
Z nezaměstnané řidičkou kamionu 
 
Pracuji jako lektor a poradce v projektu Prokop. Na vzdělávacích kurzech pro nezaměstnané 
se věnujeme finančnímu hospodaření, řešení předlužení, občanským právům a povinnostem, 
ale i rozvoji osobních kompetencí. Svou práci nevnímám jen jako práci s dlouhodobě 
nezaměstnanými, ale také jako práci s jednotlivými lidmi, z nichž někteří mají velmi složitý 
životní příběh, kvůli kterému jsou zaměstnatelní hůře, než ostatní. 
 
Velmi často se setkáváme s klienty, kteří pracují celý život na jednom místě anebo vykonávají 
jeden druh práce, a náhle se změní jejich situace, např. zanikne jejich pracovní místo, stane 
se jim úraz nebo se zhorší jejich zdravotní stav a své dosavadní povolání již nemohou dále 
vykonávat. Tím se dostanou do situace, kdy jsou bezradní a říkají: „Já vlastně nic jiného 
neumím.“ 
 
Takovým případem je i atraktivní osmačtyřicetiletá paní Jana, která se zúčastnila jednoho 
z kurzů na Moravě.  
 
Příjemná žena, které byste její věk rozhodně nehádali, utrpěla po mateřské dovolené těžký 
úraz. Následovala téměř roční rekonvalescence a pak pracovala pouze na pozicích, které jí 
její aktuální zdravotní stav dovolil – ve výrobně studené kuchyně, později doplňovala zboží 
v Makru. Poslední rok byla v evidenci Úřadu práce ČR.  
 
Přestože je paní Jana značně samostatná, komunikativní, mluví dvěma cizími jazyky a umí 
řešit problémy, dostala se do situace, se kterou si sama nevěděla rady.  
Na začátku kurzu měkkých dovedností, při zjišťování silných stránek paní Jana uvedla, že 
miluje řízení aut a postupným zpřesňováním došla k názoru, že se jí velmi líbilo být řidičkou 
kamionu na dlouhých trasách. Přestože na to má vhodné vlastnosti i kompetence, takto o 
případné změně zaměření nikdy neuvažovala.  Vždy hledala práci, kterou vykonávala 
doposud a nedokázala se ze svého stereotypu vymanit.  
 
V rámci kurzu si Jana vypracovala životopis cíleně na pozici řidičky, kde zdůraznila své 
kompetence v řízení a vyzdvihla své osobní vlastnosti vhodné pro práci řidičky kamionu. Při 
simulaci pracovního pohovoru Jana hrála kandidátku na pozici řidičky bez profesní praxe a 
ostatní členové skupiny sledovali její verbální a neverbální komunikaci, sebeprezentaci a 
hodnotili, jak působí na první dojem apod. Jana reagovala velmi pozitivně na zpětnou vazbu, 
na kritiku i pochvalu od ostatních účastníků v kurzu, která pro ni byla, dle jejich vlastních slov, 
velkým přínosem. Ostatní účastníci se do Janiny situace vžili natolik, že se rozhodli udělat z ní 
„kamioňačku“ za každou cenu a pustili se s vervou do skupinové práce. 
 
Aby zjistili, zda je vůbec tato pracovní pozice v regionu žádaná, prošli společně inzeráty 
s nabídkami. Další skupina pak zjišťovala, které schopnosti a kompetence, měkké i tvrdé, jsou 
pro řidiče dálkových tras nezbytné, a které zaměstnavatelé požadují. Poté společně s Janou 
rozborem její SWOT analýzy zkoumali, které požadavky jí v dané chvíli chybí, a zda-li je 
v jejích silách a možnostech je získat. Zjistili, že je nezbytné rozšířit si řidičský průkaz o 
skupiny C+E a získat profesní průkaz, což bylo dobrým podkladem pro následující individuální 
poradenství. Navíc má Jana možnost absolvovat tyto zkoušky v rámci rekvalifikace přes 
místní Úřad práce. 



 
Velmi dobře zde zafungovala skupinová dynamika, kdy skupina paní Janu podpořila v jejím 
úmyslu stát se řidičkou kamionu. Při závěrečném vyhodnocení její pozice na trhu práce jí byl 
doporučen vstup do individuálního poradenství, které jí s podporou kariérní poradkyně může 
pomoci splnit její cíl.  
 
Pro ostatní členy skupiny byl tento případ ukázkou toho, že východisko z dosavadní situace 
se může objevit i tam, kde ho doposud nehledali. Byl pro ně natolik inspirativní a motivující, 
že většina účastníků kurzu vstoupila do individuálního poradenství. 
 
Projekty PROKOP tvoří ucelenou soustavu projektů a realizuje je Fond dalšího vzdělávání, 
státní příspěvková organizace MPSV. Je financován z ESF prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Od roku 2018 by měl PROKOP obsáhnout 
území všech krajů České republiky. Části lidí dlouhodobě evidovaných na úřadech práce 
nabízí balíček aktivizačních, motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit, které se 
zaměřují na zvýšení finanční a občanské gramotnosti a také na zlepšení osobních kompetencí, 
které jim pomohou najít uplatnění na trhu práce. Od října 2016 prošlo úspěšně soustavou 
projektů PROKOP, za přispění partnera Úřadu práce České republiky, již téměř tři tisíce 
klientů v evidenci nezaměstnaných. Bližší informace lze získat na stránkách Fondu dalšího 
vzdělávání www.fdv.cz (projekt PROKOP - východ). 
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