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Zaměstnání

INZERCE

Vystudovali jste vysně-
ný obor a očekáváte,
že v něm budete až do
důchodu? Statistiky
dokládají, že semůže-
temýlit. Většina lidí to-
tiž pracuje zcela mimo
branži, v níž se vyučili.
Kdo je flexibilní a rád
se učí nové věci, nemu-
sí se změny bát.

Michaela Kadlecová
spolupracovnice MF DNES

L
inda Chvojková vystudova-
la gymnázium, a jak dnes
sama přiznává, v osmnácti
letech neměla představu,
čím by chtěla v životě být.

„A tak jsem šla na Vysokou školu eko-
nomickou, vlastně hlavně kvůli jazy-
kům, které jsem tam mohla studo-
vat.“ Bohužel, ekonomie ji moc ne-
nadchla. Už během studia pokukova-
la po vedlejším oboru ekonomická
žurnalistika, který se na univerzitě
vyučoval. „Po škole jsem zamířila
rovnou na mateřskou, v jejímž prů-
běhu jsem si přivydělávala psaním.
Po skončení rodičovské jsem věděla,
že coby ekonomka fungovat nebu-
du, a nastoupila jsem do redakce.
Vše šlo vlastně velmi přirozeně,“ vy-
práví Linda, jak zběhla od ekonomie
ke copywritingu, tedy psaní nejrůz-
nějších textů.

Ani socioložka, ani novinářka.
Obchodnice
Dokonce dvojitou změnou branže
prošla ve své kariéře Kamila Steinba-
chová. „Vystudovala jsem sociologii,
kterou jsem se nakonec nikdy neživi-
la. Výzkum, kam pak míří většina so-
ciologů, mě totiž nebavil a zašívat se
na univerzitě, abych se mohla věno-
vat teorii, se mi také nechtělo.“
Změna oboru pro ni nebyla složitá,

protože se vlastně začala živit svým
koníčkem. „Už léta jsem psala filmo-
vé recenze a díky této praxi mě přija-
li do prvního média, pro které jsem
psala již za peníze. Následně jsem
změnila obor ještě jednou a v součas-
né době působím na obchodní pozi-
ci v oblasti financí. Čekalo mě hodně
práce, abych získala potřebný certifi-
kát a mohla zaměstnání dál vykoná-
vat, ale opět nešlo o nic, co by se
s trochou snahy nedalo zvládnout.“

Pružný angličtinář u počítače
Zdá se, že lidem, jako jsou Linda
nebo Kamila, patří budoucnost. Trh
práce totiž bude přát těm, kdo se ne-
bojí změny, jsou flexibilní a nevadí
jim učit se nové věci. Naopak ten,
kdo bude slepě vykonávat jednu pro-
fesi a nebude se rozhlížet kolem
sebe, může snadno skončit na úřadě
práce.
Platí to i pro absolventy, u nichž na-

víc hrozí, že si k vystudovanému obo-
ru nenajdou vztah. Prostě zjistí, že je-

jich představy neodpovídají realitě a
práce není tak zábavná nebo tak
dobře oceněná, jak čekali. A právě
tehdy se mohou poohlížet po jiném
zaměstnání v odlišném odvětví.
Najdou ho snáze, pokud mají „zá-

klad každého dobrého zaměstnan-
ce“: ovládají cizí jazyky a umějí pra-
covat na počítači. Obojí se lze přitom
naučit na vysoké škole, není třeba do-
cházet na nějaké externí kurzy. Zaži-
té znalosti se vyplatí celoživotně roz-
víjet – neztratit krok se stále se zdoko-
nalujícími informačními technologie-
mi a udržovat cizí řeč na aktivní úrov-
ni.

S rekvalifikací pomůže
úřad práce
V některých případech stačí ke změ-
ně oboru jen osobní angažovanost a
píle. Jindy je však odvětví méně pří-
stupné či třeba vyžaduje odborné

osvědčení. Pak je dobré se poohléd-
nout po rekvalifikačním kurzu.
Na vývěskách úřadu práce nebo na

jehowebových stránkách lze najít se-
znamoborů, na které jemožné se re-
kvalifikovat, včetně informací o kur-
zu: kdy se koná, co všechno se v něm
učí, jaké jsou požadavky na uchaze-
če... V čase, po který člověk kurz na-
vštěvuje, může čerpat podporu v ne-
zaměstnanosti. Po úspěšném ukon-
čení dostane osvědčení, které mu
může pomoci získat živnostenský list
nebo konkrétní pracovní místo.
Pochopitelně se těžko můžete re-

kvalifikovat na vysoce odbornou po-
zici, na kterou je jinak třeba mnoha-
letého vysokoškolského studia. Tak-
že díky kurzu z vás architekt nebo
dentista nebudou, nicméně i tak je
výběr pozic opravdu široký. Rekvali-
fikační kurzy pořádá řada organiza-
cí. Důležité je, zdamají akreditaci mi-

nisterstva školství a tělovýchovy. Jen
v takovém případě může kurz uhra-
dit úřad práce. Jde o nemalé částky,
často v desetitisících korun.

Nabídka: od správce sítí po
kuchaře
Rekvalifikace se určitě vyplatí v pro-
fesích, ve kterých se používá počí-
tač. Nabízí se základní kurz práce na
PC, dále tvorba webových stránek,
práce s databázemi, internetovýmar-
keting, IT bezpečnost, ale i aktuální
trend: internet věcí. Pro účast na spe-
cializovaných kurzech je samozřej-
mě třeba absolvovat předchozí úro-
veň či mít odpovídající vzdělání.
Pokud je vámblízké účetnictví, mů-

žete se zaměřit na daně nebo mzdy.
Vystudovat můžete i personalistiku,
pedagogiku nebo grafiku. Nabízejí se
rovněž kurzy pro manuální práci,
lze se stát cukrářem, pekařem, ku-

chařem, ale také topenářem či tesa-
řem. Liší se délka kurzu. Některé tr-
vají jen pár dnů, pokud chcete pod-
stoupit celkovou rekvalifikaci, třeba
na tesaře, školení trvá několik měsí-
ců.
Rekvalifikovat se samozřejmě vy-

platí jen na profese, o které je mo-
mentálně na trhu práce zájem. Podle
průzkumu agentury Grafton Recruit-
ment v loňském roce firmám nejvíce
chyběli řemeslníci a dělníci, lidé v
technických oborech, zejména v in-
formačních technologiích. „Letos
bude nadále velký nedostatek kvalifi-
kovaných dělnických profesí, zejmé-
na lakýrníků, zámečníků, svářečů a
obráběčů, nedostatkoví budou i elek-
trikáři, skladníci se znalostí cizích ja-
zyků a řidiči vysokozdvižného vozí-
ku. Firmy budou také hojně poptá-
vat pracovníky z oblastí vývoje elek-
troniky a programování průmyslové

automatizace. V informačních tech-
nologiích budou nejvíce chybět vývo-
jáři a SAP konzultanti. Napříč trhem
bude velká poptávka po účetních se
znalostí angličtiny,“ vyjmenovává Jit-
ka Součková z personální agentury
Grafton.

Rekvalifikací proti vyhoření
Jan Čermák z Prahy, který původně
vystudoval učiliště odborného stra-
vování, chtěl změnit svou kvalifika-
ci na obchodního zástupce. „V kur-
zu bylo 12 lidí, tři si to platili sami,
ostatním rekvalifikaci hradil úřad
práce. Ještě předtím jsemmusel na-
psat úvahu, proč by mi měli vzdělá-
vání proplatit z veřejných peněz,
a prošel jsem,“ vypráví Jan Čermák.
Jeho kurz trval tři měsíce, vždy je-
den celý den v týdnu, a k tomuměli
účastníci interaktivní aplikaci, kde
mohli látku dále sledovat. V předná-
šení se střídali čtyři lektoři, kurz byl
rozdělen do témat. „Z každého
jsme psali testy online. Než jsme
byli puštěni k ústním zkouškám,
skládali jsme na dálku velký test. Na-
konec jsem dostal certifikát,“ popi-
suje Čermák.
Dnes přiznává, že rekvalifikace mu

nepomohla tak, jak původně čekal.
Neposunula ho dále v pracovní oblas-
ti, ale spíše mu dodala impulz do ži-
vota: „Pomohla mi postavit se znovu
na nohy a odolat syndromu vyhoře-
ní. Bohužel se vše zkombinovalo se
zdravotními problémy, které řeším
dodnes, takže jsem ještě novou kvali-
fikaci nevyzkoušel v praxi. Jsem zvě-
davý, až budu posílat životopis na po-
zici obchodního zástupce, zdami ne-
vyčtou, že nemám žádnou pracovní
zkušenost.“
Přesto dnes říká, že by si zvolil stej-

ný rekvalifikační kurz, zásadnější by
podle něj měla být spolupráce s úřa-
dy. „Moc mi tam nepomohli a rekva-
lifikaci mi sami nenabídli. Kdybych
nepotkal zástupce společnosti, která
ji pořádala, tak vůbec nevím, že ta
možnost je.“

Veletrhy práce vás popostrčí
V každém větším městě dnes může-
te navštívit veletrh práce. Je to per-
fektní příležitost, jak oslovit hned ně-
kolik potenciálních zaměstnavatelů
na jednommístě. Pokud se sem coby
uchazeč chystáte, určitě se vyplatí se
slušně obléknout a několikrát si vy-
tisknout aktuální životopis. Na veletr-
hu najdete stánky různých organiza-
cí, které poptávají nové zaměstnan-
ce. Seznámíte se s nabídkou pracov-
ních míst, s tím, jaké jsou pro ně
předpoklady.
Výhodou je, že rozhovor s persona-

listou probíhá na neformální úrovni.
Trpíte-li trémou při pohovorech,
tady se snáze uvolníte. Pokud se vám
budou firma a pozice zamlouvat,mů-
žete se domluvit na další schůzce.
Poté již nebudete jen anonymní
uchazeč, který zaslal životopis, a na
pohovor se můžete lépe připravit.
V Praze a Brně se konají Profesia

Days, veletrhy práce probíhají
i v menších městech, například
v České Lípě, Karlových Varech, ve
Zlíně...

N ěkdy není změna oboru
nebopracovní náplně dobro-
volnou volbou, ale přímo

nutností. Na trhu práce totiž prů-
běžně vznikají zcela nové profese,
na něž je třeba se přeškolit. To se
často děje přímo uvnitř firem:
„S postupující robotickou automa-
tizací či umělou inteligencí se
mění řada pracovních pozic
a s nimi i nároky na schopnosti
a znalosti uchazečů o práci v obo-
ru podnikových služeb. V řadě pří-
padů si firmymusí své zaměstnan-

ce na potřebné kompetence do-
vzdělat. I proto je v branži kladen
tak velký důraz na firemní vzdělá-
vání. Obor podnikových služeb in-
vestuje do vzdělávání svých lidí až
čtyřikrát více času, než je průměr
zbytku trhu,“ uvádí například Jo-
nathan Appleton, ředitel asociace
ABSL. Roboty je třeba brát jako
nové kolegy, nikoli jako soupeře,
a spolupracovat s nimi.
„Technologie nezměnily jen trh

práce, ale i přístup k získávání vě-
domostí a přípravě na profesní ži-

vot. Začíná být jasné, že jednou na-
byté vzdělání nestačí a lidé musí
studovat, rekvalifikovat se a sbírat
zkušenosti v průběhu celého své-
ho produktivního života,“ vysvět-
luje Jonathan Appleton a dodává:
„Charakter práce se totiž bude ne-
ustále měnit a úspěšný bude ten,
kdo bude na tyto změny připrave-
ný.“
Nové posty vznikají nejčastěji

v nejdynamičtějším oboru, v IT:
„Jsou to hlavně specialisté na robo-
tickou automatizaci procesů či

umělou inteligenci, do budoucna
však budou mezi nejžádanější po-
zice patřit datoví vědci a analytici,
experti na digitální transformaci,
správci sociálních médií a digitál-
ního obsahu a specialisté na zákaz-
nickou zkušenost: návrháři, teste-
ři, manažeři… Podle loňské studie
Future of Jobs, kterou vydalo
World Economic Forum, bude
proto do roku 2022 muset 54 pro-
cent zaměstnanců center podniko-
vých služeb získat nové znalosti,“
dodává Jonathan Appleton.

Nové profese, roboti a umělá inteligence

Nebojte se
zběhnout
k jinému
oboru

Zemědělství, lesnictví

Více na www.jobdnes.cz

AGRONOM-TECHNIK V ROSTLINNÉ VÝROBĚ

Dojiči - ošetřovatel

Zemědělský dělník v rostlinné výrobě - sklizeň zeleniny

DOJIČ(KA)

STÁJNÍK

IT - prodej a služby

Více na www.jobdnes.cz

Projektový/Delivery manažer (oblast loterií) - 6916

Obchodník/konzultant (IT infrastruktura) - 6840

Sales Representative (i pro juniory) - 6918

Obchodní manažer (SW řešení) - 6903

Project Manager (SW pro streamování médií) - 6899

Strojírenství

Více na www.jobdnes.cz

SENIOR KONSTRUKTÉR - STROJÍRENSTVÍ

TECHNOLOGIST

PROCESS ENGINEER

KONSTRUKTÉR - I PRO JUNIORY

VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR

Management

Více na www.jobdnes.cz

Jednatel společnosti

Vedoucí prodavačka, maso-uzeniny,

zástup vedoucí prodavač/ka, maso-uzeniny

vedoucí prodejny

Vrchní sestra v oblasti péče o seniory vedoucí zdravotnického provozu
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