
 

 

EVALUAČNÍ ZPRÁVA 

projekt „Podpora pro ženy - migrantky s malými dětmi na trhu práce v hl. m. Praze“  

reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003063  

podpořen Evropskou unií, Operačním programem Zaměstnanost 

 

Zaměření projektu a jeho východiska 

Problém, na který se projekt zaměřoval, spočíval v problematickém postavení žen-migrantek 

s dětmi do 15 let na trhu práce na území hl.m.Prahy.  

Ženy-cizinky často měly horší postavení na trhu práce z důvodu péče o děti do 15 let, kdy 

nejvhodnější formou pro ně jsou alternativní pracovní úvazky a flexibilní pracovní doby, které se však 

na českém pracovním trhu hůře hledají. Ženy-cizinky navíc mají další handicapy jako je malá pracovní 

zkušenost a to nejen v ČR, ale i v zemi původu, nižší stupně vzdělání či vzdělání, které není uznané 

v ČR jako rovnocenné. Nejzásadnějším problém žen-cizinek je nedostatečná znalost českého jazyka, 

kdy se zdržují z důvodu péče o děti zejm. v domácím prostředí, na děti hovoří mateřským jazykem a 

mají velice malou příležitost k používání českého jazyka. Kurzy českého jazyka, když jsou skupinové, 

ženám-cizinkám z důvodu péče o děti nevyhovují, a individuální kurzy jsou v komerční sféře velice 

drahé.  

Problém se týká i zaměstnavatelů, kteří často mají obavu zaměstnávat ženy s malými dětmi 

(vysoká nemocnost dětí a chybění žen v práci). U cizinek k tomu ještě přistupuje nedostatečná 

jazyková vybavenost. Zaměstnavatelé často také mají nedostatečné znalosti informací 

zaměstnavatelů o možnostech zaměstnávání cizinců, je neochota zaměstnavatelů zaměstnávat ženy-

cizinky ještě vyšší.  

 Nedostatečná integrace cizinců na trh práce i do společnosti přináší následky celé 

společnosti (ekonomické-např. daňové úniky při práci na černo, sociální-např. uzavřenost komunit a 

jejich specifikace narušující soužití s majoritou apod.) Postavení českých žen na trhu práce je 

dlouhodobě problematické (problém se skloubení péče o děti a zaměstnání, menší příležitost k 

postupu na vyšší pozice, nižší mzda oproti mužům, rušení pracovního místa v případě plánovaného 

návratu ženy z mateřské/rodičovské dovolené, dlouhodobé vyhledávání zaměstnání, setrvávání na 

úřadu práce, diskriminace při výběrových řízeních ze strany zaměstnavatelů /gender, péče o děti/), 

ženy-migrantky s malými dětmi jsou na trhu práce ještě ohroženější (mají problémy, které jsou 

typické pro české ženy a navíc i problémy vyplývající z cizí státní příslušnosti jako např. nedostatečná 

znalost českého jazyka a pracovně-právních předpisů, malá rodinná síť bez možnosti výpomoci, 

neorientovanost na trhu práce, dostávání nabídek na podřadné pozice často na DPP nebo práce na 

černo, odlišné zvyklosti při výběrovém řízení, nízké vzdělání a nedostatečná praxe, diskriminace na 

pracovišti apod.).  

Cíl projektu 



Cílem projektu bylo zlepšení postavení 65 členek cílové skupiny na trhu práce za použití metody 

koučování a skrze nástroje, jež mohou být koučem použity. Dílčími cíli byly: a) vyhledání řešení u 65 

osob skrze koučink b) zvýšení psychologické odolnosti u 20 členek cílové skupiny (zejm. ženy-

migrantky, které nikdy nepracovaly či jen krátkodobě a mají nízkou kvalifikaci), a to skrze 

psychologicképoradenství, jehož účinnost by se projevila ve schopnosti zůstat v projektu po dobu 6 

měsíců, resp. do doby nalezení zaměstnání, a schopností cíleně pracovat na vyhledávání práce 

(předcházení ztráty motivace, obavy ze zaměstnání, strachu z opakovaného odmítnutí apod.) či 

nastoupit do zaměstnání; c) zajištění vhodné kvalifikace u 26 žen-cizinek skrze absolvování kvalifikací; 

c) zvýšením informovanosti v oblasti pracovně-právního prostředí, které se projeví dostatečnou 

znalostí trhu práce, možností zaměstnání, náležitostí pro získání zaměstnání, znalostí znaků 

diskriminace a obrany proti ní ; d) zlepšení znalostí českého jazyka či odborného českého jazyka u 26 

žen-migrantek, jež se projeví takovou znalostí českého jazyka, jež umožní dostatečné dorozumění se 

se zaměstnavatelem či dostatečnou komunikaci po odborné stránce, e) zvýšení odborných 

dovedností  u 10 žen-cizinek skrze realizace odborné praxe u zaměstnavatelů.  

Popis klíčových aktivit projektu 

a) Nabírání klientů do projektu a jejich koučing 

Na počátku projektu byly klientky oslovovány skrze vytvořené letáky o projektu v jazyce českém, 

anglickém a ruském. S klientkami byla realizována setkávání, kde se řešilo zejm. následující: 

náležitosti ke konkrétním zaměstnavatelům, orientace na pracovním trhu, v pracovních nabídkách, 

orientace na internetu s ohledem na vyhledávání potenciálně nebezpečných inzerátů,  informování o 

tzv. alternativních formách zaměstnání, praktické nácviky přijímacích pohovorů včetně telefonátů s 

potenciálním zaměstnavatelem, poskytování zpětné vazby, nácviky sebeprezentace, práce s pozitivy 

/podpora/, podpora při vyhledávání zaměstnání. S klientkou bylo pracováno koučem individuálně až 

do doby splnění individuálního cíle. Kouč pravidelně spolupracoval s psychologem, s budoucími 

zaměstnavateli, s lektory českého jazyka, s poskytovateli re/kvalifikací... Individuálně řešil případné 

problémy při realizaci psychologické podpory a vzdělávacích služeb. Zabýval se taktéž možností 

zvýšení vzdělání skrze nostrifikace středoškolských či vysokoškolských diplomů u žen-cizinek ze země 

původu. Tam, kde to bylo možné, žádal o jejich rovnost a tím možnost zvýšení šancí na lepší 

uplatnitelnost na trhu práce. Do doby uznání rovnosti je uznáváno pouze základní vzdělání. Jedná se 

navíc o složitý proces.  

b) Psychologické poradenství 

Psychologické poradenství bylo realizováno psychologem, přičemž ten byl najímán jako služba. Výběr 

služby byl dle pravidel OPZ. Klientky spolupracovaly s psychologem dle jejich časových možností a dle 

domluvy s psychologem. Podpora byla poskytována do doby, než psycholog uznal za vhodné její 

ukončení či klientka sama službu ukončila. Obsahem bylo nejčastěji: zaměření na podporu při 

integraci na trh práce, kde buly převážně řešeny psychické stavy bránící úspěšnému začlenění 

klientky do pracovního procesu, řešení posttraumatického stresového syndromu, nízkého 

sebevědomí, dalším problémem byla nevědomost, na co se v pracovní sféře zaměřit, na co je klientka 

dobrá a co by mohla pracovnímu trhu nabídnout.  Rozsah poskytování služby byl stanoven na max. 12 

setkání pro každou z žen, přičemž u některých došlo k navýšení této časové dotace, kdy požádal sám 

psycholog o navýšení. Samotné psychologické poradenství bylo směřováno tak, aby žena byla 

psychicky připravena k integraci na trh práce. Po ukončení došlo k evaluaci služby.  

c) Vzdělávací služby 

Vzdělávací služby byly realizovány ve třech rovinách: 



1. Nabídka re/kvalifikací-Žena, která vyjádřila přání na re/kvalifikační kurz, a tento kurz byl potřebný 

pro její integraci na trh práce, tento kurz jí byl schválen. V rámci schvalování kurzů byla zejm. brána 

v úvahu skutečnost uplatnitelnosti klientky na trhu práce.  

2. Nabídka individuální výuky českého jazyka-Žena, u které byla koučem zjištěna nedostatečná 

znalost českého jazyka, která mohla zapříčiňovat špatnou integraci na trh práce, příp. byla zjištěna 

potřeba odborného českého jazyka pro nalezení zaměstnání jako např. účetní, zdravotní sestra apod., 

jí byla nabídnuta individuální výuka českého jazyka v rozsahu 40 hodin. Vstupem byl vstupní test 

úrovně jazyka.  

3. Nabídka praxí-V př., že kouč zjistí potřebu absolvování praxe pro úspěšnější integraci na trh práce, 

byla ženě nabídnuta možnost jejího vyhledávání a domluvení se s potenciálním zaměstnavatelem 

(jednalo se např. o profese jako pracovník v sociálních službách, chůva apod.). Praxe byla plánována v 

rozsahu min. 15 hodin.  

Pro 30 žen zároveň byla k dispozici nabídka hlídání v rozsahu 50 hod., v příp. prokázání potřeby pro 

absolvování vzdělávacích služeb. Nabídku na hlídání dětí nakonec využila jedna žena při absolvování 

rekvalifikace.  

Pracovně-právní poradenství 

S klientkami bylo realizováno pracovně-právní poradenství individuální formou, kdy docházelo 

k setkávání mezi klientkou zařazenou do projektu a právníkem, který byl odborníkem na pracovně 

právní oblast. Podklady si připravil pracovně-právní poradce do jednoduché písemné podoby, která 

byla klientkám předávána na schůzkách k jejich odnesení. Kromě písemného podkladu byla vždy 

klientka ústně poradcem vzdělána zejm. v následujících tématech: pracovní povinnosti 

zaměstnavatele, druhy pracovního poměru včetně listinné podoby smluv, pracovní povinnosti 

zaměstnance, podoby diskriminace u zaměstnavatele a na pracovišti včetně možností obrany, práce 

přes zprostředkovatele (švarc systém) včetně práce na černo a důsledky z nich plynoucí. Každá 

klientka měla navíc ještě možnost konzultovat během procesu koučování své individuální případy s 

pracovně-právním poradcem.  

Evaluace projektu klientkami: 

Evaluace projektu probíhala těmito způsoby: 

- Dotazníkovým šetřením, které klientky vyplnily po ukončení projektu (39 klientek) 

- Telefonickým šetřením, pokud klientky nevyplnily dotazník (25 klientek) 

- Rozhovory se všemi pracovníky, kteří v rámci projektu pracovali s klientkami (5 job coachů, 2 

právníci)  

Po skončení účasti v projektu vyplnila část klientek evaluační dotazníky, a to většinou po závěrečné 

schůzce s job coachem. Ty klientky, které dotazníky nevyplnily (nepřišly na domluvenou schůzku, 

projekt ukončily předčasně), zaslaly dotazník buď mailem, nebo s nimi byla provedena telefonická 

evaluace.  

Dále byly provedeny kvalitativní rozhovory se všemi osobami, které pracovaly na pozici job coach (4 

osoby) a právník (2 osoby).  

Evaluací s klientkami bylo zjištěno následující: 

55 klientek bylo s projektem zcela spokojeno 

5 klientek bylo s projektem částečně spokojeno  



Klientkám chybělo v projektu: 

- Více hodin čj (2x) 

- Málo času na projektové aktivity (2x) 

Klientky v projektu nejvíce oceňovaly (klientky mohly napsat více možností): 

- Kurzy českého jazyka (12 x v dotazníku, 20x telefonicky) 

- Služby psychologa a pomoc s problémy (6x v dotazníku, 4x telefonicky) 

- Právní poradenství (4x v dotazníku, 10x v telefonu)  

- Poradenství a pomoc job coache (10x v dotazníku, 12x v telefonu)  

- Rekvalifikace (9x v dotazníku, 9x v telefonu)  

- Nostrifikace (3x, 3x v telefonu)  

- Způsob komunikace mezi OPU a klientkami: „ochota a vstřícnost“, „způsob komunikace se 

ženami a dobrá nálada“, „komunikace a jednání“ 

- Praxe a práce (1x) 

Klientky by ne/doporučily svým známým: 

39 klientek by doporučilo projekt svým známým (dotazníkově), 25 klientek by doporučilo projekt 

svým známým (telefonické šetření). Nikdo nezvolil možnost, že by projekt nedopručil.  

Důvody doporučení (některé klientky v dotazníkové formě důvod více nerozvedly): 

- Více se dozvědí (2x dotazníkově, 2x telefonicky) 

- Kvalifikovaní odborníci  

- Projekt nabízí užitečné služby (1x dotazníkově, 10x telefonicky) 

- Praktická pomoc  

- Spokojenost a podpora 

- Pomoc v integraci a získaná práce (1x dotazníkově, 1x telefonicky)  

- Velmi rozumné jednání 

- Vlastní spokojenost (1x dotazníkově, 3x telefonicky)  

- Projekt opravdu funguje (2x dotazníkově, 5x telefonicky)  

- Pomůže vám to  (5x dotazníkově, 3x telefonicky) 

- Skvělí učitelé 

- Seberozvoj (2x dotazníkově, 1x telefonicky)  

- Pro lepší život v ČR 

Při telefonické evaluaci či při závěrečné schůzce (interpretováno job coachy) obecně klientky hovořily 

o tom, že jsou rády za komplexní nabídku projektu a často oceňovaly korektní přístup pracovníků. To 

se jevilo pro klientky jako podstatné, jelikož některé z nich mají nízké sebevědomí, případně již nějaké 

negativní zkušenosti s přijímáním cizinců.  

Část klientek projektu využila pouze služby job coache a český jazyk, a to z důvodu vstupu do projektu 

4-6 měsíců před koncem projektu. Od těchto klientek pak nejvíce zaznívaly připomínky k nedostatku 

času na projektové aktivity.  

V dotazníkovém šetření klientky neuváděly téměř žádné negativní zkušenosti či podněty ke zlepšení.  

V telefonické evaluaci se 2x objevila stížnost na dojíždění do učeben Glossa (vzdálenost od bydliště 

klientky), jinak klientky žádné připomínky nevznesly.  

Evaluace projektu pracovníky projektu 



Byly provedeny rozhovory s job coachy Bobysudovou, Mrkvovou, Finglovou, Makovcovou a Russ a 

s právníky Radovou a Rozumkem.  

Rozhovory se týkaly zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu a podnětů pro zlepšení. 

U job coachů jsme poznatky shrnuli k jednotlivým aktivitám takto: 

- Nabírání klientů do projektu a jejich koučování  

Pracovníci projektu konstatovali, že nástup klientek do projektu byl pozvolný, nejvíce jich do projektu 

vstoupilo od května 2018 do července 2018. Problém pro ně bylo vysvětlovat klientkám problémy 

s kurzy čj (způsobené opakovaným výběrovým řízením na dodavatele).  

Spolupráci s klientkami hodnotí pracovníci jako dobrou, cítili se dostatečně odborně vybaveni pro 

tuto práci. Některé klientky měly jasnou představu o své profesní dráze v ČR, jiné váhaly mezi více 

variantami a některé o představě svého profesního života neměly jasnou představu.  

Jako problematické se jevilo dodržení intervalu setkávání mezi klientkami a job coachy. Jelikož zde 

většina klientek nemá širší rodinné zázemí (babičky či jiné rodinné příslušníky), vstupovala péče o děti 

výrazně do frekvence setkávání. Klientky jsou v rodinách ty, kdo řeší otázky ohledně dětí (péče o 

nemocné děti, návštěvy lékařů, atd). Pokud mají klientky děti se specifickými potřebami (vývojovou 

poruchu,..), stávalo se, že i více než měsíc nebylo možné se s klientkami sejít. Tento typ péče nejde 

ani nahradit placeným hlídáním, ke kterému i tak jsou klientky ostražité.  Některé klientky také na 

období letních prázdnin či vánoc odjíždějí do země původu a účast v projektu pak byla také 

přerušena.  

Všechny job coachky se shodovaly, že je důležité klientky vybavit dobře sestaveným CV, které 

podrobně popíše praxi klientek v zemi původu, a pomůže tím zlepšit skutečnost, že přibližně polovina 

klientek neměla v ČR žádnou pracovní zkušenost či jen zkušenost brigádní.  

Současný stav na trhu práce velmi přispěl k tomu, že 22 klientek projektu našlo zaměstnání či založilo 

živnostenský list (2 klientky našly zaměstnání v lednu 2019, tedy až po skončení projektu). Pracovnice 

projektu se shodují, že povědomí zaměstnavatelů o zaměstnávání cizinců se výrazně zlepšilo, ale stále 

jsou zaměstnavatelé, kteří o této problematice neví vůbec nic.  Co se ne úplně daří, je plné využití 

kvalifikace klientek ze země původu. Klientky projektu měly z cca 50 % vysokoškolské vzdělání, ale 

žádná ho plně neuplatnila. Například klientky s nostrifikovaným VŠ vzděláním pracovaly jako 

prodavačky, klientky s pedagogickým vzděláním pracovaly jako asistentky ve firmě či v lepším pípadě 

jako asistentky pedagoga.  

Naopak se nedařila praxe u zaměstnavatelů, neboť zaměstnavatelé měli obavy spojit se touto formou 

s cizinci, často se báli, že by to mohlo být považováno za nelegální zaměstnávání. Zároveň v projektu 

nebylo možné nabídnout jim finanční odměnu za praxi, což pro zaměstnavatele nebylo atraktivní.  

U 23 klientek byla během projektu podána žádost o nostrifikaci vzdělání, u 6 žen nebyla nostrifikace 

do konce realizace projektu ukončena. Jedná se totiž o dlouhodobý několikaměsíční proces. 17 

klientek naopak bylo v uznání vlastnosti SŠ a VŠ diplomu úspěšné a zvýšila se jím tak díky projektu 

jejich kvalifikace i možnosti na trhu práce.  

Psychologické poradenství  

Všechny pracovnice velmi oceňovali spolupráci s psycholožkou projektu. Za důležité považovaly to, že 

psycholožka je rodilý mluvčí ruského jazyka a ovládá vedle jazyka českého i jazyk anglický. 

Psychologické poradenství tak může být plynulé a bez prostředníků.  



Psycholožka řešila s klientkami otázky sebevědomí, integrace, vztahových problému, pracovního 

směřování. Vše ve vazbě na úspěšné pracovní uplatnění klientky.  

Vzdělávací služby 

Pracovnice projektu oceňovali možnost rekvalifikací na míru, tzn. zcela dle výběru klientek. Coachky 

uváděly, že ve většině případů je potřeba klientkám poskytnout dostatek času, aby se mohly 

rozhodnout o směru vzdělávání.  

Kurzy českého jazyka hodnotí pracovnice jako nezbytný nástroj projektu, bez kterého by projekt 

zaměřený na pracovní integraci postrádal smysl. Do kurzů českého jazyka opět vstupoval faktor péče 

o děti, takže klientky měly absence (většinou omluvené) a některé kurzy trvaly i ¾ roku.  

Pracovně právní poradenství  

Klientky měly často malou zkušenost na českém trhu práce, ale vycházely ze zkušeností svých 

manželů nebo známých. Otázky klientek často naznačovaly, že se jejich blízcí či známí setkávají 

s porušováním pracovně právních předpisů (ústní uzavírání smluv, práce přes čas bez proplacení, 

neodvádění zdravotního či sociálního pojištění, švarc systém).  

Celkově hodnotili pracovníci projekt jako hladce běžící a úspěšný. Do budoucna by udělaly 

s klientkami i skupinová sezení formou otevřené svépomocné skupiny. Dále by bylo vhodné navázat 

spolupráci se zaměstnavateli a prakticky klientkám ukázat, jak probíhají některé typy zaměstnání 

v ČR.  

Celkové naplnění cílů projektu 

Celkově bylo podpořeno 73 žen-cizinek,  61 klientek přesáhlo podporu 40 hodin. 

Klientky absolvovaly 27 rekvalifikací, 3 dokončily rekvalifikaci až po skončení projektu.  

31 žen nastoupily kurz českého jazyka u Glossa, 3 klientky kurz předčasně ukončily a 2 nestihly 

odchodit všechny lekce 

9 žen nastoupilo na kurzy ČJ s lektorkami na Dpp, kromě jedné,  všechny ukončily stanovené penzum 

40 hodin   

20 klientek našlo zaměstnání (16 na hlavní pracovní poměr, 2 na dohodu o provedení práce, jedna 

klientka si otevřela živnostenský list, druhá klientka si živnostenský list rozšířila), další 2 klientky 

nastoupily do zaměstnání v lednu 2019, tedy po skončení projektu.  

17 klientek opakovaně využilo psychologické poradenství 

23 klientek podalo žádost o nostrifikaci vzdělání, 6 klientek dosud neví výsledek, zbytku bylo uznáno 

vysokoškolské vzdělání a v jednom případě úplné středoškolské vzdělání s maturitou.  

 

 

 


