu Projektový a personální management?  

Od sestry.  

Proč jste se rozhodla zúčastnit? 

Byla to příležitost něco nového se dozvědět a poznat nové lidi. Tyto informace bych mohla využít až 

se vrátím po rodičovské dovolené zpět do práce. 

Co víte projektu Sladit práci a rodinu dá práci, v jehož rámci se tento vzdělávací program realizuje? 

Je podporován EU a financován z jejích zdrojů. Dává možnost hlavně matkám na rodičovské dovolené 

zapojit se zase do života, načerpat aktuální informace a využít je při hledání nové práce. Také dává 

užitečné rady, jak skloubit nástup ženy do práce s tím, co se od ní očekává doma. 

Jaká je Vaše aktuální profese a odborná kvalifikace? 

Středoškolská učitelka na MD 

S jakými očekáváními jste do vzdělávacího programu nastoupila? Splnila se? Pokud ano, povězte 

jak, v opačném případě nás zajímá proč? 

Čekala jsem, že si prohloubím znalosti a dozvím se nové informace. Má očekávání se naplnila. Lektoři 

byli kvalifikovaní a ochotně odpovídali na naše dotazy i mimo předepsaný program. 

V čem měl (pokud měl) pro Vás největší přínos? 

Kromě nových informací, které jsem získala, jsem měla možnost vyzkoušet i hlídání. Já i moje dcera 

jsme byly spokojeny a myslím, že dceři to pomohlo k samostatnosti. 

Jak využijete získané znalosti a dovednosti? Nebo jste je již využila v praxi? Jak konkrétně? 

Doufám, že je využiji,  až znovu nastoupím do práce.  

Co by Vám vedle absolvování kurzu dopomohlo k uplatnění na pracovním trhu a k realizaci 

profesních ambicí?  

Větší sebevědomí, nebát se něčeho nového, jiná situace na pracovním trhu,… 

Jak musí být podle Vás každý člověk hledající pracovní uplatnění vybaven a připraven, aby byl 

úspěšný. A v čem mu může být nápomocno prostředí v němž žije? 

Musí mít sebevědomí, zabezpečené děti – školka po dobu pracovní doby, mít prostor v práci pro 

seberealizaci, musí mít znalosti na práci o kterou má zájem, musí vědět, co od práce očekává,… 
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II. klientka 

Jak jste se dozvěděla o možnosti zapojit se do kurzu Projektový a personální management?  

Na internetu 

Proč jste se rozhodla zúčastnit? 

Chtěla jsem se dozvědět a naučit něco nového a s novými znalostmi hledat i novou práci odpovídající 
více mým představám. 

Co víte projektu Sladit práci a rodinu dá práci, v jehož rámci se tento vzdělávací program 
realizuje? 

Tento projekt pomáhá rodičům po mateřské anebo rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaným, 
lépe sehnat práci. Dozvědí se nové věci, naučí se něco nového a lépe se tak mohou uplatnit na trhu 
práce 

Jaká je Vaše aktuální profese a odborná kvalifikace? 

Obchodní referentka, strojařka VŠ   

S jakými očekáváními jste do vzdělávacího programu nastoupila? Splnila se? Pokud ano, 
povězte jak, v opačném případě nás zajímá proč? 

Na vzdělávací program jsem nastoupila s očekáváním, že se dovím užitečné rady, které by mi 
pomohly se lépe uplatnit na trhu práce. Očekávání se splnila nejvíc v projektovém managementu, kde 
jsem se dozvěděla jak psát projekty. V personálním managementu mi chyběla praktická ukázka 
pracovních pohovorů. 

V čem měl (pokud měl) pro Vás největší přínos? 

Největší přínosem pro mě bylo naučit se správně psát projekty. 

Jak využijete získané znalosti a dovednosti? Nebo jste je již využila v praxi? Jak konkrétně? 

Jako obchodní referentka těžko. Hledám jinou pozici, kde bych nové znalosti mohla více využít. 

Co by Vám vedle absolvování kurzu dopomohlo k uplatnění na pracovním trhu a k realizaci 
profesních ambicí?  

K uplatnění mých pracovních ambicí by mi pomohl nejvíce kurz manažéra kvality nebo výroby. To je 
to co bych chtěla dělat po návratu z rodičovské a tam bych využila i své znalosti z projektového 
managmentu. 

Jak musí být podle Vás každý člověk hledající pracovní uplatnění vybaven a připraven, aby byl 
úspěšný. A v čem mu může být nápomocno prostředí, v němž žije? 

Člověk hledající práci musí být vybaven trpělivostí a uměním přesvědčování, že se hodí k nim do 
týmu. Okolí může být nápomocno dodáním sebedůvěry. 
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III. klientka 

Jak jste se dozvěděla o možnosti zapojit se do kurzu Projektový a personální management?  

Od kolegyně z mateřského centra 

Proč jste se rozhodla zúčastnit? 

Zaujala mě témata, končila mi rodičovská dovolená, připravovala jsem se do práce. 

Co víte projektu Sladit práci a rodinu dá práci, v jehož rámci se tento vzdělávací program realizuje? 

 

Jaká je Vaše aktuální profese a odborná kvalifikace? 

Koordinátorka projektu „Nechci sedět doma“ 

S jakými očekáváními jste do vzdělávacího programu nastoupila? Splnila se? Pokud ano, povězte 

jak, v opačném případě nás zajímá proč? 

Očekávání – znovu oživit informace, komunikace, nasměrování 

Splnilo, program mi moc pomohl, nastartoval mě, byl pro mě velmi užitečný v rámci přechodu 

z mateřské dovolené do zaměstnání, dal mi přesně informace, které jsem potřebovala 

V čem měl (pokud měl) pro Vás největší přínos? 

Podmínky byly nastaveny tak, že jsem se cítila dobře, jak v prostředí, tak v počtu a skladbě lidí. 

Kvalitní lektoři, profesionální přístup, motivace.  

Největší přínos u sebe vidím v motivaci – ve své další práci. 

Jak využijete získané znalosti a dovednosti? Nebo jste je již využila v praxi? Jak konkrétně? 

Pracuji jako koordinátorka v podobném projektu. 

Co by Vám vedle absolvování kurzu dopomohlo k uplatnění na pracovním trhu a k realizaci 

profesních ambicí?  

Absolvování bilanční a pracovní diagnostiky.. 

Jak musí být podle Vás každý člověk hledající pracovní uplatnění vybaven a připraven, aby byl 

úspěšný. A v čem mu může být nápomocno prostředí v němž žije? 

☺ mít chuť pracovat, znát sám sebe, aby dokázal uplatnit schopnosti, které jako člověk dostal do 

vínku nebo které nabyl, být si vědoma své ceny a hodnot. Jako matka malého dítěte – mít možnost 

zkráceného pracovního úvazku, mít možnost pracovat i doma (když je dítě nemocné). 



 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. 

____________________________________________________________ 

IV. klientka 

Jak jste se dozvěděla o možnosti zapojit se do kurzu Projektový a personální management?  

Na internetu 

Proč jste se rozhodla zúčastnit? 

Chtěla jsem si doplnit a dotřídit myšlenky k rozjezdu podnikání  

Co víte projektu Sladit práci a rodinu dá práci, v jehož rámci se tento vzdělávací program realizuje? 

Pořádající „firma“ je projekt EU,pořádá mnoho kurzů nejen pro lidi,ale i v rámci zefektivnění podniku 

je lze uskutečnit 

Jaká je Vaše aktuální profese a odborná kvalifikace? 

OSVČ 

S jakými očekáváními jste do vzdělávacího programu nastoupila? Splnila se? Pokud ano, povězte 

jak, v opačném případě nás zajímá proč? 

Ano splnila –utřídila jsem si představu a rozhodla se pro. 

V čem měl (pokud měl) pro Vás největší přínos? 

všeobecně 

Jak využijete získané znalosti a dovednosti? Nebo jste je již využila v praxi? Jak konkrétně? 

Zatím nijak nevyužívám,ale třeba někdy …. 

Co by Vám vedle absolvování kurzu dopomohlo k uplatnění na pracovním trhu a k realizaci 

profesních ambicí?  

Dostatek financí. 

Jak musí být podle Vás každý člověk hledající pracovní uplatnění vybaven a připraven, aby byl 

úspěšný. A v čem mu může být nápomocno prostředí v němž žije? 

To je individuální,podle co kdo hledá,ale v každém případě je důležité aby práce byla potěšením a 

člověka bavila 
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V. klientka 

Jak jste se dozvěděla o možnosti zapojit se do kurzu Projektový a personální management?  

Informace z mailu – přes mateřská centra. 

Proč jste se rozhodla zúčastnit? 

Viděla jsem to jako příležitost doplnit si vědomosti z oblasti projektů a personalistiky. 

Co víte projektu Sladit práci, a rodinu dá práci, v jehož rámci se tento vzdělávací program realizuje? 

Zaměřuje se na rodiče na rodičovské dovolené a do 15 let věku dětí a pomáhá jim v lepší orientaci na 

trhu práce. 

Jaká je Vaše aktuální profese a odborná kvalifikace? 

Aktuální profese – koordinátorka v neziskové organizaci. Odborná kvalifikace – původní Učitelka 1. 

Stupně ZŠ 

S jakými očekáváními jste do vzdělávacího programu nastoupila? Splnila se? Pokud ano, povězte 

jak, v opačném případě nás zajímá proč? 

Očekávala jsem doplnění vědomostí a dovedností v oblasti Personalistiky a finančního řízení projektů. 

Očekávání se naplnila. 

V čem měl (pokud měl) pro Vás největší přínos? 

Inteligentní a kultivování lektoři, zajímavé informace. 

Jak využijete získané znalosti a dovednosti? Nebo jste je již využila v praxi? Jak konkrétně? 

Konkrétně využiji znalosti z finančního řízení – pro řízení projektů, zajímavé metody – lektorská 

činnost. 

Co by Vám vedle absolvování kurzu dopomohlo k uplatnění na pracovním trhu a k realizaci 

profesních ambicí?  

Nevím. 

Jak musí být podle Vás každý člověk hledající pracovní uplatnění vybaven a připraven, aby byl 

úspěšný. A v čem mu může být nápomocno prostředí, v němž žije? 

Měl by mí povědomí o tom, co umí, měl by umět napsat CV, a prezentovat se adekvátně svým 

schopnostem. Určitě mu lidé z jeho bezprostřední blízkosti mu mohou dát zpětnou vazbu v čem je 

dobrý a vypíchnout jeho schopnosti, pokud je sám nevnímá. 
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VI. klientka 

Jak jste se dozvěděla o možnosti zapojit se do kurzu Projektový a personální management?  

- přišla mi emailem nabídka z dětského centra Sluníčko 

Proč jste se rozhodla zúčastnit? 

- dlouhodobě jsem hledala při rodičovské dovolené možnost přivýdělku z domova. Brala jsem to jako 

možnost dalšího vzdělání a navázání kontaktů s dalšími lidmi  + maminkami na rodičovské dovolené. 

Co víte projektu Sladit práci a rodinu dá práci, v jehož rámci se tento vzdělávací program realizuje? 

- moc dalších informací o projektu nemám 

Jaká je Vaše aktuální profese a odborná kvalifikace? 

- specialista na poskytování podnikatelských úvěrů, finanční analytik 

- VŠ, stavební fakulta, obor Ekonomie a řízení stavebnictví 

S jakými očekáváními jste do vzdělávacího programu nastoupila? Splnila se? Pokud ano, povězte 

jak, v opačném případě nás zajímá proč? 

- získání dalšího vzdělání, oprášení si vědomostí (navíc každý kurz vždy přinese něco nového) 

- navázání kontaktů, získání možnosti přivýdělku 

- získání informací pro rozhodnutí se, zda začít podnikat 

Má očekávání se splnila, od jedné maminky jsem získala kontakt na možnost přivýdělku – 

vyhodnocování projektů (v podstatě můj profesní obor) – ještě jsem kontaktu nevyužila, jsem  2 

měsíce po porodu, ale chci se kontaktu pokusit využít. 

V čem měl (pokud měl) pro Vás největší přínos? 

- nové informace, nové kontakty, dcera (1,5 roku) měla možnost si vyzkoušet být ve školce 

(velký přínos i pro ni) 

- rozhodnutí, že s podnikáním posečkám 

Jak využijete získané znalosti a dovednosti? Nebo jste je již využila v praxi? Jak konkrétně? 

- určitě využiji informace získané pro oblast pracovních pohovorů za účelem získání nyní brigády – 

přivýdělku, následně pro získání zaměstnání (pokud budu muset měnit zaměstnavatele) 

Co by Vám vedle absolvování kurzu dopomohlo k uplatnění na pracovním trhu a k realizaci 

profesních ambicí?  

- více možností hlídání dětí v přijatelné cenové hladině (abych svým přívýdělkem nezaplatila 

celé hlídání) 

Jak musí být podle Vás každý člověk hledající pracovní uplatnění vybaven a připraven, aby byl 

úspěšný. A v čem mu může být nápomocno prostředí v němž žije? 

- dostatečná kvalifikace, časová flexibilita, jazyková vybavenost 
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VII. klientka 

Jak jste se dozvěděla o možnosti zapojit se do kurzu Projektový a personální management?  

Nabídka mi přišla emailem. 

Proč jste se rozhodla zúčastnit? 

Pokouším se pro moje MC žádat granty a neúspěšně, chtěla jsem se dozvědět více o této složité 

činnosti. 

Co víte o projektu Sladit práci a rodinu dá práci, v jehož rámci se tento vzdělávací program 

realizuje? 

Mnoho ne.  Vím jen, že je určen těm, kteří jsou dlouhodobě mimo trh práce a chtějí se vrátit. Projekt 

by jim měl usnadnit rozhodnutí, kterým směrem se vydat. 

Jaká je Vaše aktuální profese a odborná kvalifikace? 

Momentálně jsem stále na rodičovské dovolené. Jsem ale stále zaměstnaná na Úřadu práce – Odboru 

dávek státní sociální podpory jako dávkový specialista. V současné době stojím v čele mateřského 

centra, které jsem založila před třemi lety. Před třemi měsíci jsem začala podnikat – lektorská 

činnost, pořádání kurzů, výroba bižuterie. 

S jakými očekáváními jste do vzdělávacího programu nastoupila? Splnila se? Pokud ano, povězte 

jak, v opačném případě nás zajímá proč? 

Očekávání jsem neměla, kromě toho, dozvědět se více o problematice psaní projektů. Uvítala bych 

více času na samotnou problematiku projektu, ale nemohla jsem se z důvodu nemoci zúčastnit 

posledních dvou hodin a tak je to pravděpodobně to, co mi chybí k ucelené informaci jak na to.  

V čem měl (pokud měl) pro Vás největší přínos? 

Projekt pro mě znamenal životní změnu. Posunul mě směrem dopředu v pohledu na mě samou i na 

mou situaci a postavení ve společnosti a na trhu práce.   

Jak využijete získané znalosti a dovednosti? Nebo jste je již využila v praxi? Jak konkrétně? 

Lepší plánování času (stále se mi nedaří získat pro sebe volný čas, ale i to doufám, změním), začala 

jsem podnikat – kurz mi pomohl se kvalitikovaně rozhodnout. Pomohl mi poznat svoji cenu a dodal 

mi odvahu. 

Zjistila jsem, že o granty žádat nebudu, nemám dostatek fantazie, byla by to pro mě ztráta času. 

Co by Vám vedle absolvování kurzu dopomohlo k uplatnění na pracovním trhu a k realizaci 

profesních ambicí?  
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Více zaměstnavatelů, kteří podporují sdílené úvazky, částečné úvazky nebo zkrácené úvazky, 

podnikové školky. 

Jak musí být podle Vás každý člověk hledající pracovní uplatnění vybaven a připraven, aby byl 

úspěšný. A v čem mu může být nápomocno prostředí, v němž žije? 

Myslím, že by měl mít informace o sobě samém – mít srovnané kdo je, kam jde a jak toho chce 

dostáhnout. Myslím, že halvně uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce by měli tyhle kurzy, jako byl 

tento – především první část – absolvovat. Trénink s personalistou – jak žádat o práci, asertivita, 

přehled o trhu práce – jak a kde získat o trhu práce informace.  
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VIII. klientka 

Jak jste se dozvěděla o možnosti zapojit se do kurzu Projektový a personální management?  

V mateřském centru Jablíčko 

Proč jste se rozhodla zúčastnit? 

Pro rozšíření vědomostí a všeobecného rozhledu, pomoc pro lepší zapojení se zpět do pracovního 

procesu 

Co víte o projektu Sladit práci a rodinu dá práci, v jehož rámci se tento vzdělávací program 

realizuje? 

Dvouletý projekt, který vznikl za účelem pomoci matkám s dětmi lépe se navrátit po MD do 

pracovního procesu 

Jaká je Vaše aktuální profese a odborná kvalifikace? 

Aktuální profese - učitelka hudby v ZUŠ 

kvalifikace – učitelka pro 1.st.ZŠ (PF Plzeň) a učitelka hudby (Konzervatoř Plzeň) 

S jakými očekáváními jste do vzdělávacího programu nastoupila? Splnila se? Pokud ano, povězte 

jak, v opačném případě nás zajímá proč? 

Očekávala jsem pomoc, jak si správně zorganizovat vlastní život v souladu s prací, jak hledat novou 

práce 

Má očekávání se splnila, kurz mi byl velmi přínosný 

V čem měl (pokud měl) pro Vás největší přínos? 

Mohla jsem se zamyslet sama nad sebou a nad svým životem a díky kurzu jsem dostala šanci mnoho 

věcí změnit. 
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Dalším přínosem bylo to, že moje 1,5letá dcera se naučila být mezi dětmi bez maminky. Hlídání bylo 

úžasné. 

Jak využijete získané znalosti a dovednosti? Nebo jste je již využila v praxi? Jak konkrétně? 

Teď už si třeba dovedu dobře zorganizovat čas, abych měla čas i na práci, rodinu i na sebe 

A naučila jsem se, že mohu některou práci i delegovat na někoho jiného☺ 

Co by Vám vedle absolvování kurzu dopomohlo k uplatnění na pracovním trhu a k realizaci 

profesních ambicí?  

Kurz dialogického jednání☺ 

Jak musí být podle Vás každý člověk hledající pracovní uplatnění vybaven a připraven, aby byl 

úspěšný. A v čem mu může být nápomocno prostředí, v němž žije? 

Člověk musí mít pevné nervy a známé, aby v dnešní době sehnal dobré pracovní místo. A měl by se na 

pohovory dokonale připravit, aby působil sebejistě.A proto je super, když dostane šanci absolvovat 

takový kurz. 

 

 


