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Úvodní slovo garanta modulu
Cílem části první modulu Uplatnění na trhu práce s názvem Uplatnění na trhu práce je
poskytnout znalosti o fungování trhu práce především z pohledu praxe.
Tato část postihuje hlavní aspekty trhu práce, jako jednoho z trhů výrobních faktorů.
Značná část je věnovaná problematice osobní kariéry a technikám hledání
zaměstnání. Část opory je věnována problematice politiky zaměstnanosti realizované
v zemích Evropské unie a v České republice. V této
éto části se předmět dostává
do praktičtější roviny. Získané znalosti můžete dobře uplatnit při své každodenní
praxi. V jednotlivých tématech tak získáte znalosti o problematice hledání zaměstnání,
systému služeb zaměstnanosti v České republice a také o konkrétních programech
aktivní politiky zaměstnanosti uplatňovaných na českém trhu práce.
V závěrečných částech se seznámíte s „Informačním systémem o průměrném
výdělku“ a Integrovaném systému o typových pozicích“ a možnostmi konkrétního
konkrétn
využití těchto produktů na trhu práce. Věřím, že pochopení a zvládnutí této praktické
části přispěje k Vašemu lepšímu uplatnění se na trhu práce.
Velkou výhodu při studiu tohoto modulu budou mít ti studenti, kteří se již na trhu
práce pohybují a s mnoh
mnohaa dále vysvětlovanými jevy se setkali, případně setkávají. Zde
je dobré konfrontovat vlastní zkušenosti se studovanou teorií na jedné straně,
případně využít nabyté znalosti při svém konkrétn
konkrétním
ím rozhodování a vystupování
na reálném trhu práce na straně druh
druhé.

Milan Šimek

1. Název modulu
Uplatnění na trhu práce
práce, část I Uplatnění na trhu práce
2. Číselné označení: B.3.3

3. Zařazení modulu do studia

bakalářské studium
3. ročník
5. semestr
modul profesní přípravy

Typ modulu

povinný
mezioborový
Rozsah výuky (v hodinách)

prezenční forma

Forma ukončení

zkouška

4. Studijní zátěž

0 přednášek + 14 cvičení

9

4 kredityy

Charakteristika studijní zátěže
Prezenční studium
Absolvování dvouhodinového cvičení

Ohodnocení kredity
1

Příprava na dvouhodinová cvičení

0,5

Vypracování životopisu a motivačního dopisu

0,5

Příprava na vyhodnocování mzdových možností na trhu
práce

0,5

Příprava na práci s ISTP

0,5

Příprava na závěrečný test
Celkem

1
4

4

5. Jména vyučujících
Příjmení

Jméno, tituly

Zařazení

Kontakt

Šimek

Milan,

11 736256630

12 PS

h.D., doc.
RNDr.,Ph.D

10 garant a
vyučující

Michal,

13 vyučující

14 596398460

15 PS

Tvrdoň

Forma
výuky

Mgr. Ing., Ph.D.

6. Organizace výuky
Výuka probíhá v souladu s Organizací akademického roku a schváleným rozvrhem
v rámci 14 cvičení. V rámci výuky nejsou zařazeny žádné přednášky. Každé cvičení je
dvouhodinové

7. Definování obsahu prezenční výuky
Část I Uplatnění na trhu práce je zaměřena tak, aby studenta vybavila znalostmi o fungování
trhu práce, seznámila jej s technikami, jak efektivně hledat zaměstnání a využít všechny
možnosti pro dobré uplatnění na trhu práce. Po úspěšném absolvování budou studenti
schopni pochopit roli podnikatele na trhu práce, pracovat s analytickými
alytickými informacemi o trhu
práce, pochopit roli státu při formování a ovlivňování trhu práce, vypracovat životopis,
vypracovat motivační dopis při hledání zaměstnání, hledat si zaměstnání s využitím systému
EURES, využít informační systém o průměrných vvýdělcích
ýdělcích při hledání zaměstnání, využívat
Integrovaný systém typových pozic v procesu hledání zaměstnání a přijímání nových
pracovníků.
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Uplatnění na trhu práce, část I, uplatnění na trhu práce
č.
1.

2.

3.

4.

Téma

Přednáška

Úvod do studia části 1 modulu Uplatnění na trhu práce

ne

Charakteristika trhu práce v České republice

ne

Subjekty působící na trh práce a na uplatnění jednotlivce
na něm.

ne

Působení státu na trhu práce a na trh práce.

ne

Aktivity
na cvičeních
Výklad učitele o
zaměření
předmětu.
Vystoupení
každého
studenta s
informací o jeho
současném a
předpokládaném
uplatnění na trhu
práce. Zadání
úkolů.
Výklad učitele o
základních
charakteristikách
vývoje trhu
práce. Aktivní
vystoupení
studentů s
informacemi o
aktuální situaci
na trhu práce v
České republice,
v regionu a ve
městě.
Výklad učitele o
roli odborů a
monopsonu na
trhu práce.
Skupinová
diskuse nad rolí
zaměstnavatelů
a zástupců
pracovníků na
trhu práce.
Výklad učitele o
hospodářské
politice státu v
oblasti trhu
práce. Skupinová
diskuse nad rolí
politiky
zaměstnanosti v
ekonomice.

Hodnocení
Prezence
účasti na
cvičení.

Prezence
účasti na
cvičení.
Hodnocení
zapojení
studentů do
diskuse.

Prezence
účasti na
cvičení.
Hodnocení
zapojení
studentů do
diskuse.

Prezence
účasti na
cvičení.
Hodnocení
zapojení
studentů do
diskuse.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Investice do lidského kapitálu jako předpoklad dobrého
uplatnění se na trhu práce.

ne

Osobní kariéra.

ne

Jak efektivně hledat zaměstnání.

ne

Jak se připravit na přijímací řízení.

ne

Uplatnění se na trhu práce EU.

ne

EURES.

ne

Výklad učitele na
téma investice
do lidského
kapitálu z
pohledu
jednotlivce a z
pohledu firmy.
Provedení
Pro
odhadu odhad
návratnosti
investice do
vzdělání na VŠP
a.s.
Výklad učitele na
téma osobní
kariéra.
Provedení
analýzy vlastních
kariérových
možností.
Výklad učitele na
téma způsoby
hledání
zaměstnání.
Vytvoření
motivačního
dopisu.

Prezence
účasti na
cvičení.
Vyhodnoce
ní odhadu
investic do
lidského
kapitálu.

Prezence
účasti na
cvičení.
Vyhodnoce
ní analýz
kariérových
možností.
Prezence
účasti na
cvičení.
Vyhodnoce
ní
zpracování
motivačních
dopisů.
Výklad učitele na Prezence
účasti na
téma obsah a
cvičení.
struktura
Vyhodnoce
životopisu.
Vytvoření
ní
vlastního
zpracovaný
životopisu.
ch
životopisů.
Výklad učitele na Prezence
téma Evropská
účasti na
strategie
cvičení.
zaměstnanosti.
Diskuse na téma
Lisabonská
strategie a její
pokračování.
Výklad učitele na Prezence
téma EURES.
účasti na
Praktické hledání cvičení.
zaměstnání v
Hodnocení
zahraničí pomocí schopnosti
web aplikace.
hledat
zaměstnání
pomocí
web
aplikace.
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11.

Systém služeb zaměstnanosti České republiky,
prostředkování zaměstnání.

ne

12.

Možnosti využití programů politiky zaměstnanosti v
procesu uplatnění se na trhu práce.

ne

13.

Využití Informačního systému o průměrném výdělku na
trhu práce.

ne

14.

Využití Integrovaného systému typových pozic na trhu
práce.

ne

Výklad učitele na
téma
zprostředkování
zaměstnání.
Diskuse na téma
kvalita
zprostředkování
zaměstná
pomocí Úřadu
práce ČR a
pomocí agentur
práce.
Výklad učitele na
téma možností
vybraných
programů aktivní
politiky
zaměstnanosti
při uplatnění se
na trhu práce.
Prezentace
zkušeností
s programy
aktivní politiky
zaměstnanosti.
Výklad učitele na
téma možnosti
využití informací
z ISPV při hledání
zaměstnání.
Analýza
výdělkových
možnosti ve
vybraných
profesích
profes v
podnikatelském
a
nepodnikatelské
m sektoru.
Výklad učitele na
téma možnosti
využití
Integrovaného
systému
typových pozic
(ISTP) při hledání
zaměstnání.
Realizace analýzy
individuálního
potenciálu s
využitím aplikace
JOB TIP.

Prezence
účasti na
cvičení.

Prezence
účasti na
cvičení.
Prezentace
výsledků
vybraných
programů
aktivní
politiky
zaměstnano
sti v
regionu.
Prezence
účasti na
cvičení.
Hodnocení
výsledků
analýz
výdělkovýc
h možnosti
ve
vybraných
zaměstnání
ch.

Prezence
účasti na
cvičení.
Hodnocení
výsledků
hledání
zaměstnání
pomocí
aplikace
JOB TIP.
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8. Vyučovací metody






cvičení
brainstorming
řízená diskuze
výklad učitele
případové studie

9. Požadavky na ukončení modulu
Podmínkou ukončení této části modulu je:
 Odevzdání motivačního dopisu.
 Odevzdání vypracovaného životopisu.
 Úspěšné absolvování závěrečného zkouškového testu

10. Metody a struktura hodnocení
 Vypracování motivačního dopisu, kde student získá 5 bodů.
 Vypracování životopisu, kde student získá 5 bodů.
Závěrečný písemný test, přičemž za úspěšně absolvovaný test je považován takový,
ve kterém student získá alespoň 21 bodů zze 40 možných.

Struktury sumativního hodnocení a jeho složek v rámci modulu
Hodnocená aktivita

Získané body

Motivační dopis
Životopis
Závěrečný písemný test
Celkem

5
5
40
50

Procentní vyjádření
10%
10%
80%
100%

Výsledná hodnotící stupnice za celý modul Uplatnění na trhu práce (jsou
(
zahrnuty obě její
části).
A = 90 - 100%
B = 80 - 89%
C = 70 - 79%
D = 60 - 69%
E = 50 - 59%
F = 49 - 0 %

(90 - 100 bodů)
(80 - 89 bodů)
(70 - 79 bodů)
(60 - 69 bodů)
(50 – 59 bodů)
(49 bodů a méně)
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Shrnutí a závěr
Tato část modulu vzhledem ke svému omezenému rozsahu zachycuje pouze základní a
důležitá fakta vztahující se k jednotlivým tématům. Za účelem zdárného zvládnutí této části
modulu je také dobré využívat základní studijní literaturu a také tu, která je doporučena
dopor
v rámci jednotlivých kapitol.
Přeji Vám hodně úspěchů při studiu této části modulu „Uplatnění na trhu práce“.

Milan Šimek
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