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EVALUACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍCH TLUMOČNÍKŮ 

PŘI KRAJSKÝCH POBOČKÁCH ÚŘADU PRÁCE 

 

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK – PRACOVNÍCI ÚP 

 

Pokyny pro vyplnění: Před vyplněním dotazníku si pečlivě přečtěte celý soubor položených otázek. 

 
Č. dotazníku (nevyplňujte): 

 
 
Datum poskytování služby:  Krajská pobočka: LIBEREC  PRAHA 
 
 
Kontaktní pracoviště: …………. 
 

1. Čas poskytování služby byl z hlediska využití: 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
 

a) NEDOSTATEČNÝ  b) OPTIMÁLNÍ   c) NADBYTEČNÝ 

Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Organizace sociálního tlumočení byla zajištěna: 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
 

a) DOBŘE  b) SPÍŠE DOBŘE  c) SPÍŠE ŠPATNĚ  d) ŠPATNĚ e) NEVÍM 

 
Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Byl/a jste spokojen/a s kvalitou služeb poskytovaných tlumočníkem? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
 

a) ANO  b) SPÍŠE ANO  c) SPÍŠE NE  d) NE  e) NEVÍM 

Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Zefektivnilo podle Vás tlumočení poskytování informací klientovi? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
 

a) ANO  b) SPÍŠE ANO  c) SPÍŠE NE  d) NE  e) NEVÍM 



 

 

 
Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Usnadnilo tlumočení kontakt s klientem? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 

a) ANO  b) SPÍŠE ANO  c) SPÍŠE NE  d) NE  e) NEVÍM 

 
Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Porozuměl/a jste lépe dotazům klientů? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 

ANO  SPÍŠE ANO  SPÍŠE NE  NE  NEVÍM 
 
Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Porozuměl klient lépe, dle Vašeho subjektivního hodnocení, díky tlumočení předávaným informacím? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
ANO  SPÍŠE ANO  SPÍŠE NE  NE  NEVÍM 
 
Pokud máte doplňující poznámky, prosím, uveďte je níže: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Další poznámky: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  



 

 

EVALUACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍCH TLUMOČNÍKŮ 
PŘI KRAJSKÝCH POBOČKÁCH ÚŘADU PRÁCE 

 
EVALUAČNÍ DOTAZNÍK – ČÁST PRO TLUMOČNÍKY 

 
Pokyny pro tlumočníka: Před a v průběhu poskytování služby vyplňte níže uvedené položky. Po skončení 
tlumočení předejte dotazník k vyplnění klientovi. Dotazník je ze strany klienta anonymní. 
 
 
Č. dotazníku (nevyplňujte): 
 
 
Datum poskytování služby: 

 
1. Jazyková verze:   

 
a) ANGLIČTINA  b) ŠPANĚLŠTINA  c) RUŠTINA 

 
d) Jiný. Vypište: ………………………… 

 
 

2. Krajská pobočka: a) LIBEREC  b) PRAHA 

 
3. Kontaktní pracoviště: ……………… 

 
4. Doba tlumočení kontaktu na Krajské pobočce Úřadu práce 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
 

1) 0 – 10 minut 
 

2) 11 - 20 minut 

 
3) Více jak 20 minut – uveďte přibližný čas. 
 

 
 

5. Jedná se o opakovaný kontakt se stejným klientem? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 

 
a) ANO   b) NE 

 
6. Typologie klienta/cizince 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
 

1) Občan EU/EHP + Švýcarska 
 

2) Rezident členského státu EU/EHP 
 

3) Občan třetí země požívající mezinárodní ochrany 
 

4) Občan třetí země s trvalým pobytem v ČR 
 

5) Občan třetí země bez trvalého pobytu v ČR 
 

 



 

 

 
7. Jakých služeb poskytovaných Úřadu práce se týkala návštěva klienta? 

 
Zakroužkujte jednu či více z níže uvedených variant. 
 

1) Evidence zájemce o zaměstnání 
 

2) Evidence uchazeče o zaměstnání 
 

3) Zprostředkování zaměstnání 
 

4) Rekvalifikace 
 

5) Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů 
 

6) Dávky v hmotné nouzi 
 

7) Pracovní povolení 
 

8) Jiné agendy Úřadu práce. Vypište ………………………… 
 

9) Agendy nesouvisející s činnostmi Úřadu práce. Vypište ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EVALUACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍCH TLUMOČNÍKŮ 
PŘI KRAJSKÝCH POBOČKÁCH ÚŘADU PRÁCE 

 
EVALUAČNÍ DOTAZNÍK – ČÁST PRO KLIENTY ÚŘADU PRÁCE 

 
Pokyny k vyplnění: Před vyplněním dotazníku si pečlivě přečtěte celý soubor položených otázek. 

 
1. Jak byste ohodnotil své znalosti češtiny? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
 

1) Pokročilý (B2) 
2) středně pokročilý (B1) 
3) mírně pokročilý (A2) 
4) začátečník (A1) 
5) žádné znalosti 

 
2. Země původu? 

Vypište název země, ze které pocházíte. 
 
………………………… 
 

3. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o službách sociálního tlumočení při Úřadu práce? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
 

1) Od zaměstnanců Úřadu práce 
2) Od zaměstnanců neziskových organizací 
3) Z elektronických zdrojů 
4) Z informační tabule Úřadu práce 
5) Od známých 
6) Jiným způsobem. Prosím vypište: ………………………… 

 
4. Využíváte poprvé služeb Úřadu práce? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
 

a) ANO   b) NE 

 
 

5. Usnadnil Vám tlumočník komunikaci s pracovníkem Úřadu práce? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
 

a) ANO  b) SPÍŠE ANO  c) SPÍŠE NE  d) NE  e) NEVÍM 

Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Pokud důvodem Vaší návštěvy na Úřadu práce byla evidence jako zájemce/uchazeče o zaměstnání, 
usnadnil tlumočník její průběh? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
a) ANO  b) SPÍŠE ANO  c) SPÍŠE NE   d) NE  e) NEVÍM 



 

 

f) TOTO NEBYL DŮVOD MÉ NÁVŠTEVY 
 
Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Pokud důvodem Vaší návštěvy na Úřadu práce bylo zprostředkování zaměstnání nebo poradenství, usnadnil 

tlumočník její průběh? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
a) ANO  b) SPÍŠE ANO  c) SPÍŠE NE   d) NE  e) NEVÍM 

f) TOTO NEBYL DŮVOD MÉ NÁVŠTEVY 
 
Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Pokud důvodem Vaší návštěvy bylo získat více informací, pomohl Vám tlumočník s jejich 

porozuměním? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
a) ANO  b) SPÍŠE ANO  c) SPÍŠE NE  d) NE  e) NEVÍM 

f) TOTO NEBYL DŮVOD MÉ NÁVŠTEVY 
 

Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Pokud Vám tlumočník pomohl s vyplněním formulářů/tiskopisů, porozuměl/a jste lépe jejich 
obsahu? 

Zakroužkujte jednu z níže uvedených variant. 
a) ANO  b) SPÍŠE ANO  c) SPÍŠE NE  d) NE  e) NEVÍM 

f) TOTO NEBYL DŮVOD MÉ NÁVŠTEVY 
 

Prosíme, odůvodněte své hodnocení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Další poznámky: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Příloha 3 – Dotazník pro tlumočníky – dotazníkové šetření (5 str.)  
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Úvodní otázky 

*Povinné pole 

1. Jaký je váš mateřský jazyk? * 

 Čeština 

 Jiné: 
 

2. Jaké jsou vaše pracovní jazyky? * 

 Angličtina 

 Čeština (jako cizí jazyk) 

 Čínština 

 Francouzština 

 Mongolština 

 Němčina 

 Ruština 

 Španělština 

 Ukrajinština 

 Vietnamština 

 Jiné: 
 

3. Jakou máte kvalifikaci k tlumočení? * 

 Studium na ÚTRL 

 Studium filologického oboru 

 Studium pedagogického oboru 

 Speciální kurz pro tlumočníky (např. kurz pořádaný organizací META apod.) 

 Jazykový kurz 

 Pobýval/a jsem v delší dobu v dané zemi (6 měsíců a více). 

 Jsem rodilý/á mluvčí 

 Jiné: 
 

4. Kolik máte let zkušeností s tlumočením? * 

 Méně než 1 rok 

 1 až 3 roky 

 3 až 5 let 

 5 až 10 let 

 Více než 10 let 
 

5. Měl/a jste zkušenost s tlumočením na ÚP před tímto projektem? * 

 Ano 

 Ne 
 

Průběh projektu 

Následující otázky se zaměřují na samotný průběh projektu. 

6. Kolik schůzek na ÚP jste v rámci projektu tlumočil/a? * 

 Méně než 5 

 5–10 

 10+ 
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7. Vyberte kontaktní místa ÚP, kde jste tlumočil/a. * 
Prosím vyberte všechna pracoviště, kde jste byl/a k tlumočení pozván/a. 

 Liberec 

 Jablonec nad Nisou 

 Česká Lípa 

 Praha 2 

 Praha 5 

 Praha 8 

 Praha 10 

 Jiné: 
 

8. Před každým tlumočením jsem věděl/a, které kontaktní osobě se po příchodu na ÚP hlásit. * 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
 
9. Poskytl vám zadavatel (ÚP či FDV) před tlumočením dostatek materiálů a podkladů 
k přípravě? * 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
 
10. Před každým tlumočením jsem věděl/a, pro jakého klienta budu tlumočit a dostal/a 
jsem informace o jeho případu. * 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
 
11. Na schůzku s klientem byl dostatečný čas. * 
Např. na případné dotazy, vyplňování formulářů a evaluačního dotazníku apod. 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
 
12. S evaluačními dotazníky bylo zacházeno tak, že byla zachována jejich důvěrnost a 

anonymita. * 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
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Zprostředkovatelé ÚP 

13. Co bylo u schůzek hlavním zdrojem nedorozumění?  

 Kulturní rozdíly 

 Jazyková bariéra 

 Jiné: 
 
14. Zprostředkovatelé ÚP oceňovali, že se jednání účastnil tlumočník.  
Např. na případné dotazy, vyplňování formulářů a evaluačního dotazníku apod. 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
 
15. Jak nejčastěji probíhala komunikace?  
Vyberte tu možnost, kterou se kterou jste se setkával/a nejčastěji. 

 "Zeptejte se paní/pána, jestli..." 

 Zprostředkovatelé hovořili s klientem přímo. 

 Kombinace obou 
 

16. Pracovníci ÚP věděli, jak pracovat s tlumočníkem a co je jeho úkolem.  

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
 
17. Požadovali po vás zprostředkovatelé ÚP i úkony, které nejsou náplní práce tlumočníka? 
Pokud ano, uveďte. Pokud ne, otázku přeskočte. 
 
18. Přišla vám informovanost pracovníků ÚP o možnostech spolupráce s neziskovými 
organizacemi dostačující?  
Např. pokud jde o kurzy češtiny, právní poradenství apod. 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
 
19. Používali zprostředkovatelé ÚP při jednáních s klienty terminologii?  
Např. nostrifikace, nekolidující zaměstnání, vyřazení z evidence ÚP, rekvalifikace apod. 

 Ano Přeskočte na otázku 20. 

 Ne Přeskočte na otázku 25. 
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Terminologie 

20. Používali zprostředkovatelé ÚP při jednáních s klienty terminologii?  
Vyberte níže. 

 Nostrifikace 

 Vyřazení z evidence ÚP 

 Nekolidující zaměstnání 

 Rekvalifikace 

 Dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti 

 Nepojistné dávky 

 Jiné: 
 
21. Jak jste s těmito termíny pracoval/a z pozice tlumočníka?  
Vyberte výrok, který nejlépe charakterizuje skutečnost. 

 Terminologii jsem používal/a, ale pro lepší porozumění klienta jsem ji doplňoval/a 

 vysvětlením svými slovy. 

 Pro termíny, které úředníci používali, jsem důsledně užíval/a jejich ustálené 

 překlady. 

 Terminologii jsem záměrně nepoužíval/a a nahrazoval ji obecnými vysvětlivkami. 

 Používal/a jsem české termíny a doplňoval/a ji vysvětlením v cizím jazyce. 

 
Klienti 

22. Byl klient seznámen s tím, že u schůzky bude přítomen tlumočník?  
Např. zda bylo dost času, aby se tlumočník klientovi představil a vysvětlil, že služba je 
poskytována v rámci projektu. 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
 
23. Stalo se vám někdy, že se klient na schůzku nedostavil? Pokud ano, kolikrát?  

 1× 

 2× 

 3× 

 4× 

 5× 

 Více než 5× 

 Nikdy se mi toto nestalo. Klient vždy přišel. 
 
24. Předání tlumočníkova telefonního čísla klientovi není narušením tlumočníkova 
soukromí.  
Souhlasíte s tímto výrokem? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
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Během tlumočení v rámci projektu jsem alespoň jedenkrát 
musel/a... 

U následujících tvrzení vyberte, zda se vás týkají či ne. 

25. vysvětlit kulturní rozdíly.  

 Ano 

 Ne 
 
26. upozornit jednu ze stran na nedorozumění.  

 Ano 

 Ne 
 
27. položit doplňující otázku, abych si ověřil/a, že správně rozumím.  

 Ano 

 Ne 
 
28. vynechat irelevantní část projevu jedné ze stran.  

 Ano 

 Ne 
 
29. přerušit projev jedné ze stran.  

 Ano 

 Ne 
 
30. zjednodušit a zpřehlednit výpověď klienta.  

 Ano 

 Ne 
 
31. Jsem 

 muž 

 žena 
 
32. Věk  

 20–25 let 
 25–30 let 
 30–35 let 
 35–40 let 
 40 let a více 

 

 



Příloha 4 – Referenční materiál pro pracovníky ÚP pro efektivní práci s tlumočníkem (1 str.) 

 



Deset doporučení pro efektivní komunikaci prostřednictvím tlumočníka 
 

1. Tlumočník je zprostředkovatelem komunikace. Není vhodné po něm požadovat jinou 

než jazykovou asistenci. 

 

2. Pro zdárný průběh tlumočení potřebuje tlumočník co nejvíce informací a podkladů 

k přípravě. 

 

3. Před začátkem jednání s klientem doporučujeme uzpůsobit rozmístění židlí tak, aby na 

sebe všichni účastníci jednání viděli. Vhodné je, aby tlumočník neseděl ani na straně 

klienta ani na straně pracovníka ÚP, což v očích klienta zvýší důvěru v tlumočníka 

a jeho nestrannost. 

 

4. Doporučujeme využít času před příchodem klienta ke krátkému probrání tématu jednání 

a klientovy situace. 

 

5. Po příchodu klienta na jednání je vhodné mu tlumočníka krátce představit, stručně vy-

světlit, proč bude u jednání přítomen, a co je jeho úkolem. 

 

6. Mluvte přirozeným tempem, dostatečně nahlas a zřetelně vyslovujte. Volte krátké věty 

a snažte se omezit používání terminologie na nezbytné minimum. 

 

7. Nezapomínejte na tlumočníka a nechávejte mu dostatek času na přetlumočení informací 

tak, aby byla komunikace dialogem. 

 

8. Obracejte se na klienta přímo a v první osobě. 

 

9. Pro zdárný průběh jednání průběžně kontrolujte, zda klient všemu porozuměl a měl ne-

zbytné informace poznamenány. 

 

10. Klade-li tlumočník doplňující otázky, nejedná se o neznalost, nýbrž o snahu o co nej-

lepší možný převod. 



Příloha 5 – Česko-anglický terminologický glosář (10 str.) 
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CS EN 

Azylant Asylee 

Úspěšný žadatel o mezinárodní ochranu, který 
pobývá v ČR. Přiznaný status azylu odpovídá 
rozsahem práv a povinností trvalému pobytu. 

Successful applicant for international protection, 
who is resident in the Czech Republic. The 
recognized status of asylum corresponds in scope to 
the rights and duties attaching to permanent 
residency. 

BOZP OHS 

Zkratka pro „bezpečnost a ochranu zdraví při práci“. 
Jedná se o opatření stanovená právními předpisy a 
zaměstnavatelem. Smyslem BOZP je předcházet 
ohrožení nebo poškození lidského zdraví v 
pracovním procesu. 

Abbreviation for "Occupational Health and Safety" 
This concerns measures stipulated by legislation and 
the employer. The purpose of OHS is to prevent 
hazards and damage to human health in the working 
process. 

Centrální evidence volných pracovních míst 
obsaditelných držiteli modré karty 

Central register of vacant working positions that can 
be occupied by holders of blue card 

Databáze volných míst, můžete v ní najít vhodné 
zaměstnání. Obsahuje volná pracovní místa pro 
cizince, kteří mohou získat modrou kartu pro vysoce 
kvalifikované zaměstnance. Databázi najdete zde: 
https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka/vm 

Database of vacant jobs; you can find a suitable job 
in it. It contains the vacant jobs for aliens who may 
obtain a ↓blue card for highly qualified employees. 
The database is available here: 
https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka/vm 

Centrální evidence volných pracovních míst 
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty 

Central register of vacant working positions that can 
be occupied by holders of employee card 

 

Databáze volných míst, můžete v ní najít vhodné 
zaměstnání. Obsahuje volná pracovní místa pro 
cizince, kteří mohou získat zaměstnaneckou kartu. 
Databázi najdete zde: 
https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/vm 

Database of vacant jobs; you can find a suitable job 
in it. It contains the vacant working positions for 
foreigners who are eligible for an employee card. 
The database is available here: 
https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/vm 

ČSSZ CSSA 

Česká správa sociálního zabezpečení. Největší 
finančně správní instituce v rámci státní správy ČR. 
Má na starosti výplatu důchodů a dávek 
nemocenského pojištění, klienty ČSSZ jsou miliony 
občanů ČR. 

Czech Social Security Administration. The largest 
financial organization of the Czech public 
administration. It is responsible for payment of 
pensions and sickness benefits; the CSSA clients are 
millions of Czech citizens. 

Dlouhodobý pobyt Long-term residency 

Jedna z forem pobytového povolení pro cizince. 
Podrobnosti upravuje zákon o pobytu cizinců na 
území České republiky. 

One of the forms of residency for aliens. Details are 
contained in the Act on Residence of Aliens in the 
Territory of the Czech Republic. 

Dohoda o pracovní činnosti Agreement to perform work 

Jedna z forem pracovněprávního vztahu (používá se 
zkratka DPČ) mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem. Na základě této dohody můžete 
pracovat maximálně 20 hodin týdně během jednoho 
roku. Zaměstnanec pracující na DPČ nemá nárok na 
dovolenou a po ukončení pracovního poměru 
nedostává odstupné. 

One of the forms of labour-law relations (the 
abbreviation APW is used) between the employee 
and employer. On the basis of such agreement, you 
may work for a maximum of 20 hours per week in 
course of one year. An employee working on the 
basis of an APW is not eligible for holidays and upon 
demise of the employment does not get severance 
pay. 

Dohoda o provedení práce Agreement do complete a job 

Jedna z forem pracovněprávního vztahu (používá se 
zkratka DPP) mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem. Na základě této dohody můžete 
pracovat maximálně 300 hodin ročně. Zaměstnanec 
pracující na DPP nemá nárok na dovolenou a musí 
sám hradit každý měsíc zdravotní pojištění (úhrada 
sociálního pojištění není povinná). 

One of the forms of labour-law relations (the 
abbreviation ACJ is used) between the employee and 
employer. On the basis of such agreement, you may 
work for a maximum of 300 hours per year. An 
employee working on ACJ basis is not eligible for 
holidays and must personally pay medical insurance 
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every month (payment of social insurance is not 
mandatory). 

Dovolená Leave 

Pracovní volno v zaměstnání, podle zákona 
minimálně 4 týdny za odpracovaný rok. Dovolená je 
placená, zaměstnanec dostává finanční odměnu ve 
výši průměrné mzdy. 

Leave on basis of employment under the law of 
minimum duration 4 weeks for the worked year. 
Leave is paid, the employee gets financial 
remuneration equivalent to his average wage. 

Důchodové pojištění Pension insurance 

Součást povinného sociálního pojištění, které se platí 
každý měsíc (pokud jste zaměstnaní, hradí ho za vás 
zaměstnavatel). Z důchodového pojištění se vyplácí 
starobní důchody, invalidní důchody, vdovské 
důchody, vdovecké důchody a sirotčí důchody. 

An integral part of mandatory social insurance, 
which is paid monthly (if you are an employee is paid 
for you by the employer). From the pension 
insurance, old age, invalid, widow, widower and 
orphan pensions are paid 

Důležité osobní překážky v práci Important personal obstacles to work 

Dočasná pracovní neschopnost, doba karantény, 
mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené, 
ošetřování dítěte a další překážky, pro které 
zaměstnavatel musí omluvit nepřítomnost 
zaměstnance na pracovišti. Podrobnější informace 
najdete v zákoníku práce a v nařízení vlády č. 
590/2006 Sb. 

Temporary incapacity for work, quarantine period, 
maternity leave or parental leave, care for a child 
and other obstacles, for which the employer must 
excuse the absence of the employee from work. 
More detailed information is available in the Labour 
Code and Government Decree No. 590/2006 Coll. 

Evidence Rejstříku trestů Crime register 

Jsou v ní evidované osoby pravomocně odsouzené 
soudy v trestním řízení, obsahuje i jiné skutečnosti, 
které jsou významné pro trestní řízení. Údaje z 
evidence slouží pro potřebu trestního, 
občanskoprávního nebo správního řízení a k 
prokazování bezúhonnosti. Výpis z rejstříku trestů po 
vás může zaměstnavatel požadovat při nástupu do 
práce (podrobnější informace k výpisu najdete zde: 
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/251). 
Evidence není veřejně přístupná. 

This is the register of people sentenced for crimes by 
the courts, which also contains other facts, which 
are important for criminal procedure. The data from 
the register is used for the requirements of criminal, 
civil or administrative proceedings and to prove 
integrity. An extract from the crimes register may be 
demanded by your employer when you assume your 
job (detailed information on the extract is available 
here: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/251). 
The records are not publicly accessible. 

Evidence uchazečů o zaměstnání Register of persons interested in work 

Evidence osob, které osobně požádají místně 
příslušný (místní příslušnost) Úřad práce o 
zprostředkování zaměstnání a splní zákonem 
stanovené podmínky. Uchazeč o zaměstnání může 
mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a stát mu 
hradí, pokud splní další zákonné podmínky, zdravotní 
a sociální pojištění. Tato pojištění se v ČR platí každý 
měsíc. 

This is the register of persons that personally 
request the local (local competency) Labour Office to 
mediate employment for them and fulfil the 
conditions stipulated by law. The person interested 
in work may be eligible for unemployment benefits 
and the State, if he fulfils the statutory conditions, 
pays health and social insurance for him. This 
insurance is paid monthly in the Czech Republic. 

Evidence Úřadu práce Records of the Labour office 

Obsahuje údaje o uchazečích o zaměstnání a 
zájemcích o zaměstnání. Do evidence je osoba 
zařazená na základě podané žádosti, vede ji Úřad 
práce, není veřejná. Být v evidenci je důležité proto, 
aby vám úřad práce mohl nabídnout některé ze 
svých služeb. 

Contain information about the persons interested in 
work and job seekers. A person is included in the 
records of the Labour Office on the basis of an 
application; the records are maintained by the LO, 
and are not public. It is important to be on the 
records of the Labour Office so that the Labour 
Office can offer some of its services to you. 

Identifikační údaje Identification data 

Údaje zahrnující jméno, příjmení, popřípadě rodné 
příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a 
místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, 
bydliště osoby. 

Data including name, surname, or maiden name, 
nationality, national registration number or date of 
birth and place of birth, if the national registration 
number has not been issued, domicile of the person. 

Integrační centra Integration centres 
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Oficiálním názvem Centra na podporu integrace 
cizinců. Veřejná centra, která působí po celé ČR (ve 
většině krajů). Poskytují cizincům zdarma právní a 
sociální poradenství, tlumočení, pomoc s 
vyřizováním na úřadech, zajišťují různé užitečné 
kurzy a služby (především výuku češtiny, internet 
zdarma atd.). Podrobnější informace a kontakty 
najdete zde: http://www.integracnicentra.cz/. 

The official name is Centres for support of the 
integration of aliens. These are public centres that 
operate in the entire territory of the Czech Republic 
(in most of the regions). They provide foreigners 
with free legal and social counselling, interpretation, 
assistance in dealing with the authorities, provide a 
variety of useful courses and services (especially the 
teaching of Czech, free Internet, etc.). More 
information and contacts can be found here: 
http://www.integracnicentra.cz/. 

Kariérové poradenství Career counselling 

Poradenské služby. Jejich cílem je pomoci s volbou 
vhodného zaměstnání nebo vzdělávací aktivity. 
Těchto služeb je možné využít v kterékoli etapě 
života. Nabízí úřad práce. 

Counselling services. Targeted at providing 
assistance with selection of employment or 
educational activity. These services can be utilised in 
any phase of life. Offered by the LO. 

Kolektivní smlouva Collective agreement 

Smlouva, kterou uzavírají zaměstnavatelé a 
odborové organizace. Upravuje práva zaměstnanců v 
pracovněprávních vztazích. 

Agreement between the employers and trade union 
organizations. It regulates the rights of the 
employees in labour-law relations. 

Konkurenční doložka Competition sheet 

Dohoda o tom, že pokud zaměstnanec ukončí 
pracovní poměr u zaměstnavatele, nebude po 
nějakou dobu (tu stanoví dohoda) vykonávat 
výdělečnou činnost, která by zaměstnavateli 
konkurovala. Konkurenční doložka je součástí 
smlouvy, pokud si ji zaměstnavatel vyjedná. 

Agreement on the fact that if the employee stops 
working for an employer, he shall not for a certain 
period of time perform (as per agreement) perform 
paid work, which would compete with the employer. 
The competition clause is included in the contract if 
the employer negotiates it. 

Legalizace dokladů Legalization of a document 

Procedura, při které úředníci ověří, že vaše doklady 
je možné uplatnit v českém prostředí. K ověření 
předkládáte originály dokladů nebo jejich úředně 
ověřené kopie (ty vám udělají např. vybrané státní 
instituce, které mají tzv. CZECH Point - Česká pošta, 
krajské úřady, úřady městské části atd.). 

Procedure, during which officials will verify that your 
documents can be used in the Czech Republic. To 
verify you submit original documents or certified 
copies (these are issued to you, for instance, by 
selected state institutions, which have so-called 
CZECH Points - Czech Post Office, regional offices, 
district offices etc.). 

Mateřská dovolená Maternity leave 

Doba, po kterou má zaměstnaná žena v souvislosti 
s porodem a péčí o narozené dítě nárok na pracovní 
volno. Začíná zpravidla od šestého týdne před 
očekávaným dnem porodu a trvá 28 týdnů, pokud se 
ženě narodí jedno dítě, nebo 37 týdnů při narození 
dvou a více dětí najednou. Během mateřské 
dovolené má žena většinou nárok na peněžitou 
pomoc v mateřství. Na mateřskou dovolenou 
navazuje rodičovská dovolená (pozor, od mateřské 
dovolené se liší!). 

Period over which an employed woman is eligible for 
leave in connection with child birth and care for a 
newborn. It usually starts running from the sixth 
week before delivery and has a duration of 28 
weeks, if the woman gives birth to one child and 37 
weeks if she gives birth to two or more more 
children at once. During maternity leave, the woman 
is usually eligible for monetary maternity benefit. 
Maternity leave is followed by parental leave 
(beware that it differs from maternity leave!). 

Mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany 
(doplňková ochrana) 

International protection in the form of subsidiary 
protection (subsidiary protection) 

Vedle azylu další forma mezinárodní ochrany, která 
se uděluje žadatelům o mezinárodní ochranu na 
dobu určitou s možností prodloužení v případě, že 
důvody pro udělení doplňkové ochrany trvají. 

Besides asylum, another form of international 
protection, which is granted to applicants for 
international protection for a fixed period with 
possibility of extension in the event that the reasons 
for award of subsidiary protection prevail. 

Místní příslušnost Local jurisdiction 

Označuje úřad nebo instituci kompetentní k 
projednání určité věci. V případě zaměstnávání cizích 

Indicates the authority or institution competent to 
handle the given matter. In the event of 
employment of foreigners, the local jurisdiction is 
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státních příslušníků se místní příslušnost odvozuje od 
bydliště této osoby. 

derived from the place of residence of such a 
person. 

Modrá karta Blue card 

Povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za 
účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou 
kvalifikaci. 

Long-term resident permit for the Czech Republic for 
the purpose of employment, which requires high 
qualifications. 

MPSV MoLSA 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zodpovídá 
mimo jiné za oblasti pracovního práva, sociálního 
zabezpečení a sociální péče (problematika zdravotně 
postižených, sociální služby, sociální dávky, důchody, 
rodinná politika, BOZP apod.). MPSV má několik 
podřízených organizací, mj. Úřad práce, ČSSZ a SÚIP. 

Ministry of Labour and Social Affairs. The MoLSA is, 
among other things, also responsible for the area of 
labour law, social security and social care (the 
problems of the handicapped, social welfare 
services, social benefits, pensions, family policy, 
OHS↑, etc.). The MoLSA has several subordinate 
organisations, among others, the Labour Office, 
CSSA and SLIO. 

MV MI 

Ministerstvo vnitra. Ústřední orgán státní správy pro 
vnitřní věci. Zodpovídá mimo jiné za veřejný 
pořádek, evidenci obyvatel, volby, státní hranice. Do 
jeho působnosti patří také agenda cizinců. 

Ministry of Interior. The central government body 
for Home Affairs. Responsible among other things 
for law and order, the population register, elections, 
state border. Its competency includes the agenda of 
foreigners. 

Mzda Salary 

Finanční odměna za vykonanou práci. Financial remuneration for work done. 

Nemocenské pojištění Health insurance 

Součást povinného sociálního pojištění, které se platí 
každý měsíc (pokud jste zaměstnaní, hradí ho za vás 
zaměstnavatel). Smyslem nemocenského pojištění 
je, aby pracující osoby mohly dostávat určitou sumu 
peněz i v době, kdy z různých důvodů (např. nemoc, 
těhotenství, mateřství) nemohou pracovat. 

An integral part of mandatory social insurance, 
which is paid monthly (if you are an employee is paid 
for you by the employer). The purpose of health 
insurance is that working people could receive a 
certain sum of money also at a time when they 
cannot work for various reasons (e.g. illness, 
pregnancy, maternity). 

Nezaměstnaný Unemployed person 

Osoba, která nemá práci. Při hledání vhodného 
zaměstnání jí může pomoci úřad práce. 

A person without a job. The Labour Office may help 
such person in the search for suitable employment. 

Nezaopatření dítě Dependent child 

1. Dítě do té doby, než ukončí povinnou školní 
docházku. 2. Dítě (osoba) až do 26ti let, jestliže: a) se 
soustavně připravuje na budoucí povolání, b) se 
nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání 
nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo 
úraz, c) není schopné, z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu, vykonávat 
soustavnou výdělečnou činnost. 

1. A child pending completion of compulsory 
education. 2. Child (person) aged up to 26, if: a) 
systematically preparing for a future career, b) 
cannot systematically prepare for a future career or 
engage in any gainful activity due to illness or injury, 
c) is unable, because of the long-term unfavourable 
health condition to perform systematic gainful 
activity. 

NNO NPO 

Zkratka pro nevládní neziskové organizace. Ty jsou 
určené k obecně prospěšné činnosti nebo k 
neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Nejsou 
zřizované státem ani na něm nejsou závislé. 
Kontakty na NNO, které pomáhají cizincům, najdete 
zde: http://cizinci.cz/index.php/nno. 

Abbreviation for non-government not for profit 
organisations. These are intended for public benefit 
activities or not for profit activities for private 
benefit. They are not established by the State, they 
are also not dependent on the State. Contacts to 
NPOs, which help foreigners are available here: 
http://cizinci.cz/index.php/nno. 

Nostrifikace Nostrification 

Uznání vzdělání získaného v zahraničí. Nostrifikace 
dokladů může být vyžadovaná například při 
vyřizování zaměstnanecké karty, modré karty nebo 
povolení k zaměstnání. 

Recognition of education acquired abroad. 
Nostrification of documents may be required for 
instance when applying for a employee card, Blue 
Card or Work Permit. 
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Nostrifikační zkouška Nostrification examination 

Zkouška, která ověří, jestli jsou vaše znalosti a 
dovednosti v souladu s příslušným vzdělávacím 
programem v ČR. Součástí nostrifikační zkoušky 
může být i praktická zkouška. 

Examination that verifies if your knowledge and skills 
comply with the appropriate educational program in 
the Czech Republic. An integral part of the 
nostrification examination may also be a practical 
examination. 

OAMP DAMP 

Zkratka pro Odbor azylové a migrační politiky. Je 
útvarem Ministerstva vnitra. Působí v oblastech 
mezinárodní ochrany, uprchlictví, vstupu a pobytu 
cizinců, koncepce integrace cizinců, státního 
integračního programu a schengenské spolupráce. 

Abbreviation for Department for Asylum and 
Migration Policy. It is a department of the Ministry 
of Interior. It is active in the area of international 
protection, refugees, entry and residency of aliens, 
alien integration concept, state integration program 
and co-operation in the Schengen Area. 

Odborová organizace (odbory) Trade union organisation (trade unions) 

Odborové organizace (odbory) zakládají sami 
zaměstnanci, aby prosazovaly jejich zájmy. Nejčastěji 
vyjednávají se zaměstnavatelem nebo státem o vyšší 
mzdě a lepších pracovních podmínkách 
zaměstnanců. 

Trade Union Organisations (Trade Unions) are 
established by the employees to promote their 
interests. They most often hold negotiations with 
the employer or the State on higher wages and 
better working conditions for the employees. 

Odstupné Severence pay 

Finanční částka, kterou zaměstnavatel vyplatí 
zaměstnanci, pokud s ním rozváže pracovní poměr. 
Nárok na odstupné a jeho výši vymezuje zákon. 

The financial amount, which the employer pays to 
the employer upon termination of employment. 
Eligibility to severance pay and its size are stipulated 
by law. 

Okamžité zrušení Termination without notice 

Jedna z forem ukončení pracovního poměru. Dochází 
k němu pro závažné porušení práv a povinností 
druhé strany. Okamžité zrušení nastává jen v 
mimořádných případech, a to jak ze strany 
zaměstnance, tak zaměstnavatele. Podmínky jsou 
vymezené v zákoníku práce. 

This is one of the forms of termination of 
employment. It is adopted upon serious breach of 
the rights and obligations of the other Party. 
Termination without notice is applies only in 
extraordinary cases, and is used by both the 
employee as well as the employer. The conditions 
are stipulated in the Labour Code. 

Podpora při rekvalifikaci Retraining support 

Finanční částka. Dostávají ji nezaměstnaní uchazeči o 
zaměstnání, kteří se zúčastní rekvalifikace 
zabezpečované úřadem práce. 

Financial amount. Provided to unemployed persons 
interested in work, who participate in retraining 
provided by the LO. 

Podpora v nezaměstnanosti Unemployment benefit 

Peněžitá pomoc pro nezaměstnané. Nárok má 
uchazeč o zaměstnání, který je evidovaný na úřadu 
práce a splňuje další podmínky. Podpora je 
vyplácená úřadem práce, který vám také sdělí další 
podrobnosti. 

Monetary aid for the unemployed. A person 
interested in work who is registered with the Labour 
Office and fulfils other conditions is eligible. The 
benefit is paid by the LO, which also provides you 
with additional details. 

Pomoc v hmotné nouzi Assistance in materiál need 

Poskytuje se zejména osobě nebo rodině, která 
nemá dostatečné příjmy, její celkové poměry 
neumožňují uspokojení základních životních potřeb a 
současně si příjem z objektivních důvodů nemůže 
zvýšit. Pomáhá tedy lidem, kteří svoji špatnou situaci 
nemohou vyřešit sami. 

Provided mainly to the person or family, which does 
not have adequate income, whose overall conditions 
do not allow satisfaction of the basic living needs 
and at the same time cannot increase their income 
for objective reasons. It thus helps people who 
cannot solve their poor situation themselves. 

Povolení k zaměstnání Work permit 

Vydává úřad práce. Opravňuje cizince k výkonu 
práce, ovšem pouze pokud má zajištěné také platné 
povolení k pobytu na území ČR. 

Issued by the LO. It entitles the alien to perform 
work, but only if he also has a valid residence permit 
in the territory of the Czech Republic. 

Pracovněprávní vztah Labour (employment) relationship 
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Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při 
výkonu závislé práce. Existuji dva typy: pracovní 
poměr (smlouva) a dohody (dohoda o provedení 
práce a dohoda o pracovní činnosti). 

Relationship between the employee and employer 
during performance of dependent work. Two types 
exist: employment relationship (contract) and 
agreements (Agreement to complete a job and 
Agreement to Perform Work). 

Pracovní poměr Employment relationship 

Plnohodnotný pracovněprávní vztah, v kterém jsou v 
plném rozsahu uplatňovaná práva a povinnosti jak 
zaměstnance, tak zaměstnavatele. Pracovní poměr 
vzniká pracovní smlouvou nebo jmenováním 
(některé funkce vedoucích zaměstnanců, které 
jmenuje zpravidla nejvyšší orgán). 

Full employment relationship in which the rights and 
obligations of both the employee and employer are 
fully exercised. The employment relationship is 
established either by employment contract or 
appointment (some executives usually appointed by 
the supreme body). 

Pracovní smlouva Contract of employment 

Písemná dohoda mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem o tom, že zaměstnanec bude pro 
zaměstnavatele vykonávat práci a zaměstnavatel mu 
za to bude platit peníze (mzdu). Smlouva musí podle 
zákona obsahovat den nástupu do zaměstnání, místo 
výkonu práce a druh práce, je možné ji rozšířit o další 
údaje. 

Written agreement between the employee and 
employer on the fact that the employee shall 
perform work for the employer and the employer 
shall pay money to him for this (wage). The contract 
must by law contain the date of entry into 
employment, place of work and type of work, it can 
be extended with additional information. 

Právní moc Legal force 

Rozhodnutí nabývá právní moci, když se proti němu 
není možné odvolat. V okamžiku nabytí právní moci 
se stává rozhodnutí vykonatelné a závazné. Toto 
rozhodnutí lze zvrátit jenom mimořádnými 
opravnými prostředky, např. obnovou řízení. 

The decision assumes legal force at the moment 
when it is no longer possible to appeal against it. The 
decision upon assumption of legal force becomes 
enforceable and mandatory. This decision can be 
reversed only by extraordinary remedial resources, 
e.g. renewal of the proceedings. 

Rekvalifikační kurz Retraining courses 

Kurz určený uchazečům o zaměstnání a zájemcům o 
zaměstnání ke zvýšení nebo prohloubení kvalifikace. 

Courses for persons interested in work and job 
seekers to increase or deepen qualifications. 

Rodičovská dovolená Parental leave 

Doba, která navazuje na mateřskou dovolenou a po 
kterou má rodič, který pečuje o své dítě, nárok na 
pracovní volno. Čerpat ji může nejen matka, ale i 
otec (rozdíl od mateřské dovolené). Matka má na 
rodičovskou dovolenou nárok po skončení mateřské 
dovolené, otec od narození dítěte. Rodičovská 
dovolená trvá nejdéle do tří let věku dítěte. Po dobu 
rodičovské dovolené může jeden z rodičů, který 
pečuje o nejmladší dítě v rodině, čerpat rodičovský 
příspěvek. 

The period that follows maternity leave and during 
which the parent who cares for his/her child is 
eligible for time off. This leave can be taken not only 
by the mother, but also the father (unlike maternity 
leave). The mother is eligible for parental leave after 
maternity leave, the father immediately after the 
child's birth. Parental leave at maximum lasts up to a 
child age of three years. During parental leave, one 
of the parents who is caring for the youngest child in 
the family may draw parental allowance. 

Rozhodnutí o stupni invalidity Decision on the degree of invalidity 
 

Rozhodnutí o ztrátě nebo snížení schopnosti 
vykonávat práci (ze zdravotních důvodů). V ČR jsou 
rozlišované tři stupně invalidity podle rozsahu 
zdravotního omezení, které daná osoba má. 
Rozhodnutí je vydávané na základě posudku lékaře. 

Decision on the loss or reduction of ability to 
perform work (for health reasons). In the Czech 
Republic three degrees of disability are distinguished 
by the extent of the disability of a person. The 
decision is issued on the basis of the assessment by 
the physician. 

Směna (pracovní směna) Shift (working shift) 

Období výkonu práce zaměstnance pro 
zaměstnavatele (ranní, odpolední a noční směna). 

Period when the employee performs work for the 
employer (morning, afternoon and night shift) 

Správní rozhodnutí Administrative decision 

Výsledek správního řízení. Vydává správní orgán. 
Proti rozhodnutí je možné se odvolat. 

Result of administrative proceedings. Issued by the 
administrative body. It is possible to appeal against 
this decision. 
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Státní sociální podpora State social support 

Systém státní sociální podpory zahrnuje dávky, 
kterými stát přispívá především rodinám s dětmi a 
nízkými příjmy. 

The state social support system includes benefits, 
which the state contributes primarily to families with 
children and low income. 

Systém sociálního zabezpečení Social security system 

Podpora státu určená osobám nacházejícím se na 
území ČR v nepříznivých životních situacích, které 
tyto osoby nemohou překonat samy svými 
prostředky. Stát v těchto situacích nabízí pomoc 
především formou dávek důchodového pojištění, 
dávek nemocenského pojištění, dávek státní sociální 
podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. 

State support to persons located in the territory of 
the Czech Republic in difficult life situations that 
these people can not overcome by means of own 
resources. The State in these situations provides 
assistance mainly in the form of pension insurance, 
health insurance, and state social support and aid in 
material need benefits. 

Trvalý pobyt Permanent residence 

Jedna z forem pobytového povolení pro cizince. 
Podrobnosti upravuje zákon o pobytu cizinců na 
území České republiky. 

One of the forms of residency for aliens. Details are 
contained in the Act on Residence of Aliens in the 
Territory of the Czech Republic. 

Uchazeč o zaměstnání Job seeker 

Osoba, která je nezaměstnaná a požádala úřad práce 
o zprostředkování zaměstnání. Uchazeč je vedený v 
evidenci úřadu práce, ten mu nabízí vhodné 
zaměstnání a může mu zajistit rekvalifikaci 
(rekvalifikační kurz). Pokud uchazeč splňuje zákonné 
podmínky, má nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

Person who is unemployed and has requested the 
Labour Office to mediate employment for him. The 
job seeker is entered in the register of the LO, the 
Labour Office offers employment to him and may 
also provide retraining (retraining course) to him. If 
the job seeker fulfils the statutory conditions, he is 
eligible to receive an unemployment benefit. 

Úřad práce Labour office 

Státní instituce s pracovišti po celé ČR. Hlavním 
posláním úřadu práce je pomáhat nezaměstnaným v 
hledání práce a zaměstnavatelům ve vyhledávání 
vhodných pracovníků. Úřad práce nabízí poradenské 
služby zaměřené především na kariérové 
poradenství, pomáhá při zvýšení nebo prohloubení 
kvalifikace. 

State institutions with workplaces all over the Czech 
Republic. The main mission of the Labour Office is to 
help the unemployed in the search for employment 
and the employers in the search for suitable 
employees. The Labour Office provides counselling 
services focused mainly on career counselling, helps 
in the improvement and deepening of qualifications. 

Veřejná vysoká škola Public university 

Instituce poskytující terciární vzdělání, je zřizována a 
rušena zákonem o vysokých školách. V rámci 
českého vzdělávacího systému vysokoškolské 
vzdělání poskytují vedle veřejných vysokých škol i 
státní vysoké školy a soukromé. Veřejná vysoká škola 
mimo jiné nostrifikuje vysokoškolské vzdělání 
získané v zahraničí. 

An institution that provides tertiary education, 
which is established and closed under the Act on 
Institutions of Higher Learning. Within the 
framework of the Czech educational system, higher 
education is in addition to public institutions of 
higher learning also provided by State and private 
institutions of higher learning. A public university, 
among other things provides nostrification of higher 
education acquired abroad. 

Vnitřní předpis zaměstnavatele Internal rules of the employer 

 

Soubor pravidel, která vydává zaměstnavatel. Vnitřní 
předpis zaměstnavatele obsahuje konkrétní postupy 
a pravidla, podle kterých by se zaměstnanci měli 
řídit. Porušování vnitřních předpisů může vést k 
ukončení pracovního poměru. 

Set of rules issued by the employer. The internal 
rules of the employer contain specific procedures 
and rules, according to which employees should 
conduct themselves. Violation of these internal rules 
may result in termination of the employment 
relationship. 

Volný přístup k zaměstnání Free access to employment 

Cizinci, kteří mají volný přístup na pracovní trh v ČR, 
mohou pracovat na našem území bez jakýchkoliv 
administrativních omezení. Volný přístup na český 
pracovní trh mají všichni cizinci vyjmenovaní v § 98 
zákona o zaměstnanosti. 

Foreigners with free access to the labour market of 
the Czech Republic may work here without any 
administrative restrictions. All foreigners stipulated 



8 
 

under Section 98 of the Employment Act have free 
access to the Czech labour market. 

 

Výjezdní příkaz Departure order 

Doklad, který uděluje cizinecká policie po zrušení 
nebo uplynutí platnosti víz, povolení k 
dlouhodobému pobytu nebo ↑trvalému pobytu. 
Výjezdní příkaz opravňuje cizince k přechodnému 
pobytu na území po dobu, "která je nezbytná k 
provedení neodkladných úkonů a k vycestování z 
území". Nesmí být delší než 60 dnů. Výjezdní příkaz 
má tvar štítku, který policie nebo MV (Ministerstvo 
vnitra) vyznačí do cestovního dokladu 

Document issued ex officio by the Foreign Police 
after the annulment or expiry of a short-term visa, 
long-term residence permit or permanent residence 
permit. A Departure Order entitles its holder to 
temporary residence in the Czech Republic for "a 
period necessary for addressing pressing matters 
and leaving the territory". It must not be longer than 
60 days. A Departure Order has the form of a sticker, 
which the Police or Ministry of Interior enters into 
the travel document (passport) 

Výpověď Notice of termination 

Jedna z forem ukončení pracovního poměru. 
Výpověď musí být daná v písemné formě a její 
podmínky určuje zákoník práce. Důležité je vždy mít 
na paměti, že existuje výpovědní lhůta. 

This is one of the forms of termination of the 
employment relationship. The notice of termination 
must be made in writing and its conditions are 
stipulated in the Labour Code. It is always important 
to remember that the termination notice period 
exists. 

Výpovědní lhůta Termination notice period 

Doba, která musí uplynout od oznámení výpovědi 
druhé straně a jejímž uplynutím daný právní vztah 
končí. U výpovědi ze zaměstnání začíná tato lhůta 
běžet od začátku měsíce následující po měsíci, ve 
kterém byla výpověď doručena, a skončí uplynutím 
druhého měsíce (u výpovědi podané dne 15. 1. 2015 
skončí výpovědní doba dne 31. 3. 2015). 

The period that must lapse from delivery of 
termination notice to the other party and demise of 
the given legal relationship. For employment 
termination notice, this period starts running from 
the beginning of the month following the month in 
which the notice of termination is delivered, and 
ends upon lapse of the second month (for 
termination notice given on 15 January 2015, the 
notice period ends on 31 March 2015). 

Zájemce o zaměstnání Person interested in work 

Osoba, která má zájem o zprostředkování 
zaměstnání (může být i zaměstnaná!). Zájemce je 
vedený v evidenci Úřadu práce, ten mu nabízí 
vhodné zaměstnání a může mu zprostředkovat 
rekvalifikační kurz. 

Person interested in mediation of employment (may 
also be currently employed!). The job seeker is 
entered in the register of the LO, the Labour Office 
offers suitable employment to him and may also 
provide a retraining course to him. 

Zaměstnanec Employee 

Pracovník, který vykonává určitou činnost pro 
zaměstnavatele a dostává za ni mzdu. 

A worker who performs specific work for the 
employer and gets a wage for it. 

Zaměstnanecká karta Employee card 

Povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR. 
Opravňuje zde cizince pobývat a pracovat. Pozor! 
Zaměstnanecká karta je vydávaná na konkrétní 
pracovní místo, ke změně zaměstnání je nutné mít 
souhlas OAMP. 

Long-term resident permit for the Czech Republic. It 
entitles the foreigners to stay and work in the Czech 
Republic. Warning! The employee card is issued for a 
specific working position, and change of 
employment is subject to approval from the DAMP. 

Zaměstnání Job 

Činnost zaměstnance pro zaměstnavatele na základě 
pracovní smlouvy nebo jiné dohody, na základě které 
zaměstnanci vzniká nárok na odměnu za provedenou 
práci. 

Activity of the employee for the employer on the 
basis of an employment contract or other 
agreement under which the employee is eligible to 
receive remuneration for work done. 

Zaměstnavatel Employer 

Právnická osoba (mohou jí být korporace, nadace, 
ale i obce, kraje či stát) nebo člověk, pro které 
zaměstnanec vykonává určitou činnost a dostává za 
ni mzdu. 

A legal entity (may be a corporation, foundation, but 
also municipality, regional authority or the State) or 
an individual, for whom the employee performs 
certain work for which he gets a wage. 
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Zápočtový list Credit sheet 

Dokument, který zaměstnavatel musí vydat 
zaměstnanci po skončení pracovního poměru. 
Zápočtový list je potvrzením o zaměstnání, které je 
vždy třeba pečlivě uschovat pro dalšího 
zaměstnavatele, případně pro úřad práce. 

A document, which the employer must issue to the 
employee after demise of employment relationship. 
The credit sheet is confirmation of employment, 
which must always be kept carefully for the next 
employer, or the LO. 

Závislá práce Dependent work 

Práce, která splňuje všechny následující body: je 
vykonávaná a) ve vztahu nadřízenosti 
zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, b) 
jménem zaměstnavatele, c) podle pokynů 
zaměstnavatele, d) výlučně osobně zaměstnancem, 
e) za ↑mzdu, plat nebo odměnu za práci, f) na 
náklady zaměstnavatele, g) na odpovědnost 
zaměstnavatele, h) v pracovní době, i) na pracovišti 
zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém 
místě. 

Work that fulfils all the following points: it is 
performed a) within the relationship of the 
employer's superiority and his employee's 
subordination, b) in the employer's name, c) 
according to the employer's instructions, d) is 
performed exclusively in person by the employee, e) 
for a wage, salary or remuneration for work done, f) 
at the employer's cost, g) at the employer's liability, 
h) within working hours, i) at the employer's 
workplace, or some other agreed place. 

Zdravotní způsobilost Health condition 

Způsobilost k výkonu určitého zaměstnání. Je 
potvrzovaná specializovaným lékařem. 

Health condition to perform given work. It is 
confirmed by a specialized physician. 

Zkušební doba Probation period 

Doba na začátku pracovního poměru, v které mohou 
zaměstnanec i zaměstnavatel pracovní poměr 
ukončit pouhým oznámením druhé straně. V tomto 
případě neběží výpovědní lhůta. Délka zkušební doby 
je stanovená pracovní smlouvou, nejčastěji je 
tříměsíční. 

Period at the beginning of the employment 
relationship, within which the employee and 
employer can terminate the employment 
relationship simply by notifying the other party. In 
this case, the notice period does not run. The 
probationary period is determined by the 
employment contract, and is most often three 
months. 

Zprostředkování zaměstnání Employment brokering 

Bezplatná služba, kterou poskytuje úřad práce 
uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání. 
Zaměstnání mohou zprostředkovávat i personální 
agentury, také bezplatně, nebo soukromé osoby a 
společnosti, jejichž služby jsou zpoplatněny - v tomto 
případě pozor na nečestné jednání viz 
zprostředkovatel. 

Service provided by the Labour Office free-of.charge 
to persons interested in finding a job and job 
seekers. Employment may also be mediated by 
recruitment agencies, also free of charge, or private 
persons and companies whose services are charged - 
in this case, beware of dishonest behaviour, see 
intermediary. 

Zprostředkovatel Mediator 

Osoba, společnost nebo agentura, která cizinci 
zprostředkuje nebo zařídí určité služby - nejčastěji 
nalezení pracovního místa, potřebná povolení 
k pobytu, pracovní povolení, pojištění, ubytování 
atd. Mnohdy je zprostředkovatel zároveň 
zaměstnavatelem. Cizinec se často může dostat do 
závislého postavení vůči zprostředkovateli, který pak 
toho může zneužívat. Výraz "zprostředkovatel" také 
označuje název funkce pracovníka úřadu práce, který 
cizincům nabízí služby úřadu práce. 

The person, company or agency that mediates or 
arranges certain services for aliens - most often 
finding employment, necessary resident permit, 
work permit, insurance, accommodation, etc. Many 
a time, the mediator also is the employer. An alien 
may often find himself in a position where he is 
dependent on the mediator, who may abuse this. 
The term "mediator" also denotes the name of the 
working position of the official of the LO, who offers 
the services of the Labour Office to aliens. 

Zrušení ve zkušební době Termination during probation 

Jedna z forem ukončení pracovního poměru. Během 
zkušební doby mohou pracovní poměr zrušit jak 
zaměstnanec, tak zaměstnavatel, a to bez udání 
důvodu. Zrušení ve zkušební době by mělo být 
písemné, pracovní poměr končí dnem, kdy je zrušení 
doručené druhé straně, pokud se nedohodnou jinak. 

This is one of the forms of termination of the 
employment relationship. During probation, the 
employment relationship my be terminated by both 
the employee and employer without stating a 
reason. Termination during probation should be 
made in writing, and the employment relationship 
ends on the day when the termination notice is 
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delivered to the other party, provided they do not 
agree otherwise. 

Žadatel o azyl Applicant for asylum 

Osoba, která žádá o udělení mezinárodní ochrany. 
Institut azylu představuje nejvyšší formu 
mezinárodní ochrany, kterou občanům třetích zemí a 
osobám bez občanství uděluje MV (Ministerstvo 
vnitra) na neomezenou dobu podle zákona č. 
325/1999 Sb., o azylu. Azyl může být politický, 
humanitární a za účelem sloučení rodiny. 

A person that applies for international protection. 
The institute of asylum is the supreme form of 
international protection, which the citizens of third 
countries and persons without nationality which the 
Ministry of Interior (MI) awards for an unlimited 
time pursuant to Act No. 325/1999 Coll., on asylum. 
Asylum may be political, humanitarian and for the 
purpose of family integration. 
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ÚŘAD PRÁCE ČR - ZAM

Základní poučení uchazeče o zaměstnání
Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

I. Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práce ČR (dále jen 
„krajská pobočka ÚP“)
Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, 
na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem. Při uplatňování práva na zaměstnání 
a přístupu k zaměstnání je zákonem zajištěno rovné zacházení a zakázáha jakákoliv diskriminace. Zprostředkování zaměstnání krajskou 
pobočkou ÚP je bezplatné.
1. Uchazeč o zaměstnání má právo

• na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledání vhodného zaměstnání, poradenství a na informace o možnostech zaměstnání 
a o volných pracovních místech,

• na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji z vážných důvodů potřebuje,
• na pracovní rehabilitaci, je-li osobou se zdravotním postižením,
• na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek.

2. Vhodným zaměstnáním je zaměstnání,
a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,
c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a
d) které odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby 

zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání,
e) které je vykonáváno v rámci veřejně prospěšných prací, pokud odpovídá zdravotní způsobilosti UoZ a délka jeho pracovní doby činí 

nejvýše polovinu délky stanovené týdenní pracovní doby.
Pro uchazeče o zaměstnání (dále též ,,UoZ“), který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (dále jen „evidence UoZ“) po dobu delší 
než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které splňuje podmínky stanovené v písm. a), b) a d), nebo splňuje podmínky 
stanovené v písm. a), c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby.

3. Zprostředkování zaměstnání provádí kontaktní pracoviště krajské pobočky ÚP (dále též „kontaktní pracoviště KP“). Ke zvýšení 
možnosti uplatnění na trhu práce s UoZ vypracovává individuální akční plán (IAP). Obsahem IAP je zejména stanovení postupu 
a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění UoZ na trhu práce. Při určování obsahu IAP se 
vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností UoZ. IAP se vypracuje vždy, pokud je UoZ veden v evidenci 
UoZ nepřetržitě déle než 5 měsíců, nebo pokud o vypracování IAP požádá.

4. O zprostředkování vhodného zaměstnání může fyzická osoba požádat na kontaktních pracovištích krajské pobočky ÚP, v jejímž 
územním obvodu má bydliště, a to pouze na jednom z těchto kontaktních pracovišť. Žádost musí být podána osobně. Bydlištěm 
státního občana ČR je adresa místa trvalého pobytu na území ČR. Bydlištěm cizince, který je občanem Evropské unie nebo jeho 
rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR, a pokud 
takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje. Bydlištěm cizince, který není občanem Evropské unie ani jeho 
rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR, adresa místa trvalého pobytu na území ČR; je-li držitelem modré karty, 
adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců.

5. Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti UoZ na kontaktním pracovišti KP, které požádal o zprostředkování 
zaměstnání, popř. na určeném kontaktním místě veřejné správy. V průběhu vedení v evidenci UoZ může požádat o změnu 
kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské pobočky ÚP. Rovněž může požádat, aby mu bylo zaměstnání zprostředkováno 
kontaktním pracovištěm KP, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Pokud UoZ nejpozději do 8 kalendářních 
dnů osobně nebo písemně oznámí změnu bydliště mimo území krajské pobočky ÚP, jeho evidence bude po dohodě s ním převedena 
na kontaktní pracoviště KP příslušné podle jeho nového bydliště.

6. Fyzická osoba se zařadí do evidence UoZ dnem, kdy osobně podá písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li 
o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v bodě 
I/7, nebo činností, které jsou považovány za náhradní doby zaměstnání (bod II/4), zařadí se do evidence UoZ ode dne následujícího 
po skončení zaměstnání nebo těchto činností.

7. Uchazečem o zaměstnání může být fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není
a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkou tzv. nekolidujícího zaměstnání. Za nekolidující zaměstnání 

se považuje činnost na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, 
nebo činnost na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající 
na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Výkon nekolidujícího zaměstnání nesmí UoZ 
bránit v poskytování součinnosti při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání,

b) osobou samostatně výdělečné činnou podle § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
c) společníkem společnosti s ručením omezeným, jednatelem společnosti s ručením omezeným, komanditistou komanditní 

společnosti, ředitelem obecně prospěšné společnosti, vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby, členem 
představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti, členem dozorčí rady obchodní společnosti 
nebo členem družstva, který mimo pracovněprávní vztah vykonává práci pro společnost (družstvo), za kterou je odměňován a jeho 
měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) v nekolidujícím zaměstnání přesáhne polovinu 
minimální mzdy,

d) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah a její 
měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) v nekolidujícím zaměstnání přesáhne polovinu 
minimální mzdy,

e) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu, prokuristou nebo likvidátorem, a to v době, kdy tuto 
činnost vykonává,

f) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, který je odměňován jako uvolněný člen zastupitelstva územního 
samosprávného celku,

g) pěstounem, kterému je vyplácena odměna pěstouna podle § 47j odst. 1 písm. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
(20 nebo 24 tisíc Kč měsíčně),
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h) soudcem, poslancem nebo senátorem Parlamentu, poslancem Evropského parlamentu, prezidentem, viceprezidentem nebo 
členem Nejvyššího kontrolního úřadu, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium totalitních 
režimů, předsedou Energetického regulačního úřadu nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo 
zástupcem finančního arbitra,

i) výdělečně činná v cizině,
j) studentem denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky 

a prezenčního studia na vysoké škole (soustavná příprava na budoucí povolání), s výjimkou studenta, který v posledních 2 letech 
před zařazením do evidence UoZ získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 
12 měsíců.

8. Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou
a) je uznána dočasně neschopnou práce,
b) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě,
c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem nebo je 6 týdnů po porodu,
d) je plně invalidní ve třetím stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela 

mimořádných podmínek,
e) není způsobilá být účastníkem právních vztahů podle zákona, tj. nemá způsobilost být zaměstnancem.
Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci UoZ je
• neposkytnutí identifikačních údajů a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů,
• pokud fyzická osoba bez vážného důvodů ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání 

zprostředkované krajskou pobočkou ÚP, nebo zaměstnavatel s ní ukončí toto zaměstnání z důvodu porušení povinnosti vyplývající 
z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Do evidence UoZ může být zařazena po uplynutí 
6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zprostředkovaného zaměstnání.

9. Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci UoZ (bod I/7 a I/8) osvědčuje UoZ kontaktnímu pracovišti KP; změny 
těchto skutečností je povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 8 kalendářních dnů.

10. Uchazeč o zaměstnání je povinen
a) poskytovat kontaktnímu pracovišti KP potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny, zejména

• projednat doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené kontaktním pracovištěm KP,
• dostavit se na kontaktní pracoviště KP ve stanoveném termínu,
• sdělit kontaktnímu pracovišti KP, zda je osobou se zdravotním postižením, a dále údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu 

potřebném pro vyhledávání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace,
• podrobit se v zákonem stanovených případech na žádost kontaktního pracoviště KP lékařskému nebo psychologickému vyšetření,
• poskytnout součinnost při vypracování IAP, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených kontaktním 

pracovištěm KP, a plnit podmínky v něm stanovené,
b) oznámit kontaktnímu pracovišti KP osobně nebo písemně ve ihůtě nejpozději do 8 kalendářních dnů

• změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci UoZ uvedené v bodě I/7 a I/8,
• důvody, pro které se nedostavil na kontaktní pracoviště KP ve stanoveném termínu,
• další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci UoZ,

c) oznámit kontaktnímu pracovišti KP výkon nekolidujícího zaměstnání (bod !/7a) bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo 
odměny při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Ve lhůtě 
stanovené kontaktním pracovištěm KP je povinen dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

11. Krajská pobočka ÚP ukončí uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci UoZ
• dnem, kdy nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci UoZ, které jsou uvedeny v bodě I/7

a I/8 (s výjimkou uznání dočasné pracovní neschopnosti, pobírání peněžité pomoci v mateřství v době před porodem a doby 6 týdnů 
po porodu), pokud UoZ osobně nebo písemně oznámí tuto skutečnost kontaktnímu pracovišti KP ve lhůtě nejpozději do 
8 kalendářních dnů,

• dnem doručení písemné žádosti UoZ o ukončení evidence UoZ, pokud není dán některý z důvodů pro vyřazení z evidence UoZ,
• a dále dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence; dnem 

následujícím po dni úmrtí UoZ nebo po prohlášení UoZ za mrtvého; dnem následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí UoZ do 
vazby; dnem zařazení do evidence UoZ, pokud bylo dodatečně zjištěno, že UoZ nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů 
podle zákona nebo dnem pozbytí této způsobilosti.

12. Krajská pobočka ÚP vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence UoZ, jestliže
a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci UoZ a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost 

nejpozději do 8 kalendářních dnů,
b) UoZ bez vážných důvodů kontaktnímu pracovišti KP

• neoznámí výkon nekolidujícího zaměstnání (bod l/7a a 1/10c) při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději 
v den nástupu k výkonu této činnosti,

• neoznámí osobně nebo písemně ve lhůtě nejpozději do 8 kalendářních dnů důvody, pro které se nedostavil na kontaktní pracoviště 
KP ve stanoveném termínu,

• neoznámí osobně nebo písemně ve lhůtě nejpozději do 8 kalendářních dnů další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení 
v evidenci UoZ,

c) není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s kontaktním pracovištěm KP při zprostředkování zaměstnání,
d) zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo
e) vykonává nelegální práci.

13. Krajská pobočka ÚP rovněž vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence UoZ, jestliže bez vážného důvodu
a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,
b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci,
c) neplní povinnosti v rekvalifikačním kurzu (neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, 

neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které provádí rekvalifikaci, nebo se nepodrobí závěrečnému 
ověření získaných znalostí a dovedností),

d) odmítne nabídku rekvalifikace, je-li veden v evidenci UoZ nepřetržitě déle než 5 měsíců,
e) neposkytne součinnost při vypracování, aktualizaci a vyhodnocení IAP nebo neplní podmínky v něm stanovené,
f) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologickému vyšetření, anebo
g) maří součinnost s krajskou pobočkou ÚP.

14. Za maření součinnosti s krajskou pobočkou ÚP se považuje, jestliže UoZ bez vážného důvodu
a) neplní povinnosti vůči kontaktnímu pracovišti KP, ačkoliv je podle lékařského posudku schopen tyto povinnosti plnit,
b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené kontaktním pracovištěm KP,
c) nedostaví se na kontaktní pracoviště KP ve stanoveném termínu,
d) nesdělí kontaktnímu pracovišti KP údaje o svých zdravotních omezeních v potřebném rozsahu a zda je osobou se zdravotním 

postižením, anebo
e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.
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15. Vážnými důvody jsou důvody spočívající v
• nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
• nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné 

fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s UoZ 
trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li
o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

• docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
• místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
• zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s kontaktním 

pracovištěm KP při zprostředkování zaměstnání,
• jiných vážných osobních důvodech, např. etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,
• okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce.

16. Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence UoZ
• z důvodu uvedeném v bodě 1/12 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné žádosti do evidence UoZ znovu zařazen 

nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne vyřazení z evidence UoZ,
• z důvodu uvedeném v bodě 1/12 písm. e) a v bodě 1/13 písm. a) až g), může být na základě nové písemné žádosti do evidence UoZ 

znovu zařazen nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence UoZ.

II. Podpora v nezaměstnanosti
1. Nárok na podporu v nezaměstnanosti (dále jen ,,PvN“) má uchazeč o zaměstnání, který

a) získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců 
(dále jen „předchozí zaměstnání1') - tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání,

b) požádal kontaktní pracoviště KP, u kterého je veden v evidenci UoZ, o poskytnutí PvN a
c) ke dni, k němuž má být PvN přiznána, není poživatelem starobního důchodu (včetně předčasného starobního důchodu).
Uchazeč o zaměstnání, kterému v rozhodném období uplynula celá podpůrci doba, má nárok na PvN, pokud po uplynutí této 
podpůrci doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců. Tato doba se 
nevyžaduje v případech, kdy UoZ skončil zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo skončil zaměstnání 
z důvodů organizačních změn u zaměstnavatele, nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních 
předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího 
zaměstnání.
Do předchozího zaměstnání a doby 6 měsíců se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou 
činností v době vedení v evidenci UoZ a krátkodobým zaměstnáním (zaměstnání zprostředkované úřadem práce nejdéle na dobu 
3 měsíců, které není pro UoZ vhodným zaměstnáním).

2. Nárok na PvN nemá ten uchazeč o zaměstnání,
• se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence UoZ zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah 

z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to 
platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,

• se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence UoZ zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah 
z důvodu porušení stanoveného režimu dočasně práce neschopného zvlášť hrubým způsobem,

• kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek, a tento příspěvek je vyšší než PvN, která by mu náležela; je-li výsluhový příspěvek 
nižší než PvN, která by mu náležela, náleží PvN ve výši odpovídající rozdílu mezi PvN a yýsluhovým příspěvkem,

• který ke dni, k němuž má být PvN přiznána, je v právním vztahu vzniklém k výkonu nekolidujícího zaměstnání (bod l/7a),
• který ke dni, k němuž má být PvN přiznána, je v postavení některé z osob uvedených v bodě 1/7 písm. c) a d), k výši příjmu 

nebo odměny se nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo 
pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva.

3. Rozhodným obdobím pro splnění podmínek nároku na PvN jsou 2 roky před zařazením do evidence UoZ. Jinou výdělečnou činností 
se rozumí samostatná výdělečná činnost a jiná výdělečná činnost, která je dobou důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4. Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba
a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
b) pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické 

osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s UoZ trvale žije 
a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění 
považuje za osobu blízkou,

e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace 
Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby 
překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,

f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci 
jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),

g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na 
nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost 
úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této činnosti nebo v ochranné lhůtě 
podle zákona o nemocenském pojištění.

5. Uchazeči o zaměstnání, který splnil podmínky nároku na PvN, náleží PvN ode dne podání písemné žádosti o PvN nebo ode dne zařazení 
do evidence UoZ, pokud o PvN požádá nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností uvedených v bodě 
I/7 nebo činností, které se považují za náhradní doby zaměstnání (bod II/4).

6. Doba poskytování PvN (podpůrci doba) činí u uchazeče o zaměstnání
a) do 50 let věku 5 měsíců,
b) nad 50 let a do 55 let věku 8 měsíců,
c) nad 55 let věku 11 měsíců.
Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk UoZ dosažený ke dni podání žádosti o PvN.
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7. Výše PvN činí
• v prvních dvou měsících podpůrci doby 65 %, další dva měsíce podpůrci doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % 

průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u UoZ zjištěn v posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, nebo 
z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc, vykonával-li UoZ naposledy 
samostatnou výdělečnou činnost.

• 45% po celou podpůrčí dobu, pokud UoZ před zařazením do evidence UoZ bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám 
nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve 
stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).

• v případě, že UoZ splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby, a tato doba byla v rozhodném 
období dobou poslední, nebo pokud UoZ bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 
vyměřovacího základu, anebo nelze-li u UoZ stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, činí PvN po 
dobu prvních 2 měsíců 0,15násobek, další 2 měsíce 0,12násobek, a po zbývající podpůrčí dobu 0,11 násobek průměrné mzdy 
v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla podána 
žádost o PvN.

• maximální výše PvN činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku 
předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o PvN.

8. PvN je splatná po nabytí právní moci rozhodnutí o jejím přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním 
měsíci.

9. PvN se neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc 
v mateřství, ošetřovně, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou UoZ 
poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu krátkodobého zaměstnání, podpory při rekvalifikaci, trvání právního 
vztahu vzniklého k výkonu nekolidujícího zaměstnání(bod l/7a), po dobu vazby a dále po dobu, po kterou je v postavení některé z osob 
uvedených v bodě I/7 písm. c) a d), k výši příjmu nebo odměny se nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává 
práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva.
PvN se rovněž neposkytuje po dobu, za kterou bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné
(dále jen „odstupné"), nebo za kterou byla poskytnuta kompenzace. Kompenzaci poskytuje krajská pobočka ÚP uchazeči o zaměstnání, 
kterému vznikl nárok na PvN, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné. Doba posunutí začátku výplaty PvN se 
u odstupného určí podle počtu násobků průměrného měsíčního výdělku (služebního příjmu), ze kterých byla odvozena minimální 
výše odstupného. K případnému navýšení vyplývajícímu z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu se nepřihlíží. Kompenzace 
se poskytuje za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby, po kterou náleží zákonné odstupné. Výše 
kompenzace činí 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 15% průměrné mzdy v národním hospodářství, nemuže-li UoZ 
průměrný výdělek doložit. Výplata kompenzace se provádí jednorázově.

10. Uchazeč o zaměstnání, kterému v rozhodném období neuplynula celá podpůrčí doba a poté získal zaměstnáním nebo jinou 
výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na PvN po celou podpůrčí dobu. Jestliže 
získal dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, má nárok na PvN jen po zbývající část podpůrčí doby. Výše PvN se stanoví 
z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u UoZ zjištěn v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího 
základu v rozhodném období.

11. Nárok na PvN zaniká uplynutím podpůrčí doby, ukončením vedení v evidenci UoZ, nebo vyřazením z evidence UoZ.
12. Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti uvedené v bodě 11/1, 2, 4, 7, 9 a 10 je UoZ 

povinen doložit, a to např. evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením zaměstnavatele o výši 
průměrného výdělku a dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na PvN, dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti, 
u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o získané době důchodového pojištění a o posledním vyměřovacím základu, v případě 
zaměstnání v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) nebo ve 
Švýcarsku (dále jen ,,EU“) formulářem E301 nebo přenositelným dokumentem U1. Změny těchto skutečností je povinen písemně 
oznámit kontaktnímu pracovišti KP nejpozději do 8 kalendářních dnů.Při podání žádosti o PvN je UoZ povinen kontaktnímu 
pracovišti KP písemně oznámit, zde je v právním vztahu vzniklém k výkonu nekolidujícího zaměstnání (bod l/7a) nebo zdaje v postavení 
některé z osob uvedených v bodě I/7 písm. c) a d), k výši příjmu nebo odměny se nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva, který 
vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah neboje pověřen obchodním vedením bytového družstva. 
Jestliže v průběhu poskytování PvN dojde ke vzniku právního vztahu vzniklého k výkonu nekolidujícího zaměstnání nebo k postavení 
některé z osob uvedených v bodě I/7 písm. c) a d), k výši příjmu nebo odměny se nepřihlíží, je UoZ povinen tyto skutečnosti písemně 
oznámit kontaktnímu pracovišti KP nejpozději v den jejich vzniku.

13. Uchazeč o zaměstnání, který se rozhodl odejít do jiného členského státu EU s cílem hledat zaměstnání, si může zachovat nárok na 
PvN za podmínek stanovených v Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a Rady (ES) č. 1408/1971 (koordinační nařízení).

14. Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit PvN nebo její část
• bylo-li příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení jeho pracovněprávního vztahu je neplatné a tento vztah trvá i nadále, popř., že 

výkon jiných výdělečných činností bránících zařazení do evidence ÚoZ neskončil,
• bylo-li kontaktním pracovištěm KP dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 

třetího stupně, nejde-li o osobu schopnou výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek nebo mu byly poskytovány dávky 
nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou UoZ poskytovány z účasti na nemocenském pojištění 
z titulu výkonu nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání,

• pokud mu jeho zaviněním byla PvN přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečné náležela, zejména proto, 
že zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost.

15. Zjistí-li se dodatečně, že PvN byla UoZ neprávem odepřena nebo přiznána anebo poskytována v nižší částce, než v jaké náležela, 
anebo přiznána od pozdějšího dne, než od kterého náležela, dodatečně se přizná nebo zvýší a doplatí. Obdobně se postupuje, bylo-li 
příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného pracovního vztahuje neplatné. Nárok na dodatečné 
poskytnutí PvN nebo jednotlivých splátek zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého náležela nebo splátky měly být poskytnuty.

16. Krajská pobočka ÚP ve věci nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, 
podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a poskytnutí kompenzace rozhoduje ve správním řízení podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete 
na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.
Platnost tiskopisu od 1.10.2015. 15 10 01 890
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*

* UCHAZEČ -  EVIDENCE

*

§ 26 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb,, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti")

A. Žadatel:

C. Poslední ukončená činnost před podáním této žádosti:

zaměstnání samostatná výdělečná činnost jiná výdělečná činnost náhradní doba zaměstnání8' jiná činnost

Název profese:

Název zaměstnavatele nebo druh činnosti Datum skončení:

V době 3 pracovních dnů před podáním této žádosti jsem byl(a) v pracovní neschopnosti: ano

1) Uveďte všechna jména osoby.

2) Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru:
M nebo Ž (muž nebo žena).

3) Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení.

4) Výplňte, nebylo-li Vám přiděleno rodné číslo.

Za bydliště se považuje:
- u státního občana ČR adresa místa trvalého pobytu na území ČR,
- u cizince,

pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje.
- u cizince, který není občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR, adresa místa trvalého pobytu na území ČR, 
je-li držitelem modré karty, adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců.

Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E.

7) Nevyplňujte, pokud je adresa shodná s adresou bydliště.
4 t

8) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, doba pobírání plného invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně, doba osobní péče o dítě ve věku do 4 let a doba osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona 
o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fýzické osoby ve stupni I (lehká závislost). Dále doba osobní péče o fyzickou 
osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), 
ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své 
potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou. Za náhradní dobu
se rovněž považuje doba výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena 
akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje 
v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu a dále doba trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení 
výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, pokud si tato osoba nepřivodila 
dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné 
činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zákona o nemocenském pojištění.
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D. Údaje o kvalifikaci:
Nejvyšší dosažené vzdělání (např. základní, střední vyučen, střední s maturitou, vyšší odborné, vysokoškolské)

Odborné dovednosti9*:

F. Požadavky na zaměstnání:
Profese (uveďte profesi odpovídající Vašim znalostem, schopnostem a kvalifikaci)

9) Uveďte např. řidičský  ̂průkaz včetně skupiny, znalost práce s PC, práce s kovem - řezání, pájení, svařování včetně zkoušky, obsluha technických
zařízení - topičský průkaz, obsluha zemědělských strojů, obsluha stavebních strojů, poskytování služeb - plavčík, cvičitel a pod., oprávnění podle vyhl. 
č. 50/1978 Sb., zdravotní průkaz, zbrojní průkaz a jiné.
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G. Zdravotní omezení související se zprostředkováním zaměstnání:'
Zaškrtněte jednu z uvedených možností. Pokud zvolíte druhou možnost, upřesněte ji v dalších volbách.

L J  nemám zdravotní omezení
4

I I  mám zdravotní omezení -  jsem:
|" 1  invalidní ve třetím stupni a schopen(a) výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (§ 39 odst. 4 písm. f)

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů)10'

□ invalidní ve druhém stupni (§ 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění)11* 

l i  invalidní v prvním stupni (§ 39 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění)11* 

I J  zdravotně znevýhodněnou osobou12 13*

osobou, které byla odejmuta invalidita v posledních 12 měsících 

L j  mám jiná zdravotní omezení13*
Zde uveďte konkrétní zdravotní omezení (např. nemohu pracovat ve výškách apod.):

t

*

i

\

1. jsem nejsem v pracovněprávním vztahu (tj. pracovní poměr, vztah na základě dohody o pracovní činnosti a dohody
o provedení práce) nebo ve služebním poměru,

Pokud zvolíte první možnost, upřesněte ji v dalších volbách.

3. nejsem osobou samostatně výdělečně činnou v České republice ani v cizině (za OSVČ v ČR se považuje fyzická osoba
uvedená v § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění),

10) Dokládá se posudkem, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Za fýzickou osobu, která je invalidní ve třetím stupni a je
schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, se považuje od 1.1. 2010 též fýzická osoba, která byla ke dni 31.12. 2009 plně 
invalidní podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

11) Dokládá se posudkem, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Částečná invalidita, která trvá ke dni 31.12.2009, se považuje
od 1.1. 2010 za invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %,
a za invaliditu prvního stupně v ostatních případech. «

12) Dokládá se potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, rozhodnutím Úřadu práce ČR o uznání zdravotně znevýhodněnou osobou.

13) Dokládá se posudkem ošetřujícího lékaře (§ 21 zákona o zaměstnanosti).
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

K.
1.
2.

3.

4.

| I nejsem
společníkem společnosti s ručením omezeným,
jednatelem společnosti s ručením omezeným,
komanditistou komanditní společnosti,
členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním
ředitelem akciové společnosti,
členem dozorčí rady obchodní společnosti, nebo
členem družstva,
ředitelem obecně prospěšné společnosti, nebo 
vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby, 
fýzickou osobou pověřenou obchodním vedením

»

nejsem

a) nuceným správcem anebo správcem podle zvláštního právního předpisu (např. podle insolvenčního zákona),
b) likvidátorem,
c) prokuristou
Název zaměstnavatele/název seznamu, ve kterém jsem veden(a):

nejsem členem zastupitelstva územního samosprávného celku, kterému jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev 
územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové,
nejsem pěstounem, kterému je vyplácena odměna pěstouna podle § 47j odst. 1 písm. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí (20 nebo 24 tisíc Kč měsíčně),

jsem nejsem studentem denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky a prezenčního studia na vysoké škole,

t
ir  i

nejsem v dočasné pracovní neschopnosti,
nepobírám peněžitou pomoc v mateřství / jsem 6 týdnů po porodu

L J  jsem nejsem invalidní ve třetím stupni podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů,
nevykonávám trest odnětí svobody, nevykonávám ochranné opatření zabezpečovací detenci, nejsem ve vazbě,
nejsem soudcem, poslancem nebo senátorem Parlamentu, poslancem Evropského parlamentu, prezidentem, viceprezidentem 
nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium 
totalitních režimů, předsedou Energetického regulačního úřadu nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním 
arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra.

Potvrzuji, že:
nejsem veden(a) v evidenci uchazečů o zaměstnání v ČR,

4 .

jsem nejsem veden(a) v evidenci uchazečů o zaměstnání v jiném státě
Evropské unie/EHP/Švýcarsku (pokud ano, uvecřte stát)

*

jsem byl(a) poučen(a) o podmínkách zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, o právech a povinnostech uchazeče
o zaměstnání a o podmínkách nároku na podporu v nezaměstnanosti,

■

jsem obdržel(a) „Základní poučení uchazeče o zaměstnání" platné ode dne 1.10.2015.

L. Udělení souhlasu:

1. Souhlasím15' se zpracováním svých osobních údajů pro účely zprostředkování zaměstnání a přo poskytování dalších
služeb podle zákona o zaměstnanosti.

2. Souhlasím nesouhlasím, aby si krajská pobočka Úřadu práce ČR sama vyžádala údaje rozhodné pro zařazení nebo
'  i,

vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které lze získat z úřední evidence České (okresní) správy sociálního zabezpečení.

3. Souhlasím16̂ [ ]  nesouhlasím, aby Úřad práce ČR předával České poště moje rodné číslo, popř. datum narození, při všech
výplatách, které mi bude zasílat poštovní poukázkou.

Tímto žádám o zprostředkování zaměstnání, protože chci a můžu pracovat a o práci se ucházím.

Totožnost žadatele byla 
ověřena podle dokladu: Dne

Podpis
zaměstnance:

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete 
na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.

14) Uveďte název společnosti/zaměstnavatele.

15) Neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů je překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.
*

15) Souhlas s předáním rodného čísla České poště je určen k zajištění výplaty peněz oprávněnému příjemci.

Platnost tiskopisu od 1.10.2015. 1510 01 806
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Úřad práce České republiky
- kontaktní pracoviště krajské pobočky pro hlavní město Prahu v Praze

POTVRZENÍ
^ Q VEDENÍ V EVIDENCI UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Úřad práce České republiky
- kontaktní pracoviště krajské pobočky pro hlavní město Prahu v Praze i 

potvrzuje, že:

pan/paní:....................................................................

datum narození:.............................

trvalý p o b y t;...................................................................................... .

je v evidenci uchazečů o zaměstnání ode dne:

V Praze dne: ...................

podpis

Úřad práce České republiky
- kontaktní pracoviště krajské pobočky pro hlavní město Prahu v Praze

POTVRZENÍ
O VEDENÍ V EVIDENCI UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Úřad práce České republiky
- kontaktní pracoviště krajské pobočky pro hlavní město Prahu v Praze 

potvrzuje, že:
*

pan/paní:..  . ................ ............................................

datum narození: . . .........

trvalý pobyt: .............................. ...................................... .............................

je v evidenci uchazečů o zaměstnání ode d n ě :......................

V Praze dne: ..................

podpis



Úřad práce české republiky
- kontaktní pracoviště krajské pobočky pro hlavní město Prahu v  Praze

-  . P O T V R Z E N Í

O PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Ořad práce České republiky
- kontaktní pracoviště krajské pobočky pro hlavní město Prahu v Praze 

potvrzuje, že:

pan/paní:............. ’.........■ • • .............. ■ ■........ .

datum narození: .........

trvalý pobyt:-. . ........ .. i ...........• • ..................................... ......................

podal/a dně: ......................... * žádost o zprostředkování zaměstnání.

V  Praze d n e : ........ .

podpis

Úřad práce České republiky
- kontaktní pracoviště krajské pobočky pro hlavní město Prahu v  Praze

v  P O T V R Z E N Í

o p o d á n í ž á d o s t í o  z p r o s t ř e d k o v á n í z a m ě s t n á n í

Úřad práce České republiky
- kontaktní pracoviště krajské pobočky pro hlavní město Prahu v Praze 

potvrzuje, že:

pan/paní: ...................... .. • • ................. ..................... ,.

datum narození: . . . . . . ; . > • ■ • ■ • ■ ■

trvalý pobyt:-............. ................................................................ • • • ........................

podal/a dně: ........................ .. - žádost o zprostředkování zaměstnání.

V  Praze dne: . . . . . ' ...........

podpis
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ZAM
PODPORA

Záznam o dni podání žádosti

OSU 
S 15

podporu v nezaměstnanosti

A. Žadatel

§ 39 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti")

~ v

B. Podporu v nezaměstnanosti požaduji vyplácet:
Zaškrtněte jednu z následujících tří variant a do příslušné tabulky uveďte doplňující informace

A

+

na platební účet u peněžního ústavu v ČR vedeném v CZK:

poštovním poukazem na adresu bydliště v ČR
p

poštovním poukazem na jinou adresu v ČR:

C. Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti:

1. Ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána (den podání této žádosti nebo den zařazení do evidence
uchazečů o zaměstnání)5':

Jsem nejsem poživatelem starobního důchodu, včetně předčasného starobního důchodu.

Jsem nejsem v pracovněprávním vztahu (tj. pracovní poměr, vztah na základě dohody o pracovní činnosti a dohody 
o provedení práce) nebo ve služebním poměru.

Jsem nejsem

společníkem společnosti s ručením omezeným,
jednatelem společnosti s ručením omezeným,
komanditistou komanditní společnosti,
členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním
ředitelem akciové společnosti,
členem dozorčí rady obchodní společnosti, nebo
členem družstva6*,
ředitelem obecně prospěšné společnosti, nebo 
vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby, 
fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením

Bylo
BylU

nebylo vyplaceno odbytné i posledního zame^nch! 
nebylo vyplaceno odstupné z posledního zaméstho«»?

vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti (družstvu) pro společnost (družstvo) práci

Mám
i

nemám nárok na výsluhový příspěvek (např. podle zákona o vojácích z povolání, zákona o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů). Nárok na výsluhový příspěvek, včetně jeho výše, se dokládá rozhodnutím 
nebo potvrzením zaměstnavatele.

2)

3)

4)

5)

6)

Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru 
M nebo Ž (muž nebo žena).

*

Vyplňte, nebylo-li Vám přiděleno rodné číslo.
\

Za bydliště se považuje:
- u státního občana ČR adresa místa trvalého pobytu na území ČR,
- u cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého nebo přechodného

pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje.
- u cizince, který není občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR, adresa místa trvalého pobytu na území ČR, 
je-li držitelem modré karty, adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců.

Kolonku Specifický symbol vyplňte pouze v případě Československé obchodní banky pro účty s číslem 6699.
Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu 
v nezaměstnanosti nebo ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud uchazeč o zaměstnání o podporu v nezaměstnanosti požádá 
do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, jiné výdělečné činnosti nebo činnosti, která se považuje za náhradní dobu zaměstnání.
Uveďte pouze v případě, že nejste členem bytového družstva, 
nebo jste pověřen obchodním vedením bytového družstva.

pracovněprávní vztah -  -  -  ■  4

*

Tisk: Moraviapress, a. s. Břeclav -  vzor 2015 15 10 01 804
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Bylo

Pobírám

nebylo vyplaceno odchodné z posledního zaměstnání (dokládá se potvrzením zaměstnavatele).
%

nepobírám dávky nemocenského pojištěni (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovně, vyrovnávací 
příspěvek v těhotenství a mateřství).
není proti mně veden výkon rozhodnutí (exekuce). V případě nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) doložte 
usnesení soudu (exekuční příkaz) a doklad o částce dosud provedených srážek.

V době 3 pracovních dnů před podáním této žádosti jsem byl(a) v pracovní neschopnosti:

2. Dále potvrzuji
Pobíral(a)

Pobíral(a)

nepobíral(a) jsem v České republice podporu v nezaměstnanosti v posledních 2 letech před zařazením 
do evidence uchazečů o zaměstnání.

nepobíral(a) jsem dávky v nezaměstnanosti ve státě EU7) v posledních 2 letech před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání. Pobírání dávek se dokládá formulářem E301 nebo U1 vystaveným příslušnou institucí 
státu EU.

Pobírám nepobírám dávky v nezaměstnanosti v jiném státě EU

3. Poslední ukončené zaměstnání nebo jiná výdělečná činnost v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů 
o zaměstnání, ve které uchazeč o zaměstnání žádá o podporu v nezaměstnanosti (uveďte všechna zaměstnání a jiné výdělečné
činnosti, které jste ukončil(a) ve stejný den)7"

4. Další ukončená nebo neukončená zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti a náhradní doby zaměstnání1 v posledních 
2 letech:

nesouhlasím, aby si krajská pobočka Úřadu práce ČR sama vyžádala údaje rozhodné pro přiznáníSouhlasím
a poskytování podpory v nezaměstnanosti, které lze získat z úřední evidence České (okresní) správy sociálního zabezpečení

Totožnost žadatele byla Podpis
ověřena podle dokladu: Dne zaměstnance:

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete 
na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.

7) Údaje o zaměstnání a další rozhodné skutečnosti pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen
doložit, a to například evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného měsíčního 
čistého výdělku a dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, dokladem o výkonu jiné výdělečné 
činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o získané době důchodového pojištění a o posledním vyměřovacím základu, v případě 
zaměstnání v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) nebo ve Švýcarsku (dále jen 
,,EU“) formulářem E301 nebo U1.
Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, doba pobírání plného invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně, doba osobní péče o dítě ve věku do 4 let a doba osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona 
o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost). Dále doba osobní péče o fyzickou 
osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), 
ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své 
potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou. Za náhradní dobu 
se rovněž považuje doba výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena 
akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje 
v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu a dále doba trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení 
výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, pokud si tato osoba nepřivodila 
dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné 
činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zákona o nemocenském pojištění.

Platnost tiskopisu od 1.10.2015. 1510 01 804
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PROHLÁŠENÍ K EXEKUCI

Povinný prohlašuje, že je proti němu/jí veden výkon rozhodnutí (exekuce).

Jméno a příjmení povinného:............ .....................................................

Rodné číslo:.............................................................................................

Telefon povinného / e-mail:

Rodinný stav povinného:

Vyživované osoby: (viz Pokyn pro uchazeče s exekucí):
Vztah k povinnému (manžel/ka

registrovaný partner / dítě apod.
Jméno a příjmení Rodné číslo

Povinný prohlašuje, že převzal/a Pokyny pro uchazeče o zaměstnání s exekucí, *

/  V š ř

*

V Praze dne.........

Podpis povinného:

Dále vyplňuje Úřad práce

Výše uvedené údaje byly ověřeny z dokladu totožnosti č....................................... , rodných listů dětí,
oddacího listu */•

Další doložené doklady k vyživovaným osobám (vypište -  např. potvrzení o studiu, rozsudek soudu, 
jiné rozhodnutí soudu/soudního exekutora apod.):

Bylo doloženo potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) ANO NE *

Povinný dále doloží: zápočtový list (pokud nebyl doložen), usnesení soudu/exekuční příkaz a doklad 
o částce dosud provedených srážek dle § 294 odst. 1 občanského soudního řádu1

Za ÚP:..............
*/ nehodící se škrtněte

i Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o
tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzen každý
zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat; to obdobně platí pro plátce jiných příjmů (§ 299), z nichž 
byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno, ačkoliv pohledávka není uspokojena.

osú
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POKYNY PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ S EXEKUCÍ

Aby mohl Úřad práce v rámci exekučních srážek použít ustanovení o tzv. nezabavitelných 
částkách (Nařízení vlády č. 595/2006), je ve Vašem zájmu v případě nároku na podporu 
v nezaměstnanosti, popř. podporu při rekvalifikaci, řídit se níže uvedenými pokyny a 
požadované níže uvedené doklady předložit do 8 kalendářních dnů.

Jste-li vdaná/ženatý/registrovaný partner, předložte občanský průkaz, ve kterém je uveden 
rodinný stav. Není-li v občanském průkazu stav uveden, předložte originál nebo ověřenou 
kopii oddacího listu.

Máte vyživovací povinnosti (nezaopatřené dítě -  nezáleží na tom, zda s Vámi žije nebo
nežije ve společné domácnosti), předložte občanský průkaz (pokud v něm máte děti
uvedené) nebo jejich rodný list (originál nebo ověřenou kopii). Dosáhne-li dítě 15-ti a více 
let, doložte jeho nezaopatřenost (tzn. potvrzení o studiu dítěte, popř. jiný doklad potvrzující
nezaopatřenost). Pokud máte vyživovací povinnost vůči jiným osobám, předložte
odpovídající doklad (rozhodnutí soudu, dohodu apod.)

Veškeré změny důležité pro exekuční srážky je nutné hlásit do 8 kalendářních dnů a doložit 
originály nebo ověřené kopie příslušných dokladů (např. rozsudek o rozvodu, rodný list nově 
narozeného dítěte, oddací list, přiznání pobírání invalidního důchodu apod.). Nebude-li
změna z Vaší strany včas a řádně nahlášena, vystavujete se možnosti uložení pořádkové
pokuty soudem nebo exekutorem dle § 296 odst. 2 Občanského soudního řádu. V případě
nedoložení dokladů či poskytnutí informací úřadu práce nebudou tyto zohledněny při
výpočtu nezabavitelné částky Do prokázání /  Vvyse uvedených skutečností nelze /  V  •snížit
nezabavitelnou částku a srážky budou prováděny v plné zákonné výši.

Potřebné chybějící doklady doložte na příslušném kontaktním pracovišti.



Úřad práce České republiky 
krajská pobočka pro hl. m. Prahu 

kontaktní pracoviště v Praze

Dotazník k Individuálnímu akčnímu plánu

Jméno a příjmení uchazeče(ky)

Datum narození......................

Bydliště...................................

Vzdělání..................................

Praxe............. .........................

Váš(e) zprostředkovatel(ka) ....

§33

(2) Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží 
individuální akční plán. Individuální akční plán je dokument, který vypracovává 
úřad práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem individuálního 
akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění 
jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na 
trhu práce. Při určování obsahu individuálního akčního plánu se vychází z 
dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o 
zaměstnání. Individuální akční plán vypracuje úřad práce vždy, pokud je 
uchazeč o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě 
déle než 5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost 
úřadu práce při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a 
vyhodnocování, a to v termínech stanovených úřadem práce, a plnit podmínky 
v něm stanovené.

[1]



a testy profesních zájmů -  poradenství k ujasnění oblasti, kterým se mohu věnovat
o zájem o informace o možnostech dalšího studia (pro mladistvé, pro uchazeče s 

žádnou nebo nízkou kvalifikací)
□ zájem o samostatné vyhledávání v databázi volných pracovních míst ( INFOBOX ,

informační servery, personální agentury)
□ zájem o skupinové poradenství ( JOB kluby, Start kluby)
□ zájem o individuální poradenství (volba dalšího studia, vhodného zaměstnání)
□ zájem o změnu původní profese nebo zvýšení kvalifikace -  rekvalifikace

zaměření....................................
□ zájem o využití nástrojů APZ -  Společensky účelná pracovní místa

° pro zaměstnance
° pro osoby samostatně výdělečně činné 

Veřejně prospěšné práce 
Pracovní rehabilitace

□ zájem o konzultaci u psychologa
□ potřeba častějšího plánování kontaktů
o sebehodnotící zpráva (shrnutí, z vlastního pohledu, příčiny neúspěchu při hledání

nového pracovního uplatnění, vlastní návrhy na změny)
□ vložení životopisu na portál MPSV (instruktáž k vložení životopisu na portál)
□ motivační kurz -  skupinové nebo individuální poradenství, orientace na trhu práce, 
tvorba a obsah životopisu, příprava na pohovor.
□ bilanční diagnostika -  posouzení schopností, dovedností k uplatnění, odpovídající 
aktuální situaci na trhu práce
□ účast na výběrových řízeních (organizovaných ÚP)
□ zájem o jiné aktivity (vypište jaké):

Na výše uvedené aktivity není právní nárok, slouží pouze k informaci o zájmu 
uchazeče o zaměstnání.

Žádáme Vás o vyznačení:

□ nemám zájem o uzavření Individuálního akčního plánu
z důvodu........................................................................

□ mám zájem o uzavření Individuálního akčního plánu
□ nemám zájem o nabízené činnosti

z důvodu........................................................................

Podpis Datum

[2



















Příloha 7 – Transkripty hloubkových rozhovorů (88 str.) 

 



1 
 

EVALUAČNÍ ROZHOVORY 

 

Rozhovor č. p1 

Místo: Praha 2 

Datum: 26. 8. 2015 

Jméno: 

 

T: Jak často ve své práci se setkáváte s Cizinci, jak často s nimi pracujete? 

D: Záleží kdo kdy přijde. Ale vždycky v tý evidenci nějaký cizinec je; jeden, dva, tři, čtyři, přesně 

nevim kolik jich tam mám, několik ano. 

T: Co to pro Vaši práci znamená, když přijde takový cizinec? 

D: Ale to je uplně mimo. To není na tu efektivitu. Vy se nás ptáte koho máme v evidenci. Rozumíš 

jo… To se nás ptáte trošku… 

T: To jsou úvodní otázky. 

D: O těch jste ale nemluvil. 

T: Říkal jsem na začátku 

D: Vy se nás ptáte, jestli máme cizince v evidenci. Ano. 

T: Jak často s nimi přicházíte do styku, do kontaktu. 

D: Cizinec je cizinec a cizinec mluví i česky. 

T: Ano 

D: Co tím cizincem máte na mysli? [není rozumět] 

T: Člověk, který neumí česky, se kterým je problém v komunikační bariéře. 

D: Samozřejmě se tam občas takový vyskytne, ale teď vám neřeknu konkrétně. 

T: chtěl jsem zeptat, jestli máte nějaké zkušenosti s využíváním tlumočníků už předtím než v tom 

projektu. 

D: Většinou si oni sami přivedli někoho, kdo jim překládal. 

T: Chtěl jsem se zeptat, když vyjdeme z vaší zkušenosti. Jaký mělo to tlumočení vliv mělo to 

tlumočení na samotnou poradenskou činnost? 

D: Hlavně jsem mu mohla říct všechno, co mu můžu říct česky. Protože já sice anglicky umím, ale ty 

základy. Tu odbornou věc mu neřeknu. Takže jako jsem mohla mu říct to samé, co bych řekla 

Čechovi. 

T: Když srovnáváme to tlumočení, které probíhalo v tomto projektu s tlumočením, které si oni zajistili 

sami, to znamená někdo z rodiny, z přátel, viděla jste nějaký rozdíl? Spatřila jste nějaký rozdíl v tom? 

D: Nespatřovala jsem v tom žádný rozdíl. 
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T: Omlouvám se, že se budu možná trochu opakovat, ale v čem tedy spatřujete základní rozdíly v té 

poradenské schůzce za pomoci tlumočníka a té bez tlumočení. 

D: Bez tlumočení mu nic neřeknu. Řeknu mu „Dobrý den“ a „Nashledanou“ a že další termín je tehdy 

a tehdy. A když je tlumočník tak samozřejmě probíhá schůzka stejně jako z Čechem. Takže - 

produktivně. Když bych to tak řekla. 

T: A v čem tedy spatřujete ty hlavní pozitivní, případně negativní stránky při využívání těch 

profesionálních tlumočníků? 

D: To že se s ním domluvím přes toho tlumočníka. 

T: Jaký mělo to tlumočení dopad na orientaci klienta v agendě úřadu práce? 

D: No, ten cizinec, který normálně nerozumí česky, konečně věděl, co mu chceme říci, že jo. Věděl 

jak se tady orientovat, samozřejmě. 

T: Mohla byste mi uvést nějaký konkrétní případ, na jaké konkrétní službě nebo nějakou konkrétní 

aktivitu, na které jste s ním dělala?  

D: Potřebovala jsem třeba zjistit, jaké má zájmy, jaké hledá zaměstnání. Pak to jednání probíhá jako 

by bylo v češtině, že jo. 

T: Takže se dá říci, že ovlivnilo to tlumočení schopnost toho klienta aktivně třeba i využívat vašich 

služeb.  

D: No, samozřejmě, ano. 

T: Potom jsem se chtěl zeptat, vy jste sestavovali spolu nějaké cíle dá se říct i že toto se tam projevilo? 

D: Samozřejmě, to se projeví vždycky, jo. Jakmile se s někým nedorozumíte, tak jako tam to je o 

ničem, když se nedomluvíte. 

T: A mohla byste mi uvést nějaký konkrétní příklad nějakého konkrétního úkolu nebo něčeho co jste si 

takhle stanovili? 

D: Podívejte, to se takhle říct nedá. Jo jako když přijde cizinec a nerozumí česky. Tak mu řeknu jak 

řikám: „Dobrý den, nashledanou, příští termín je“ a napíšu mu to číslo, kdy má přijít. To je všechno. 

Kdežto když přijde s tlumočníkem tak probíhá jednání jako by to byl Čech. Takže se bavíme naprosto 

o všem. Kde si hledá práci, jak si hledá práci, a tak dále. Všechno to, co souvisí s naší prací.  

T: A jak byste tedy hodnotila to tlumočení z hlediska užitečnosti pro vaší práci? 

D: No, na sto procent. 

T: Pak tady je taková otázka, která se opět opakuje. Omlouvám se, ale smyslem toho rozhovoru je 

získat co nejvíc toho z vaší praxe. V jakých situacích považujete využití tlumočení za naprosto 

nezbytné, vhodné, účelné, nebo jestli někdy neexistují i kontraproduktivní momenty? 

D: Určitě né. Když s ním potřebuji něco projednat, a to potřebuji vždycky, takže jako ten tlumočník by 

měl být účasten na každé jeho schůzce.  

T: Potom jsem se chtěl zeptat. Ovlivnilo to tlumočení tedy vaší schopnost porozumět těm potřebám 

toho klienta? 

D: No určitě, jako když neumí jak mi to říct, tak, jak mu porozumim? To se na něj tak akorát podívám, 

jako [mluví s úsměvem a pobavením]. 

T: Mohla byste uvést třeba nějaké konkrétní příklad tady [není rozumět]? 
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D: [není rozumět] to jako není o čem, to je pořád to samý. Protože já se s ním nedomluvím, nemůžu 

nic vyřešit. Jakmile se s ním domluvím, můžu mu říct všechno.  

T: A jaký vliv mělo to tlumočení na atmosféru při tom jednání? Pozorovala jste nějaký rozdíl? 

D: No určitě. Ten uchazeč se cítil lépe, že jo, protože rozumí. 

T: A pro vás? 

D: No pro mě taky, já vám můžu říct, co můžu říct a neumim že jo. [směje se] 

T: Ale i řekněme z hlediska toho vztahu toho lidského vztahu? 

D: No určitě to je logický prostě. To souvisí se vším že jo. Když jdete někam a nerozumíte mu asi 

těžko se s tím člověkem domluvíte. [není rozumět] jak se cítíte. 

T: Jak byste hodnotila reakci toho klienta? Na tu možnost jakoby využití toho … 

D: Já myslím, že to přivítali všichni, co byli přítomni, toho překladatele.  

T: Není…. Kdybychom se zaměřili na ty samotné tlumočníky. Jak byste ty tlumočníky, které jsme 

měli v rámci toho projektu. Jak byste hodnotila jejich z odborné znalosti a přípravu z hlediska 

problematiky služeb zaměstnanosti? 

D: No, víte co, to je jako problematický, to se nedá dopředu připravit. Já nevim, s čím ten klient příjde. 

jo, takže nemůžu ani dopředu tomu tlumočníkovi říct, na co se má připravit.  

T: Ale připadalo vám, že se v té problematice orientují? Že znají třeba tu terminologii? 

D: No určitě. 

T: Byli na to připravení, to je důležité. 

D: Věděli jako co mu říct, tu terminologii samozřejmě znali.  

T: A očekávali byste nějaké další odborné znalosti? Případně jaké by ten tlumočník měl mít? 

D: No určitě by měl znát zákon o zaměstnanosti a všechny tyhlety věci jako. Všeobecně jako nemůže 

je znát jako my. Hlavně jde o to, aby správně přeložil tu terminologii. Tu by měl znát hlavně. Jinak já 

mu pak už řeknu, co potřebujeme vědět. To on sám nemusí vymýšlet.  

T: A potom by se chtěl zeptat, jak byste hodnotila ty tlumočníky z hlediska jejich neutrality při tom 

jednání, tzn. oni by měli zastávat určitou pozici, kdy se nemají přidávat na stranu toho či onoho. 

D: No tak to bylo v pořádku. Jako oni opravdu skutečně jenom tlumočili, co říkala jsem já, co říkal ten 

uchazeč, jo. Nevměšovali se nějak do toho jednání.  

T: A z hlediska jejich kredibility, jejich věrohodnosti? Jak při té činnosti působili? 

D: Působili věrohodně.  

T: Potom. Jak byste hodnotila schopnost tlumočníků přizpůsobit se vašim časovým požadavkům a 

vyhovět vám z hlediska organizačního? 

D: Já myslím, že to bylo v pořádku.  

T: A jejich komunikační dovednosti? Tzn. reakce.  

D: V pořádku. 

T: Potom, jak byste hodnotila jejich vystupování z hlediska vstřícnosti? 
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D: Byli vstřícní, jako když jsme potřebovali, tak samozřejmě přišli na ten čas, kdy jsme byli 

domluvení. 

T: Teďka bychom se věnovali problematice organizace služby, to znamená jejího zajištění. Chtěl jsem 

se zeptat, jak byste hodnotila organizaci zajištění těch služeb z hlediska toho objednávání. To 

znamená, jak to bylo nastaveno, ten systém. Objednávání těch tlumočníků.  

D: No jako my jsme se pak už, když přišli, tak jsme se vždycky domluvili, kdy přijdou a už jsme si 

objednávali prostě lidi na ten den, aby jich tady bylo víc, abychom je využili. Jo, spíš ten začátek byl 

takovej… 

T: Pomalejší? 

D: No… 

T: Nebojte se říct cokoliv. Pro nás to je důležité. My potřebujeme znát všechno pro to, abychom byli 

[není rozumět]. 

D: Jo jako my na to potřebujeme mít čas, my máme objednaný lidi na určitou dobu a nemůžeme je zas 

tak rychle přeobjednat, že jo. Takže tam spíš … nejdřív nabídnout službu a tehdy a tehdy přijdeme a 

objednejte si lidi, ale to je otázka tak měsíce, abychom ty lidi objednali, že jo. Pak to, pak už jsme se 

domlouvali úplně v pořádku. Jsme se domlouvali, že budou objednáni tehdy a tehdy, takže jsme se 

domlouvali, kdy oni budou mít čas, takže jsme si pak ty lidi nazvali na ten den, kdy oni mohli.  

T: Takže kromě toho rozjezdu to potom už šlo? 

D: Hm, přesně tak. 

T: Tak jak byste hodnotila dostupnost té informace, že ta možnost tady je, jak se k vám vlastně 

dostala? 

D: No, dostala se dobře. 

T: Jak byste hodnotila tu časovou dostupnost té služby. Byla vám k dispozici pokaždé, když jste 

potřebovala nebo v dostatečné době? 

D: V té době co probíhal ten projekt, tak ano. 

T: Kdybyste měla tu možnost, jak byste nastavila tu možnost objednávání? Kdybyste měla možnost si 

to rozhodnout sama? 

D: [není rozumět] Tak záleží když přijde tak uchazeč, tak si ho objednám, zavolám, přijde mi tehdy a 

tehdy tak přijďte, že jo. To kdo kdy přijde. 

T: To chápu. Potom taková trochu abstraktní otázka, ale kdo by podle vás měl vést ty finanční náklady 

za...? 

D: Na to se nás neptejte. Ne. [smích] 

T: Potom jsem se ještě chtěl zeptat, za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za 

smysluplné? Jsou tam tři možnosti: cizinec neumí česky, cizinec umí česky na úrovni středně 

pokročilý, nezná ovšem odbornou terminologii, cizinec neumí česky, mluví rusky nebo anglicky. Jde 

tam o smysluplnost toho tlumočení, jestli je smysluplné ho využívat jenom v situaci, kdy neumí česky, 

nebo... 

D: Vždycky. Jako tam jde hlavně o tu terminologii. 

T: Takže i když umí česky, ale nerozumí té terminologii... 
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D: No samozřejmě. 

T: Je to možná banální otázka, ale pro nás důležitá. Pak mám takovou závěrečnou: Ten koncept, který 

jsme tady zkoušeli, který jsme pilotovali, to je takzvané sociální tlumočení, jste seznámeni s tím 

druhem tlumočení, víte jaký je rozdíl oproti klasickému? 

D: Ne. 

T: A všimla jste si případných nějakých rozdílů mezi klasickým a sociálním? 

D: Ne, nejsem v tomhle oboru zkušená, takže nemůžu posoudit. 

T: Takže já Vám mockrát děkuju. 

D: Prosim. 
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Rozhovor č. p2 

Místo: Liberec 

Datum: 27. 8. 2015 

Jméno:  

 

T: Takže paní … já bych se Vás nejdřív chtěl zeptat, jsou to takové úvodní otázky, týkající se té 

činnosti, nebo práce s cizinci. Přicházíte s nimi do styku často? Často se Vám stává, že máte klienty z 

řad cizinců? 

D: V poslední době ano, samozřejmě na pozici poradce pro volbu povolání je ta situace malinko jiná, 

protože se převážně věnuji školám, ať žákům základních škol, středních ale i vysokých škol. Tak ale 

se na mě i obrací rodič, kteří přišli do České republiky, nebo nějakým způsobem se za nimi 

přistěhovala rodina, děti. V poslední době se dost často stává, že řešíme zase umístění žáků, kteří tedy 

nemají český jazyk, rozumí pouze v rodném jazyce, takže umisťování těchto žáků do základních škol 

nebo i středních škol. Bohužel dvojjazyční asistenti na školách nám chybí, takže ten problém tam 

cítím poměrně velký, na druhé straně je pravdou, že mladí lidé se učí jazyk poměrně rychle a myslim 

se že v kolektivu, pokud je přijme tak tam ten problém není. 

T: Co to pro vaši práci znamená, když přijde cizinec, který neumí česky. Jak to probíhá oproti procesu 

s Čechem nebo člověkem který umí česky. 

D: Tam opravdu problém vždycky nějaký je a pokud je to jazyk který skutečně neovládám, 

nerozumim, a ta znalost tam opravdu není vůbec žádná tak je tam problém. Buďto si musí přivést 

tlumočníka, nebo musim požádat někoho z kolegů, kdo by alespoň v té angličtině trochu porozuměl 

nebo pokud ten uchazeč.... Většinou ty lidi, pokud tedy se nesnaží už mluvit trochu česky a nebo 

aspoň mají nějaké malé základy, tak většinou mám zkušenosti takové, že ani v té angličtině to tam 

není. Takže ten problém tam skutečně je. A bez toho tlumočníka, ať už tedy je to člověk z nějaké 

neziskovky jako je tady třeba Centrum pro integraci cizinců nebo si přivedou někoho z řad přátel, 

známých rodiny. 

T: Takže máte zkušenosti s využíváním tlumočnických služeb? 

D: Určitě 

T: Máte nějaké stále klienty, kteří opakovaně chodí a neumí česky a opakově využívají...? 

D: V té mé profesi těch opakovaných klientů tolik nebývá, možná ta klientela se tu otočí jednou, 

dvakrát. Je to hlavně když teda řešíme umístění nějakého studenta do školy a třeba se to nedaří, takže 

rodiče se na mě obrací, nebo ta rodina se na mě obrací a řešíme to třeba delší dobu. Protože ten 

problém tu delší dobu potřebuje. Z řad našich uchazečů takovou klientelu tady nemám, v poslední 

době se z řad uchazečů nikdo neobracel, ale je to možná způsobené jenom tím, že se převážně věnuju 

mladým lidem, absolventům, dětem. Jo a nebo hledáme školu, zaměstnání, taky ale taky další formy 

vzdělávání., 

D: Skvělé. Chtěl jsem se zeptat, když vyjdeme z vaší zkušenosti, s tím tlumočením, které proběhlo v 

rámci našeho projektu, jaký to mělo dopad na tu poradenskou schůzku, jak byste to zhodnotila? 

T:  Já si myslim že prostě to mělo všechna plus. Za prvé myslim si že i ta uchazečka se cítila mnohem 

klidněji, byla vyrovnanější, klidnější, já jsem se nemusela taky prostě hlídat, ten tok myšlenek a slov 

mohl být přirozený tak, jak jej při té práci používám. Pokud jednáme s těmi uchazeči, kteří tu toho 

asistenta nebo tlumočníka nemají, a vím že rozumí málo, tak to samozřejmě omezuje mě při té práci a 

vidím že i ten člověk na druhé straně z toho je nervózní, možná i něco nechápe a stydí se říct: 
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"Nerozumim". Někdy těch informací je tolik, že prostě nestíhá to probrat. Takže já si myslim že co se 

týče toho pohovoru co tady proběhl, pro všechny tři úžasný. Já jsem z toho měla velice dobrej pocit, 

myslim si že uchazečka a slečna která tady překládala tak prostě se té funkce zhostila naprosto úžasně. 

T: To rád slyším. 

[proběhl telefonní hovor] 

T: Spatřila jste nějaké rozdíly mezi proběhlým tlumočením v rámci toho projektu a tlumočením které 

si zařídí klient sám, z přátel, od rodiny? 

D: No já si myslim že tam určitě nějaký rozdíl je, teď bych musela trošku pátrat v hlavě, co by mě k 

tomu napadlo k tomudle. Myslim se že jasně tam byl profesionální přístup té překladatelky. To je 

prostě nesporný. Profesionalita, profesionální přístup. Myslim si že i tim že to byl cizí člověk k tomu 

klientovi, tak že to vzbudilo takovej malinko možná i respekt, nebo... řikám, myslim si že, na první 

stránku bych dala tu profesionalitu, ten profesionální přístup. 

T: Skvělé. Chtěl jsem se zeptat, vy už jste se k tomu dostala předtím, ale vy už jste se k tomu dostala 

před tím. V čem podle vás tedy spočívají hlavní rozdíly poradenské schůzky s využitím tlumočníka 

oproti tomu bez tlumočníka. Vím že už jste to jednou řikala, ale... 

D: Určitě, zopakujem. Určitě klid na obou stranách, taková ta pohoda pracovní pro nás coby pro 

poradce nebo zprostředkovatelky a na druhý straně i klid na straně uchazeče, který není ve stresu, 

který prostě ví, že má někoho za zády, kdo pomůže, poradí, a kdo vlastně tu situaci jaksi vysvětlí. Pro 

nás jako pro pracovníky to znamená, že nemusíme vážit slova, nemusíme jaksi se snažit mluvit já 

nevim, nedělat v dlouhých souvětích. Využíváme určité terminologie. Když je ten uchazeč, který 

nerozumí, tak se zase té terminologii chceme trošku vyvarovat, abychom mu to vysvětlily. Je to 

složitější, určitě je to pak pro nás složitější. 

T: Jaký mělo to tlumočení dopad na orientaci klienta v agendě úřadu práce, jestli se to dá takhle říct? 

D: Já si myslim, my jsme hodně při tom pohovoru rozebírali situaci uchazečky a pokud si vzpomínám, 

bylo to myslim z nějakých ruských států uchazečka, byla tady už poměrně dlouhou dobu, malinko se 

tedy už snažila hovořit česky, přesto ale ta jazyková bariera tam byla. Já si myslim že, tim my jsme 

jaksi ten poradenský rozhovor mohli vést jako více otevřeněji, jo, že ta překladatelka překládala 

vlastně, tak i ta uchazečka zjistila, že třeba má opravdu nějaké pracovní příležitosti, že byla víc 

motivovaná pak. Měla jsem pocit že i pro tu další práci, nebo pro hledání toho dalšího pracovního 

uplatnění je více motivovaná 

T: To je skvělé. Chtěl jsem se zeptat tedy ovlivnilo to tlumočení schopnost klienta využívat služby 

úřadu práce? 

D: Určitě. Já si myslim že, pokud by paní za mnou poslaly kolegyně z toho zprostředkování a řekly 

půjdete na poradenský pohovor k našemu poradci, tak si myslim, že možná by to i odmítla nebo by se 

tomu i bránila nebo by sem přišla, ale asi by ten pohovor nedopadl tak, jak teda dopadl, když tu ta 

tlumočnice byla, jo. To si myslim že ... 

T: Mělo to tlumočení ze strany klienta dopad i na plnění nějakých stanovených cílů, úkolů které jste si 

třeba mezi sebou uložily, nebo které, na kterých jste se dohodly? 

D: Já si myslim že pani tlumočnice, musim teda pochválit její profesionalitu, protože i ona se do toho 

poradenského pohovoru jaksi zapojila a takovým tím svým profesionálním přístupem právě se snažila 

i tu klientku přesvědčit že ať se třeba nebojí, že vlastně to co jí říkám, a vlastně radím a ať se nad tím 

zamyslí jo, a taky tam trošku byla ještě ta třetí strana, jo. Nebyl tam jenom ten úředník a ten uchazeč, 

ale taky byla tam ještě třetí strana, ale zase nezávislá. [není rozumět] ten profesionál, z jinýho soudku, 

takže zas tak trošku nestranná osoba a myslim si že i na tu klientku to mělo takovej jako vliv, jo. 
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Možná že kdybych jí to říkala jenom já a byly jsme tak jako jenom v tom páru tady, takže by mi to 

možná odkejvala ale ... Ten přístup toho tlumočníka tady byl teda znatelnej.  

T: Takže její neutralitu byste hodnotila jako z hlediska přístupu, toho neutrálního a věrohodného, toho 

tlumočníka byste hodnotila kladně? 

D: Kladně, velice kladně. 

T: To je právě jedna z těch otázek který tam mám. Vy se vlastně k nim dostáváte aniž bych je musel 

klást [smích]. 

D: [smích] 

T: Potom jsem se chtěl zeptat, jaký mělo vliv to tlumočení na délku poskytování služby? A teďka 

nemusí jít o ten jeden konkrétní poradenský, poradenskou schůzku, ale v nějakém delším horizontu. 

D: No, tam jistě oba cítíme že samozřejmě, že když tam ten tlumočník funguje, tak ta délka, ten čas se 

samozřejmě zkracuje. To vysvětlení nějaké situace nebo nějakého problému je daleko jednodušší. Jo, 

já samozřejmě z mé pozice, pokud ten tlumočník je opravdu profesionál, a ví o čem se hovoří a je 

trošku v té problematice je kovaný, tak ten čas se určitě musí zkrátit. Já si teď netroufnu říct, že jsme 

tady třeba seděli o polovinu méně, než by to bylo jinak, ale určitě ta časová dotace se zkrátila.  

T: To je skvělý. Taky nejde o to kvantifikovat to, ale spíš jde o tu zkušenost, o ten pocit, který jste z 

toho měla. Potom jsem se chtěl zeptat, jak byste tedy to tlumočení hodnotila z hlediska užitečnosti pro 

vaší práci, pro vaši činnost s klienty? 

D: Tak, jak jsem říkala, pro nás teda, jako poradce, dejme tomu, je to samozřejmě..., nemusíme se 

zdržovat u našich vyjadřovacích schopností a u toho co klientovi vlastně vůbec chceme říct, nemusíme 

si dávat pozor na to, abychom používaly třeba nějakou terminologii a podobně. Pokud ten tlumočník 

je profesionál, tak si s tím poradí. Třeba i ta časová dotace, kdy skutečně, nejenom já ale i kolegyně 

třeba ze zprostředkování mají na toho klienta patnáct, maximálně těch dvacet minut a někdy ani to ne, 

tak si myslim že ta časová rezerva je tam úžasná, jo. Myslim si že ten tlumočník fungoval ještě poté co 

odtud odešli, jo. Že možná ještě něco sami rozebrali, nebo alespoň takový to na mě mělo dojem, a 

myslim si že i ten uchazeč odtud odcházel jako klient spokojenější, jo. I ta příští návštěva, pokud by 

probíhala v tomhletom duchu, tak si myslim že pro toho klienta - přišel by sem daleko klidnější, nebyl 

by v žádnym stresu, jo. Možná by nesháněl kdo s ním půjde na ten úřad, kdo mu pomůže, a tak dále. 

T: Takže se dá říci že to mělo vliv na atmosféru toho samotného jednání? 

D: Určitě. Určitě jo. Byl pohodový, klidnější 

T: A další otázka, kterou jsem tam měl: Reakce toho klienta na tu možnost využít toho tlumočení - to 

jste mi vlastně taky odpověděla nebo máte pocit že... 

D: Já si myslim, že ty uchazeči v našem případě by toho určitě využívali. Já si myslim že ... obstarat si 

někoho - možná to takový problém není, ale pokud je to někdo z řad rodiny, z řad příbuzných, 

známých, tak jsou tak trošku ovlivnění tou situací, jo. Nemaj na to takovej ten nestrannej názor a 

myslim se že - už jsem to říkala jednou - že se projevila taková ta profesionalita slečny, kdy i ona 

trošku se snažila do toho vnést něco svého a to se mi líbilo. Že tak trošku jsme byly, nechci říct na 

uchazečku dvě, to nechci aby to takhle vyznělo, ale řikám, takovej profesionální, nestrannej přístup. 

Což si myslim že je lepší než aby tady byla s paní dcera a nebo vnučka a nebo někdo z rodiny.  

T: Takže neutralita tam byla určitě. 

D: Tak, tak. 
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T: Pak jsem se chtěl zeptat, pomohlo to i vám se jako vcítit do situace toho klienta, porozumět jeho 

potřebám lépe než bez toho tlumočení?  

D: Určitě. Tím že i paní se nebála třeba mluvit o věcech nějakých, nechci říct uplně soukromých, ale 

malinko více se tady otevřela v tom pohovoru, jo. Sdělila co jí trápí, u čeho má obavy. Myslím si, že 

při tom běžném pohovoru by to takhle nezaznělo.  

T: Takže tam byl i možný nějaký empatický vstup do toho? 

D: Přesně. Což je skvělé tedy. Pak tedy bych chtěl přejít přímo k hodnocení toho tlumočení, těch 

tlumočníků, tedy tlumočnice. Jak byste hodnotila její odborné znalosti z hlediska znalosti služeb 

zaměstnanosti, případně návazných služeb? 

D: Já si myslim že slečna se orientovala velice dobře jo. Už je to delší doba, takže se omlouvám že 

třeba nebudu něco konkretizovat, ale myslim si že v globalu se slečna orientovala velice dobře a tam 

prostě ty znalosti a ten profesionální přístup byl vidět. Myslim si že tam skutečně nebyl žádný 

problém, jo. A ten zájem, že slečna opravdu měla zájem. No já jsem si cenila hlavně toho, s jakým - 

prostě jak k tomu přistupovala hlavně i ona. 

T: A z hlediska vstřícnosti? 

D: Určitě. Pokud by se dalo známkovat, tak určitě za jedna. 

T: [smích] Tak to je skvělé. Potom jsem se chtěl zeptat tedy, jaké další požadavky by jste, požadavky 

na odborné znalosti, byste očekávala? Jaké věci podle vás by měli znát? 

D: Možná se teda dobře orientovat v těch sociálních záležitostech, orientovat se i v - co se týče 

všelijakých těch poradenských aktivit pro ty cizince dejme tomu, spolupráce s nějakým tím centrem 

pro cizince, to aby dokázali třeba těm lidem vysvětlit, kde se nachází úřady, kde je okresní správa 

sociálního zabezpečení, kde je zdravotní pojišťovna, jak to při tom, nebo co ta zdravotní pojišťovna 

bude chtít, jak k tomu jednání se připravit, jaké doklady, jo. Myslim si že tohleto, pokud už by teda ten 

tlumočník takhle pasoval, tak to by měly být věci, které by měl znát. 

T: Tudíž nějaká širší znalost sociálního státu. 

D: Všeobecná, a taková jakoby trošku rozšířenější, samozřejmě ne uplně do podrobna, tam ty 

podrobnosti nejsou nutný, ale: "Je důležitý aby si podnikal dobře, tak zajdeme na magistrát, tam si 

zřídíš živnostenský list, jo. Budeme potřebovat to a to." 

T: Skvělé. Potom, jak byste hodnotila časovou dostupnost té služby, toho tlumočníka kterého jsme 

tady měli a i řekněme jeho - omlouvám se, to jsem přeskočil, haha. Jak byste hodnotila schopnost 

tlumočníků přizpůsobovat se vaším časovým požadavkům, aby... vyhovět vám z hlediska 

organizačního? To znamená, aby byl pro vás dostupný v momentě, kdy jste ho potřebovala. 

D: Tady je to teda vždycky spíš na tom požadavku toho uchazeče, který k nám přichází. Tady ten 

uchazeč jasně ví, kdy má tu schůzku sjednanou, případně když dojedná nějaký jiný termín, nebo tu 

schůzku potřebuje změnit, tak úřednice, nebo kolegyně samozřejmě vychází vstříc. Takže tam jde o to, 

aby i ten uchazeč aby si tu službu, tu překladatelku jaksi oslovil a ten čas si s ní prostě sjednal on. 

Není to o tom, že my bysme tady zadávaly... Teď, dobře, tak teď na vás budeme mít čas jenom v úterý 

v deset hodin, takže jako takhle se zařídíme. 

T: Takže byste preferovala nějakou spíš možnost ... 

D: Vazbu spíš s tím uchazečem, pokud už jsou v tom kontaktu, tak, že pokud ne, tak a byla by tady 

nějaká poptávka z naší strany, coby úřadu, tak samozřejmě myslím si, že vždycky ta dohoda, jako 

kolegyně, já, všichni, prostě z oboru poradenství, nebo zprostředkování, si myslim, že vycházíme 

klientům, tak i té druhé straně vstříc, jo. Nevidim v tomhletom žádný problém.  
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T: Chápu, my už jsme se dostali i ke komunikačním dovednostem těch tlumočníků, ale ještě mohli 

bychom je nějak shrnout, jak byste je hodnotila ty schopnosti komunikace? 

D: Slečna byla opravdu vstřícná, empatická, myslim si že porozuměla té dané problematice, okamžitě 

věděla o čem je řeč, takže i ta uchazečka jako k ní... jasně bylo vidět že k ní má důvěru i po pár 

minutách a že i to jednání. Řikám, probíhalo naprosto v klidu. Ty komunikační znalosti, dovednosti 

tam byly evidentní, to nelze popřít. 

T: K té organizaci jsme se již dostali, i k organizaci toho objednávání té služby, v podstatě jsme 

probrali i tu možnost té časové dostupnosti a já bych se vás zeptal: Jak byste nastavila ten způsob toho 

objednávání, kdybyste si to mohla určit.... myslim, máte možnost to nastavit a tu službu nějakým 

způsobem využívat. Jak byste to řešila? 

D: Tak já si myslim, že dneska počítače fungujou [smích] naprosto geniálně a proč je nevyužít zrovna 

při takovéhle věci, jo. Takže si myslim že by nebylo jednodušší, než se dostat do nějakého plánu toho 

daného nějakého překladatele a  prostě si vybrat nějaký termín, který on má zrovna volný a který bude 

i mně vyhovovat.  

T: Takže s klientem byste.... 

D: A s klientem se domluvit... Protože klient by se teda měl přizpůsobit těm schůzkám, že jo. On je 

nezaměstnaný v našem případě a pokud ne, tak zase vždycky najdeme nějaký termín, který zase 

vyhovuje oběma stranám. 

T:  Skvěle. Chtěl jsem se ještě zeptat. To je uplně abstraktní otázka. Kdo by podle vás měl hradit ty 

finanční náklady na to tlumočení? Kdybyste o tom uvažovala, řekněme z hlediska toho nastavení té 

služby. Já vim že to je velmi abstraktní... 

D: No, to je strašně složité [povzdech], protože nikdo nemá peníze. To víme, že jo. Takže když řeknu, 

že Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak by to asi bylo nasnadě, protože je to služba lidem, které 

jsme teda tady přijali a chceme je zaměstnávat a chceme je tady vychovávat teda a chceme, aby 

pracovali, jo. Takže v tuhle chvíli možná - pro mě teda - možná se to paní ministryni nebude moc líbit 

naší, ale pro mě je to tak trošku jasná odpověď, jo. 

T: Děkuji. Pak ještě tady ta otázka má takové tři možnosti ale mohou se kumulovat: Za jakých 

okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za smysluplné? Ta první varianta je: cizinec neumí 

česky, druhá je: cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, ale nezná odbornou terminologii 

ovšem, a za třetí: cizinec neumí česky, ale mluví rusky nebo anglicky. Kdybyste v těchto třech 

možnosti – a můžete samozřejmě je kumulovat, není to jenom o tom, kdy si myslíte že… 

D: Že to tlumočení by bylo rozumný. No, ono by bylo rozumný ve všech třech případech, jo, upřímně. 

Protože pokud ten klient přijde, hovoří jenom ve svém jazyce a anglicky – to už jsme zmiňovali uplně 

na začátku, tak je to problém. Ne zas každá z kolegyní ovládáme jazyky a trošku ty jazykový bariery 

tady jsou, takže stejně musíme hledat z řad třeba kolegyní někoho, kdo nám třeba pomůže s tím 

jednáním anebo vůbec teda musíme najít kolegu, který by se tomu člověku teda věnoval. Takže v tuhle 

chvíli tak jako tak tu situaci řešit musíme. Pokud ten člověk mluví trochu česky, nezná terminologii, 

tam by se to možná bez toho tlumočníka dalo zvládnout, protože samozřejmě my jako úředníci se 

samozřejmě malinko můžeme přizpůsobit a můžeme brát ohledy. Ono tady nejde jenom o terminologii 

při těch cizincích, ale někdy se s tím samým potýkáme i u české klientely nebo u našich krajanů. A 

v tom prvním případě, kdy teda ten člověk přijde, neumí, nezná, tak si myslim, že by to bylo teda 

vhodný, no, určitě.  

T: Takže, děkuji. Mám takovou závěrečnou otázku: V tomto projektu jsme zkoušeli tlumočení, které 

se nazývá sociálním. Je to takový odlišný koncept, který se od toho běžného liší. Byla jste s ním nějak 

předtím seznámena?  
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D: Nebyla.  

T: Všimla jste si nějakého rozdílu mezi tímto a klasickým tlumočením? 

D: Já si myslim že tam byl patrnej právě ten přístup slečny a už nějaká znalost prostě toho prostředí, 

jo. Prostě bylo vidět, že slečna se asi nepohybuje na úřadu práce poprvé, jo. Že jsou tady nějaké 

odborné znalosti, dovednosti, což jsem ocenila. A protože v tu chvíli, abych já vysvětlovala 

tlumočníkovi něco, co on má přeložit tomu dotyčnýmu, to by zase byla dvojí práce, jo. Tady bylo 

vidět, že slečna reaguje na ty podněty a na to, co říkám a že se v tom orientuje. To bylo strašně 

důležitý, jo. 

T: Tak jo. Mockrát Vám děkuju, bylo to skvělé, Vaše odpovědi byly vyčerpávající a… 

D: Doufám, že Vám pomohou.  

T: Určitě. Děkuju moc. 
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Rozhovor č. p3 

Místo: Česká Lípa 

Datum: 27. 8. 2015 

Jméno:  

 

T: Takže, paní …, jak často se setkáváte ve své práci s cizinci, kteří neumí česky? Jak často s nimi 

máte ten poradenský vztah… 

D: No tak většina těch cizinců, se kterýma si jako nerozumíme, tak jsou Mongolové, jo. Ti ostatní jsou 

většinou slovanského původu, takže nějakým způsobem si s nima rozumíme.  

T: A co to pro Vaši práci znamená, když přijde klient, který neumí česky? Jak se to projevuje, jsou 

z toho nějaké nevýhody, oproti jednání s klientem, který nemá problém s jazykem? 

D: [není rozumět] bylo speciálně pro mongolské uchazeče a ti většinou pracovali ve firmách jako je 

Johnson&Control. Měli nárok na podporu v nezaměstnanosti a tím pádem my je musíme vyplácet. 

Pokud já jim nerozumím, nemůžu se jich zeptat, jestli někde pracují, jestli mají rozjednané nějaké 

zaměstnání a na druhé straně jim nemůžu s klidným srdcem, jim nemůžu vyplatit podporu 

v nezaměstnanosti.  

T: Takže nemůžete v podstatě provést to, ten prvotní rozhovor. 

D: No. Určitě. Neznají práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání, protože nám nerozumí.  

T: Takže v podstatě tam je ten problém především, v tom..,. Máte nějaké stálé klienty z hlediska jako 

mezi cizinci, z hlediska, že chodí dlouhodobě, máte je delší dobu v evidenci?  

D: No, ti Mongolové tady jsou krátkodobě, většinou. Že se přestěhujou do jiného okresu, do jiného 

kraje, nebo nastoupí do nějaké jiné firmy. Máme tady příklad, že paní Mongolka pracovala 

v Johnson&Control ve Stráži a šla do evidence a teď nastupuje tady do Johnson&Control v České 

Lípě.  

T: Aha. 

D: Jo, pokud se jedná o jiné cizince, většinou, ti co nám tady zůstávají déle, tak jsou z Balkánu, 

z bývalé Jugoslávie. Tak ti nám tady třeba zůstávají déle, ale ti už tady mají trvalý pobyt, protože 

většina z nich pracovala třeba i na stavbě nemocnice, tady v České Lípě. Před lety. 

T: A ti – už předpokládám – nějaký jazykový znalosti mají. 

D: Ti mají. [není rozumět] s těma se dorozumíme, protože třeba chorvatština a [?] jsou podobné 

jazyky než třeba ruština, no. Takže takhle. No a většina těchto lidí už jsou starší, nad padesát let, takže 

mají problém i s hledáním zaměstnání.  

T: Padesát plus.  

D: No, no, no. [přitakání] 

T: Zřejmě asi kumulace hendikepů. 

D: No, no, no. [přitakání] 

T: Měla jste někdy předtím zkušenost s využíváním služeb tlumočníků při jakoby tom poradenském 

procesu? 
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D: Ne. 

T: Nikdy? 

D: Ne, ne, ne. 

T: Ani ve smyslu, že by si ti lidé třeba přivedli nějakého svého příbuzného? 

D: Tím, že to je většinou ze slovanských zemí, tak toho tlumočníka nepotřebují, jo.  

T: Rozumím. 

D: Sem, tam, někdy, když přišel nějaký vietnamský příslušník, tak ti tady měli tlumočníky, jo, ale že 

by se tady objevovaly nějaké národnosti, kterým bysme nerozuměli, to teďka bylo opravdu poprvé. 

[není rozumět] 

T: A když tedy vyjdeme z Vaší zkušenosti, z toho tlumočení, které proběhlo, jaký to mělo vliv na onu 

poradenskou schůzku, na tu schůzku, kterou jste měli, nebo na to zprostředkování, které jste pro toho 

klienta podstupovala?  

D: Tak určitě my jsme se dozvěděli informace, které jsme potřebovali a dozvěděl se i ten klient, což 

ten bez tlumočníka, nemoh‘.  

T: Rozumím. A mluvila jste o tom, že předtím jste měla zkušenosti, že třeba před tím jste u těch 

klientů z Vietnamu, že ti si přivedli ty přátele, že když byste porovnala to tlumočení, které proběhlo 

v rámci toho projektu a s tím tlumočením, které si zajistili ti klienti sami, viděla jste tam nějaký rozdíl 

mezi těmi tlumočníky? 

D: Tak pokud jim tlumočí jejich známý, nebo rodinný příslušník, tak je to o něčem jiném, jo. Je to 

osobnější. Mezi tím tlumočníkem a naším uchazečem. Jo, takhle to bylo jako neosobní.  

T: Aha. Omlouvám se, že se budu třeba i opakovat, ale v čem byste – kdybych se Vás zeptal ještě 

jednou – spatřovala hlavní rozdíly v tom průběhu té schůzky, když je tlumočník a kdy není přítomný? 

Vím, že se opakuji, ale- 

D: Tak, když není přítomný tlumočník, tak ta schůzka se téměř nedá vést, jo. Protože [není rozumět], 

uchazeč všechno odkýve, nebo na mě kouká, nerozumí, jo. Potom on na mě začne mluvit svou řečí, já 

mu nerozumím, je to prostě… 

T: Chápu.  

D: Je to takové divné.  

T: Jaký mělo to tlumočení dopad na orientaci klienta v rámci agendy úřadu práce z hlediska toho, co 

mu v podstatě můžete poskytnout, a tak dále? 

D: Tak, s žádným klientem jsme se nedostali tak daleko, abychom s ním spolupracovali nějak úzce, 

protože tady nebyli dlouhodobě ti uchazeči. Většinou se jednalo o dva, tři měsíce.  

T: Takže v podstatě tam nebyl prohlubován ten kontakt? 

D: Hm. [přitakání]. 

T: No, to mě přivádí k další otázce, která bude asi zodpovězena tedy stejně. Chtěl jsem se zeptat, jestli 

to tlumočení tedy mělo nějaký dopad na plnění těch stanovených cílů a úkolů, který jste si s tím 

klientem dohodli? Dá se říct, že byl třeba schopen si tu práci hledat nebo využívat vašich jakoby 

nabídek nebo těch zprostředkovaných kontaktů? 
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D: Určitě. Samozřejmě každý klient si musí hledat zaměstnání sám. My jsme tady od toho, abychom 

mu pomáhali. Takže jestli on sledoval nabídky práce na internetu, to vám nedokážu zodpovědět, tuto 

otázku. Nicméně, samozřejmě má tady volná místa klient vyvěšená a v průchodu na vývěsních 

tabulích, tamhle mají noviny inzertní, takže může každý podle libosti vzít a pokud nechce, tak si je 

neveme. Informace jsme s klientů, díky tlumočení, které jsme potřebovali, jsme od nich dostali. 

Většinou teda opravdu, mají rozjednané jiné zaměstnání, nebo stěhování do jiného okresu, do jiného 

kraje a tam hledání zaměstnání.  

T: Takže jestli to chápu dobře, tak v tomto případě to bylo spíš taková, jakoby i z jejich strany 

formální záležitost? [není rozumět] 

D:  Formální záležitost, nahlásili se, pobírali podporu, bylo za ně hrazeno zdravotní pojištění.  

T: Tak, když se tedy zeptám na tu délku poskytování tý služby, mělo to na ní nějaký vliv? Nebo jaký 

vliv to případně mělo, myslím tím na délku toho kontaktu? 

D:  No, určitě. Pokud je tlumočník, tak se tlumočí mezi námi všechno, pokud tlumočník není, tak 

nemáme se o čem s klientem mluvit.  

T: Omlouvám se za tu shrnující otázku: Jak byste tedy to tlumočení hodnotila z hlediska užitečnosti 

pro Vaší práci? 

D: Vzhledem k té užitečnosti, tak velmi kladně. Já jsem opravdu byla spokojená, protože jsem byla 

nešťastná z toho, že mám vyplácet peníze někomu, komu opravdu nerozumím a nevím, jestli někde 

pracuje, nebo nepracuje… 

T: A to se v podstatě dostáváme k… 

D: … a jestli vůbec má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jestli mu bude vyplácena právem.  

T: To je dobře, že to říkáte, protože tím se vlastně dostáváte k další otázce, která zní, a už jste na ní 

v podstatě odpověděla: Že ovlivnilo tlumočení Vaší schopnost porozumět potřebách klienta tedy? 

D: Určitě.  

T: Takže se to dá říci. Potom jsem se chtěl zeptat, zda ta samotná přítomnost toho tlumočníka, 

respektive to tlumočení, jaký mělo vliv na atmosféru při tom jednání? Já myslím v rovině pracovník – 

klient.  

D: Atmosféra byla klidná. [přitakání] 

T: Můžete to srovnat s těmi případy, kdy jste toho tlumočníka neměla? Byl tam nějaký jakoby rozdíl? 

Mezi těmi dvěma případy? 

D: No, určitě. Protože obě dvě strany i když tam ten tlumočník není, tak jsou neklidné, protože ani 

jedna strana si nerozumí s tou druhou, jo. Pokud tady je tlumočník, tak je všecko v pořádku, protože 

při tlumočení je konverzace mezi námi.  

T: Potom jsem se chtěl zeptat, jak byste hodnotila reakci klienta samotného na tu možnost využívat tu 

službu. Jak na vás působil on? Souvisí to s tím, co jste říkala předtím.  

D: My jsme na klienty tlačili, aby chodili s tlumočníky. Udělali jsme i takový překlad, poučení, že 

pokud nebudou chodit s tlumočníky, že jim nebude vyplácena podpora v nezaměstnanosti, protože to 

teda nemůžeme ověřit ty skutečnosti výplaty podpory v nezaměstnanosti. Dávali jsme jim je i 

podepisovat, nicméně klient byl schopný znovu dvakrát, třikrát přijít bez tlumočníka. Proto jsme teda 

fakt zvolili tuto možnost, že jsme se domlouvali na den, kdy ten tlumočník sem přijede a všechny 

uchazeče jsme teda zvali na ten jediný den, abychom se s nimi domluvili.  
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T: Tak, teďka když bychom se dostali k těm samotným tlumočníků, které jsme tady měli, jak byste 

hodnotila jejich odborné znalosti a přípravu z hlediska problematiky služeb zaměstnanosti? 

D: Tak ze začátku to bylo takové ne moc dobré, ale myslim si, že teďka už spolupráce probíhala 

dobře. Ti tlumočníci už věděli, o čem my mluvíme, že se na to i zřejmě připravili.  

T: Takže zpočátku tam byl třeba i problém, že neznali ty konkrétní ustanovení nebo neorientovali se 

v zákonu o zaměstnanosti? A neuměli tyto problémy… 

D: [přitakání] 

T: To je důležité vědět. To je dobrá zpětná vazba. Ale postupem času byli schopni se v té problematice 

orientovat. Mohl bych se Vás zeptat, jaké další požadavky na odborné znalosti byste od těch 

tlumočníků očekávala? Co si myslíte, že by ti lidé měli znát? 

D: Tak hlavně by měli znát práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání.  

T:  To základní ponaučení.  

D: Jo. Že je povinen nahlásit pracovní smlouvu do osmi dnů, dohodu nejpozději v den nástupu do toho 

zaměstnání a zároveň má povinnost docházet na všechny schůzky. Jo, to je to základní.  

T: A i terminologii případně? Jak se koukáte na… Zvládali i tu základní terminologii, víte kterou 

myslim? 

D: Jo, zvládali.  

T: Dále bych se chtěl zeptat, jak byste hodnotila neutralitu a věrohodnost toho tlumočníka při jednání?  

D: Při těch prvních schůzkách jsem teda nevěděla, jestli ten tlumočník přetlumočí všechno, co říkám, 

jo? A tím že mu nerozumím, tak v češtině to je třeba krátká věta a v mongolštině mi to připadá tak 

jako na pět souvětí, jo. Takže bylo to takový, že ne moc jsem tomu věřila, že tlumočí to, co já říkám. 

Spíš že si tam přidává ještě něco dalšího.  

T: [přitakání] A ve vztahu jakoby k Vám a ke klientovi byl neutrální, vystupoval tam skutečně jenom 

jako prostředník? 

D: [přitakání] 

T: Potom jsem se chtěl zeptat, jak byste hodnotila schopnost tlumočníka přizpůsobit se případně 

Vaším časovým požadavkům a to i z hlediska organizačního. 

D: Jo, přizpůsobili se tlumočníci.  

T: A jak byste hodnotila komunikační dovednosti tlumočníků, kteří tady byli, z hlediska vyjadřování? 

D: Jo. Dobře. Kladně.  

T: A z hlediska vstřícnosti při tom jednání? 

D: Byli vstřícní. 

T: Tak potom se dostáváme k té problematice organizace té služby. Jak byste hodnotila to zajištění, 

respektive objednávání? Ten způsob, jaký tam byl nastaven? Jak Vám připadal? Víte to, jak se to 

objednávalo? 

D: Tak, asi, podle toho času, jak se to objednávalo, tak to bylo kvůli počtu klientů. A na ten počet 

klientů, který my jsme měli, tak si myslim, že to bylo dostačující. 
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T: [přitakání] Takže kdybych Vám položil otázku, jak byste nastavila způsob objednávání služeb 

sociálních tlumočníků? Představte si, já vím, je to velmi abstraktní, ale kdybyste tu možnost měla. 

D: Podle potřeb klienta.  

T: Jak byste hodnotila dostupnost informace, vůbec toho tlumočení využít. Byla Vám poskytnuta včas, 

nebo myslíte, že i ti klienti mohli být o ni informováni lépe, nebo…? 

D:  Já myslím, že klienti o tom vůbec informovaní nebyli a nevim, jak včas byla nám poskytnuta ta 

informace. Tu nevim, netušim.  

T: Tak, teďka, omlouvám se, opět jedna z těch abstraktních otázek, ale kdybyste o tom uvažovala, kdo 

by podle Vás měl hradit ty náklady spojené s tím tlumočením, kdo by měl být ten, kdo by je měl 

z hlediska toho předešlého, co jsme si řekli? Nemusíte odpovídat… 

D: Nevim.  

T: Dobře, předposlední otázka: Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za 

smysluplné? Jsou tam tři možnosti, můžou být všechny tři, nebo může být jen jedna, případně i žádná. 

za A: cizinec neumí česky, za B: cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, nezná ovšem 

odbornou terminologii, za C: cizinec neumí česky ale mluví rusky nebo anglicky. Kdy tedy 

považujete… 

D: Já si myslim, že všechny tři. 

T: Všechny tři? 

D: Všechny tři.  

T: Ve všech třech případech tedy by to mělo smysl? 

D: [přitakání] 

T: Teďka mám takovou závěrečnou otázku: V tomto projektu jsme měli za úkol vyzkoušet tak zvané 

sociální tlumočení. To je trošičku odlišný typ, zvláštní typ tlumočení. Byla jste s ním někdy 

seznámena? S tím konceptem? 

D: Ne. 

T: A případně bych se tedy chtěl zeptat, jestli jste si všimla nějakého rozdílu mezi tím klasickým 

tlumočením a tím, co probíhalo tady? Jak říkám, neexistuje správná otázka. Mě jde o to jen, jestli jste 

zaregistrovala nějaký rozdíl.  

D: Já jsem si myslim, že tam žádný rozdíly nebyly.  

T: I to je správná odpověď. Respektive oni neexistují správné. 
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Rozhovor č. p4 

Místo: Česká Lípa 

Datum: 27. 8. 2015 

Jméno:  

 

T: Takže, pane …, když začnu s takovými úvodními otázkami: Jak často se ve své práci setkáváte 

s cizinci, kteří neumí česky? 

D: Není to pravidelně, je to spíš nárazový, nejde to dopředu odhadnout, kolik jich přijde, když neumí 

česky, zhruba měsíčně odhadnu pět, šest. 

T: Co to pro Vás znamená, když pracujete s klientem, který neumí česky, jaký to má vliv, nebo na 

poskytování té služby? 

D: Tak za prvý, [?] informace kterou já potřebuju přenýst na klienta něco a potřebuju zase od klienta 

zpětnou vazbu pro nás, pro naše účely. Takže tam vlastně neprobíhá žádná komunikace. Samozřejmě 

umíme komunikovat v rámci překladače Google. Prostě natočíme monitor takhle k němu, jo, ale 

víceméně jde o to, že by to takhle fungovat nemělo, jo. Takže, ten přenos informací je důležitej a v tu 

chvíli, kdy ten klient neumí ten náš jazyk, nebo prostě nedomluví se, tak je to jako de facto to 

neprobíhalo, no.  

T: A máte nějaké stálé klienty, kteří nemluví česky? Kteří chodí pravidelně? 

D: Máme ty Mongoly, cizince, takže tam to je taková nejčastější skupina. Občas tady máme 

z třetizemí nějaký cizince, ale to většinou chodí na kurzy češtiny, takže se s nima lámavě domluvíme. 

Ale tady s těma, tou skupinou, který teda sem jezdili ti tlumočníci, tak tam teda neprobíhala 

komunikace vůbec žádná.  

T: A měl jste předtím nějaké zkušenosti s využíváním tlumočnických služeb během své práce? A to už 

je jedno – jakékoliv tlumočení, kromě toho, které jsme teďka pilotovali.  

D: Řek bych, že ne.  

T: Když se teda dostaneme k tomu tlumočení, které jsme tady, které tady bylo realizováno, z Vaší 

zkušenosti, jaký mělo vliv na tu poradenskou činnost, na tu schůzku, na to poskytování služby? 

D: No, určitě to mělo vliv ten, že ten klient jednal rozumně a tak, jak jsme chtěli my. Protože kolikrát 

vlastně sem docházeli bez tlumočníka a oni nám možná rozuměli ale na ten základ a nevěděli jsme tu 

zpětnou vazbu. Anebo chodili s nějakým svým tlumočníkem, nějakej příbuznej, nebo prostě někdo 

z rodiny. A tam zase probíhalo takový tlumočení, že nevíme, jestli to probíhalo správně. Jo, neměli 

jsme prostě tu kontrolu, jako když probíhalo tohle tlumočení, tak vlastně jsme měli jistotu, že 

z devadesáti devíti procentech to bude tlumočit tak, jak chceme my. Ale když to tlumočil ten rodinnej 

příslušník, nebo nějakej známej taky, kterej víc česky umí, nebo je šikovnější, tak tam prostě nebyla ta 

jistota, že ty informace jsou přenášený tak, jak my potřebujem.  

T: Čímž jste mi v podstatě odpověděl na další otázku, když bych se vás tedy ještě jednou zeptal: 

V čem spatřujete ty hlavní rozdíly té tlumočené a oproti té netlumočené schůzce, jsou to tedy ty, co 

jste říkal před tím, ale mohl byste to třeba ještě nějak shrnout, konkretizovat? 

D: No, je to i z toho důvodu, protože když třeba je ta netlumočená schůzka, tak de facto je to pořád 

dokola: „Rozumíte mi?“, oni odkejvou, že rozumí, že jo, jak se většinou říká, že se usmívá, tak ničemu 

nerozumí. Jo, takže většinou jakože kejvali, ale v duchu asi vůbec nevěděli, o čem se bavíme, jo. A 
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kolikrát vlastně se řešilo to, co je důležitý ohledně správního řízení. Třeba uchazeč má nějaký 

povinnosti a to samozřejmě zakládá na tom, aby to bylo tlumočený, aby klient rozuměl. Jsou tam 

nějaké lhůty, a nějaký povinnosti, který musí dodržovat. Musí navštěvovat zaměstnavatele 

s doporučenakama, jo. Umisťujeme je podle klasicky volných pracovních míst, jo. Tohle je velkej 

handicap, když neumí jazyk, tak těžko ho můžeme poslat k českýmu zaměstnavateli. Samozřejmě 

máme tady ten Johnson&Control, kterej na to má už za ty roky vyvinutej nějakej mechanismus, že i ty 

trenérky jsou Mongolky jo, že jsou šikovný, takže jsou jakoby i v těch vyšších pozicích, ne jenom na 

těch dělnických pozicích, takže oni i z týhle strany to maj [není rozumět], jo, ale prostě to je ta 

odbornější věc, že my potřebujem převíst ty informace a to je strašně velkej rozdíl.  

T: Takže vy jste se hned dotknul těch otázek, které tady mám dál, chtěl jsem se Vás zeptat: Jaké to 

tlumočení mělo dopad na orientaci klienta v agendě úřadu práce? 

D: Bylo tam třeba klasicky, když se vysvětluje princip pracovní neschopnosti. Jo, ale prostě jako český 

lidi to taky neznaj, natož ještě to je o to horší, jo. Takže princip pracovní neschopnosti vysvětlit, jste 

nemocnej, jako třeba dokládat doklady nebo měli jsme tady i cizince, který se stěhovali za prací do 

jinýho okresu, nebo do jinýho kraje i. Takže v tu chvíli je jim potřeba vysvětlit, že se stěhujou do 

jinýho kraje, čímž když se přestěhujou, tak už je nedoženem. A my prostě potřebujem co nejvíc 

vyřídit, když jsou tady, ještě než se odstěhujou, jo. To byli takoví migranti, jo, hodně cestujou po těch 

zaměstnavatelích, nebo i v Roudnici je ten Johnson, takže do tý Roudnice, tam taky šli dělat některý. 

Takže tohle je taky důležitý, aby ty informace jsme jim dali, než nám někam zmizej.  

T: A myslíte, že to tedy vedlo jakoby k posílení, uvědomit si tyhle souvislosti? 

D: Kolikrát to tak vedlo, že prostě změnili i to chování, jo, nebo že přinesli to potvrzení o té nemoci. 

Jo, kolikrát se stalo, že teda odjeli zpátky domů a už se neozvali, jo. To se taky stávalo. Ale to už 

neovlivníme. To asi to tlumočení taky neovlivní… když ten člověk má nějakej zájem. Ale mohlo to 

bejt i tim prostě, že neměl všechny informace, že třeba nestih‘ to tlumočení, tak třeba nevěděl a odjel a 

myslel si, že je všechno v pořádku, jo. Taky to může bejt tim. 

T: Omlouvám se, pokud se budu opět opakovat, ale ovlivnilo to tlumočení, podle Vás, schopnost 

klienta aktivně využívat nabízených služeb úřadu práce? 

D: Nejenom služeb, ale samozřejmě i těch, naopak i těch o co může žádat, jo. Že třeba si mohli přes 

toho tlumočníka – nejenom my že chceme nějaké informace – tak on moh‘ ten uchazeč zpětně i od nás 

žádat nějaký informace. Já nevim – ohledně podpory v nezaměstnanosti, ohledně sociálních dávek, jo 

a tak tyhle věci. [není rozumět] 

T: Pokud jde o plnění stanovených cílů, protože ta zprostředkovatelka – dávají si nějaké společné cíle, 

které ten klient může plnit – byl tam nějaký vliv, mělo to tlumočení, viděli jste tam nějaký posun 

z hlediska…? 

D: Určitě, tlak na toho cizince, protože když nerozumí, tak de facto nic neví. Nebo nic, jakmile jsme 

začali s tím tlumočením, tak jsme na ně začali vyvíjet tlak, s tím že, aby pochopili jakoby českou 

mentalitu, nebo spíš principy tady společnosti, co se týká hledání zaměstnání, jo, že prostě musí 

koukat na volný místa, kontaktovat firmy, což asi neměli ani žádnou zkušenost, třeba. Takže tohle 

všechno de facto ten tlak na ně trochu byl vyvinutej. Že pochopili, že musí něco dodržovat a že musí 

něco dokládat a že to není prostě jen tak že budou jenom chodit a nic se nebude dít.  

T: Dále jsem se chtěl zeptat, jak byste hodnotil vliv, nebo jaký vliv mělo to tlumočení na délku 

poskytování té služby, resp. na délku i toho jednotlivého setkání? 

D: Tak standardně má zprostředkovatel dle svých možností patnáct minut, takž víceméně když nebyl 

ten tlumočník, tak to bylo krátký. A když prostě… Nebo naopak dlouhý, ale uplně bez výsledku. Jo, 

takže jakoby s tim tlumočníkem to určitě zefektivnilo a ten čas v rámci těch patnácti minut byl 
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využitej a všichni odešli de facto spokojený. My jsme rádi, že klient rozuměl, uchazeč nemusel bejt 

spokojenej se všim uplně, což tak bývá, ale určitě se to zefektivnilo. A zkrátilo třeba i to jednání.  

T: Potom jsem se tedy chtěl zeptat, taková otázka která uzavírá tento blok: jak byste tedy v konečném 

důsledku hodnotil to tlumočení z hlediska užitečnosti pro Vaší práci? 

D: Jednoznačně přínosný, jak k tomu časovýmu hledisku tak i vynakládání těch sil prostě na tu 

schůzku na to přenášení informací, je to určitě usnadnění tý práce s tím cizincem. 

T: Dále bych se chtěl zeptat, to přecházíme do otázek věnujícím se vztahu s klientem: Ovlivnilo podle 

Vás to tlumočení schopnost – vím že už jsme na to při tom narazili a odpovídali – schopnost toho 

zprostředkovatele, nebo i Vás porozumět tomu, co ten člověk potřebuje jakoby, i třeba se empaticky 

vcítit do jeho pozice? Pochopit tu situaci? 

D: [přitakání] Rozumim. No to je… Já si myslim, že ti cizinci jsou spíš, všeobecně takoví uzavřenější, 

že to moc nejde. Že tam šlo spíše o ten přenos těch informací a tady to až tak neprobíhalo. 

T:  Jaký mělo to tlumočení podle Vás vliv na atmosféru při jednání s tím klientem? 

D: Z naší strany myslíte, nebo ze strany…? 

T: Obecně. no. Jak prostě se cítili jak zprostředkovatel, tak ten klient. 

D: Tak, takhle, nebo vim, že jim to nebylo moc příjemný, jo, protože... Možná jim to možná i trochu 

vyhovuje, nevim, třeba… Že třeba toho tlumočníka neměli, že jim nerozumíme a že jsme s nima nic 

moc neřešili. A v tu chvíli když viděli, že tady někoho máme, tak byli překvapení, že někoho máme a 

samozřejmě je to asi půl napůl. Někdo byl rád, někdo nebyl rád ale z naší strany jednoznačně pozitivní 

věc. 

T: Čímž jste mi odpověděl na tu další otázku, takže ji klást nebudu. Když bychom se podívali 

konkrétně na ty tlumočníky, které jsme zde měli, jak byste je hodnotil z hlediska odborné znalosti a 

přípravy, pokud jde o problematiku služeb zaměstnanosti? 

D: To, co vim, tak pani co dvakrát… Byly tady dvě paní, jedna paní říkala, že se trošku obávala 

vysoký odbornosti toho tlumočení, což po tom prvním tlumočení zjistila, že to není až tak, že prostě 

s nima žádný zákony, paragrafy, neprobíráme. Že jde opravdu jenom o tu základní 

zprostředkovatelskou schůzku na úřadu práce, ohledně podpory v nezaměstnanosti, s hledáním 

zaměstnání, základních povinností, jak jsem říkal na začátku, aby bylo jasno, co maj‘ dodržovat, a 

naopak na co maj‘ nárok, jestli třeba nějakej kurz třeba si chtěj udělat, nebo nějakou aktivitu, do 

kterých jsme se samozřejmě je snažili taky zařazovat, to bez toho tlumočení prostě to není. 

T: A takže ti tlumočníci ale nakonec prokázali nějakou… 

D: Prokázali, že se třeba taky bála zbytečně, pak jako byla ráda a byla – i jako bych řek‘, spokojená, že 

to zažila, že prostě nevěděla, do čeho jde. Kdybych to řekl uplně jednoduše. 

T: Dále bych se chtěl zeptat: Jaké další požadavky byste případně měl z hlediska odborných znalostí, 

co by ti tlumočníci měli znát? Co byste od nich očekával? 

D: Tak vim, že i sami si zjišťovali ty informace, bavili jsme se o tom, jakovby o tom rozsahu toho 

tlumočení. Vím, že třeba i paní tlumočnice by třeba uvítala ty základní poučení, který dáváme 

uchazečům, kde vlastně je ten základ, který my na ty uchazeče přenášíme a myslim i že si to pak 

někde zjišťovala, že se do toho koukala, takže více méně asi seznámení s tím základním poučením, a 

s těma věcma, který každodenně používáme, aby prostě třeba jezdili připravenější v tom smyslu, 

v tomhle smyslu, no. Že tady není nic, jako potřeba tlumočit – já nevim – zákony, nějaký paragrafy 

tolik ale prostě takovej ten základ, kterej je potřeba. Aby prostě věděli, do čeho jdou.  
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T: Větší znalost tedy toho prostředí úřadu práce, tedy nejenom jakoby toho formálního, ale i tedy – 

formálního z hlediska- 

D: Toho propojení jakoby „o co jde“. 

T: Děkuji. To je důležitý vědět. Potom bych se chtěl zeptat, jak byste hodnotil neutralitu a věrohodnost 

toho tlumočníka v tom, řekněme vztahu mezi klientem a pracovníkem? 

D: Uplně neutrální. Jo, prostě, de facto jednání mezi třeba subjektama. 

T: Potom jak byste hodnotil schopnost tlumočníků přizpůsobit se Vašim časovým požadavkům a 

případně vyhovět Vám i z hlediska organizačního? Z hlediska dvou těchto potřeb. 

D: Tak jelikož dojížděli z Prahy, tak samozřejmě ta flexibilita není taková. Ať už třeba že jsme ráno 

rychle odvolávali to tlumočení, protože jsme nevěděli, že klienti nepřijdou, čili v evidenci přišli o den 

dřív, což nešlo ovlivnit, takže vim, že jsem rychle volal, než sedne do autobusu, ale jinak víceméně 

jsme se každej tejden domlouvali, nebo se potvrzovaly ty termíny: „ano, platí to, jsme domluvení 

přesně“, nebo věděli ty tlumočníci, v kolik ten klient přijde a v kolik…, přesně den, ten čas. To, že se 

třeba někde opozdil autobus, nebo, tak to za to ten tlumočník nemoh‘, jo, ale prostě bylo to 

domluveno, předjednáno, takže víceméně to ovlivňovaly faktory, že třeba přijeli pozdějc, tak někdy to 

přináší úskalí, že jsme je tady museli trošku pozdržet, ale nechtěli jsme je odbavit bez toho 

tlumočníka, jo, takže jsme je trochu pozdržovali na informacích dole, což asi není uplně ideální, ale 

v tu chvíli prostě když jsme věděli, že sem jede… 

T: I to je důležité vědět, to je také třeba zaznamenat. 

D: Neřikám, že tam seděl dvě hodiny, to určitě ne. To bylo v řádu, já nevim, minut, patnáct. Ne že by 

tam seděli celý dopoledne a čekali tam, to určitě ne. 

T: To jsem zase rád, že to slyšim. Jak byste hodnotil komunikační dovednosti tlumočníků? Z hlediska 

schopnosti jakoby se vyjadřovat a komunikovat? 

D: Víceméně kladně. Určitě bych uvítal, aby aspoň teda za mě, nejdřív než to tlumočení nastane, tak 

jsem si paní bral tady a povídali jsme si jakoby, takové úvodní seznámení a pohovor jakoby, pokud 

třeba přijeli dřív na to tlumočení. Není úplně ideální, když ten tlumočník se přiřítí od autobusu a 

rovnou jde na tu poradenskou schůzku, jo. Ideální by třeba bylo 10 minut předem, aby si třeba s tím 

zprostředkovatelem na chvilku sednul a – řikám, to je ideální stav, jo, neřikám taky že vždycky z naší 

strany je takovej prostor, ale aby prostě třeba si deset minut předem ujasnili, co přesně od toho 

uchazeče chce, jakej je stav, to by bylo asi ideální. 

T: To je důležitý podnět. Potom, jak byste hodnotil vystupování tlumočníka z hlediska vstřícnosti. 

D: Kladně. Bez problému. 

T: Teďka když se dostaneme k organizaci té služby: Jak byste hodnotil organizaci zajištění, respektive 

objednávání služby, ten mechanismus, který tam byl? 

D: Víceméně jsme si to nastavili asi vzájemně, nebylo to nějak nadiktovaný. Prostě tak, jak prostě to 

přišlo, tak jsme spolu komunikovali a víceméně jsme si to nastavili sami. Řekli jsme si jenom úterky, 

jo, takže třeba pátek předem jsem potvrzoval: „Ano, to platí.“ Takže víceméně jsme si to takhle 

sami… 

T: Skvěle. Já tam mám ještě další otázku a ta se týká spíš takového obecného: Jak byste to nastavil, 

kdybyste byl úplně volný a mohl si prostě tu službu určovat, jak byste chtěl? 

D: Myslíte jako kdybych měl k dispozici nějaký tlumočníky? 



21 
 

T: Tak, přesně. 

D: A rozesílal je na nějaký ty potřebný místa, no. No, [povzdech], to je zajímavá otázka, no. Moje 

[není rozumět] pracovník úřadu práce, jo? [není rozumět] 

T: Ano, přesně, přesně. 

D: No, každopádně asi myslím si, že by měl být nějakej třeba styčnej – neříkám tlumočník, ale třeba 

nějakej člověk, třeba na krajských pracovištích, třeba, jo, kterej by byl schopnej – samozřejmě těžko 

by tam moh‘ sedět člověk, který umí deseti jazykama, jo, to je jasný, ale určitě bych to bral třeba podle 

těch specifických firem, jo. My tady máme třeba ten Johnson, tak víme, že tam jsou zaměřený na 

tadyhle ty věci. Takže jako asi zmapoval bych si je. Asi nejdřív podle těch krajů, třeba zaměstnavatelé, 

kde třeba jsou nejčastěji cizinci, a logicky ty lidi i pak asi chodí i na úřad práce, jo. Takže bych to asi 

takhle zmapoval. A pak bych třeba kontaktoval ty úřady práce, jestli… Buď bych se zeptal těch úřadů 

práce, jestli mají nějakou poptávku po těch tlumočníkách anebo když bych je měl někde v zásobě tak 

bych se snažil jo timhle směrem asi, no. 

T: Potom, zase… 

D: [není rozumět] do pohraničí a zase jakej je to region 

T: Podle té potřebnosti v tom regionu. Potom další taková abstraktní otázka: Kdo by podle vás měl 

hradit finanční náklady spojené s tím tlumočením?  

D: Tak v zásadě by si měl ten uchazeč zajistit sám nějaké tlumočení, jo. Pokud teda uplně ze 

začátku…, měl by rozumět, pokud se chce evidovat, měl by mít nějakou jazykovou vybavenost už 

jenom kvůli tomu, když ho pošleme někam do zaměstnání, tak těžko za něj bude tlumočník psát 

životopis, bude dělat pohovor, jo, tak prostě tam musí bejt ten člověk osobně a musí něco umět, jinak 

prostě pro trh práce je takovej člověk, pokud nenarazí na firmu, která mluví, má třeba majitele takhle 

mluvícího, nebo v tý firmě, tak je to obtížný a těžký, no. 

T: A to je pravda, to už potom směřuje… samozřejmě to s tím souvisí s další integrační aktivitou, 

kterou bysme měli dělat. Pak jsem se chtěl zeptat, jak byste hodnotil dostupnost té informace o tom, že 

ta možnost tady je, to využívat to tlumočení? 

D: No, nevim přesně, jak dlouho ten projekt běžel… 

T: Začínali jsme to inzerovat někdy v březnu a to ten projekt běžel… 

D: Já myslim, že jsme to hned využili od toho března, dubna, a že toho využíváme.  

T: Potom jsem se ještě chtěl zeptat, jak byste hodnotil tu časovou dostupnost, těch služeb, aby byly 

dostupné, jak byly dostupné? 

D: No, vzhledem k tomu, že nelze předvídat kdy se kdo přijde evidovat, kdy, kdo přijde na návštěvu 

předem, jo, tak je to obtížný jakoby navolit. My jsme si domluvili ty úterky dopoledne, takže jsme se 

snažili, nebo jsem se snažil zprostředkovatelům přednýst, pokud potřebujete tlumočení, objednávejte 

teda v úterý dopoledne. Jo, takže takhle jsme si to nastavili. 

T:  [přitakání]  

D: To tím pádem bylo dostupnější. 

T: A potom jsem se chtěl zeptat – to je předposlední otázka: Za jakých okolností – jsou tam tři 

možnosti odpovědi, můžete dát všechny tři nebo jenom jednu, neexistuje správná nebo špatná 

odpověď, jde jenom o to, jak vy to cítíte. Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb 

za smysluplné: První možnost je: Cizinec neumí česky. Druhá možnost je: Cizinec umí česky na 
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úrovni středně pokročilý, nezná ovšem odbornou terminologii. A třetí možnost je: Cizinec neumí 

česky ale umí ruským jazykem anebo anglickým.  

D: Asi to první. 

T: Takže v tom prvním případě? 

D: [Přitakání.]  

T: Pak mám takovou závěrečnou otázku- 

D: Jakoby to je žebříček. Ta první je ta první a to céčko je jakoby druhý na řadě.  

T: [Přitakání]  

D: Ta odbornost asi není až tak na místě. 

T: Chápu. Tam vlastně šlo o ani ne tak o odbornou terminologii, ale vlastně ten zprostředkovatel mu 

může vlastně taky ty věci vysvětlovat. Tak, potom, to je závěrečná otázka vlastně. My v tomto 

projektu jsme měli za úkol pilotovat koncept tlumočení, které se nazývá sociálním tlumočením. Setkal 

jste se s tím pojmem někdy, nebo s tím konceptem? 

D: Ne, poprvé. 

T: No, a když byste ho mohl zhodnotit třeba proti jinému druhu, klasickému tlumočení, všiml byste si 

tam nějakých rozdílů? 

D: Asi pro mě, tam žádný moc rozdíl není.  

T: Jo, taky odpověď. 

D: [přitakání] 

T: My právě potřebujeme zjistit, jestli tam nějaký rozdíl v tom… 

D: Jedině jakoby třeba, konkrétně tady u nás, prostě že to je vyloženě pro ty cizince z Mongolska, jo, 

že taky jakoby je ta cílová skupina uchazečů, který jsou vlastně tady, přicházej, trvale začínaj žít. Je to 

taky taková skupina, jednak pro tlumočení… 

T: Děkuju mockrát. 
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Rozhovor č. p5 

Místo: Praha 10 

Datum: 3. 9. 2015 

Jméno:  

 

T: Takže, paní …, já se zeptám nejdříve úvodní otázku: Jak často se ve své práci setkáváte s Cizinci, 

jak často s nimi přicházíte do kontaktu? 

D: Tak, není to tak uplně častý, ale samozřejmě nějaký množství tady je. Jo, u mě třeba, já nevím, 

když řeknu, že takových 10, 13 [není rozumět], přesně nevim.  

T: A co to pro Vaší práci znamená, když za Vámi přijde klient, cizinec, který neumí česky a jak to 

probíhá? 

D: Samozřejmě nervozitu, protože neumim samozřejmě mluvit, a takže nerozumim samozřejmě jemu 

a myslim si že, ten dotyčný by vždycky měl s sebou mít někoho, kdo mu to teda bude překládat. Aby 

vždycky s sebou měli někoho blízkýho, nebo někoho, aby mohl mluvit častěji.  

T: A měla jste předtím nějaké zkušenosti s využíváním tlumočníků? 

D: Ne, ne.  

T: A oni si přivedli někdy s sebou…? 

D: Někdy jo. Někdy třeba partner, protože je to manžel, nebo přítel, nebo něco takovýho, anebo třeba 

někdo, kdo se tady o ně stará. Někdy třeba přijde paní, která nemá starosti, takže s nima třeba na ten 

úřad jde.  

T: A kdybychom srovnali to tlumočení, které probíhalo v tom projektu s tlumočením, které si 

zajišťovali sami, to znamená ty partnery, nebo rodinné příslušníky, … 

D: Já bych řekla, že je to na dobrý úrovni všechno, obojí. 

T: Obojí? 

D: Obojí. Na dobrý úrovni. 

T: Takže rozdíl jste tam nespatřila?  

D: [přitakání] Všechno, co jsme potřebovali, jsme vyřešili. Vždycky v pohodě, jako.  

T: A máte nějaké stálé klienty – to jste říkala – kteří nemluví česky… 

D: Samozřejmě, já si myslím, že umí, protože když tady někdo žije 10 let, má tady děti, a já nevim, tak 

si myslim že určitě mluví, ale protože je jednodušší říct, že neumim, že jo, anebo se styděj mluvit, 

nebo já nevím, ale přijde mi to prostě nenormální, aby člověk, kterej tady má děti, porodil tady děti a 

žije tady nějakou dobu, že neumí ani slovo česky a nerozumí, jo. To mě trošku jako zaráží. 

T: A jak byste to hodnotila, je to velká část těch klientů? 

D: Ne, ne, ne, ne.  

T: Těch je míň? 

D: Určitě míň. Vesměs se snažej. 
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T: A když vyjdete z Vaší zkušenosti, jaký mělo to tlumočení jakoby vliv na Vaší práci? 

D: Tak bylo to jednodušší v tom, že když přišel, když většinou přijde takhle s tou tlumočnicí, tak že 

můžu takhle mluvit, to, co potřebuju, ona to všechno přeloží a domluvíme se samozřejmě pohodlně líp 

a rychlejc. Oni třeba něco pochopěj, ale nepochopěj to třeba tak, jak je to myšleno. Nebo když 

potřebuju třeba, já nevim, ji nabídnout nějakou práci, nebo zeptat se jich, tak to trošku vázne. Takže 

tady to bylo v tom dobrý, že, vlastně, bylo to dokonale, ten pohovor, ta návštěva byla dokonale 

dořešená.  

T: Teď bych vás požádal, abyste to shrnula: V čem spočívají tedy ty hlavní rozdíly té poradenské 

schůzky za pomoci tlumočníka oproti té bez? 

D: No protože většinou když teda je bez, tak nerozumí vůbec, tak většinou s ním uskutečníme schůzku 

a ta hned končí, jo, není tam ta komunikace skoro žádná. 

T: Neproběhne komunikace. 

D: Neproběhne žádná komunikace, která by byla potřeba, samozřejmě. 

T: A když budu konkretizovat: Jaký mělo podle Vás to tlumočení dopad na orientaci klienta v agendě 

úřadu práce? 

D: No, tak to by řekli spíš ti klienti, co sem choděj. Na některých bylo vidět, že s tou paní tlumočnicí 

jsou spokojení a že se na sebe i těšej a je to pro ně takovej příjemnej pocit, že s nima někdo něco 

vyřizuje. Že na to nejsou sami. Tak to asi každopádně, no.  

T: A mohli se tak zorientovat v nabízených službách? 

D: Určitě, no. To určitě.  

T: Ovlivnilo to tlumočení schopnost klienta je využívat, těch služeb, které úřad práce nabízí? 

D: No, využívat. To vám nepovím. Ale samozřejmě nevim, jak [není rozumět] se slečnou dál nebo 

nebyli, ale co jsme potřebovali tady, vyloženě tady, co se týkalo úřadu práce, tak to jsme jakoby 

splnili. Tak to bylo pozitivní v tom, že už jsem mohla třeba, já nevim, pani dát nějakou informaci o 

nabízené práci, jo, že už jsme prokročily o nějakej krůček dál, no. [není rozumět] 

T: Pak jsem se chtěl zeptat pro konkrétní [není rozumět], takže jste mohla… 

D: No, určitě, určitě. Ale bohužel teda bezúspěšně, no, bohužel u těch cizinců, když ještě neuměj 

česky, no.  

T: To je ta další otázka: Jestli mělo to tlumočení dopad ze strany klienta na plnění stanovených cílů a 

úkolů? Vlastně [není rozumět] 

D:  Moc ne, no. To už souvisí s tím, co jsem povídala. 

T: Ale tedy, snažil se ho splnit, ale neúspěšně? 

D: Ano. Neúspěšně. 

T: Už jste to říkala předtím, přesto se zeptám znova: Jaký podle Vás mělo to tlumočení vliv na délku 

poskytování té služby? 

D: Jako ten kontakt, co jsme-, ten probíhající, ta doba té schůzky? Já nevím, tak byli jsme, já nevím,  

během mezi těch deseti, patnácti minut vyřešení se vším všudy. Že jsme opravdu nabídli práci, kdy 

jsme, teda já nevím, že jsme je seznámili s nějakejma různejma projektama, co tady máme, takže to je 

to, docela že to bylo během 15 minut vyřízený.  
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T: A oproti tomu netlumočenému kontaktu? 

D: No, ten netlumočený kontakt, samozřejmě byl rychlej. Protože to se většinou dá malá schůzka a 

nebo jsme samozřejmě se snažili vysvětlovat a klient tomu moc nerozuměl. Ale říkám, to je taky 

někdy těma uchazečema, že nechtěj rozumět a trošku se tomu vyhýbají.  

T: Teď taková obecná otázka: Jak byste tlumočníka hodnotila z hlediska užitečnosti pro Vaší práci? 

D: Tak já určitě kladně. To určitě. Protože, samozřejmě, se daleko líp pracovalo a bylo to takový 

daleko příjemnější než když dotyčnýmu nerozumíte a koukáte na sebe. Je to takový nepříjemný, ale 

samozřejmě jsem toho názoru, že to splnilo to, co to splnit mělo určitě. Ale jsem toho názoru, že 

kdybych já přijela do Anglie, nebo já nevim, do Spojených států, nebo někam, tak se semnou nikdo 

bavit nebude, pokud nebudu umět mluvit.  A myslim si, že my děláme všechno pro to, abychom těm 

cizincům prostě nějakým způsobem vyšli vstříc. A nelíbí se mi to někdy, jo. Protože, opravdu, dneska 

ty mladí u nás z Čech vycestovávají ven a nikdo by se tam s nima nebavil, kdyby neměli jazyk, 

neuměli prostě promluvit. Takže to mi jako trošku – to tady, teda pardon že to do toho pletu, ale mě to 

trošku jako vadí, že jsme jako, opravdu, takoví vstřícní k těm cizincům a oni nemaj jako tu potřebu víc 

se učit a víc se snažit. Máte prostě cizince, kterej tady je pár let a mluví úplně, že si myslíte, že je 

pomalu rodilej a některý zase to má pohodlný, jo. A jsou tady třeba i cizinci, který má za manželku 

Češku, má dvě děti a mluvit prostě nebude. Nebo prostě se stydí  a ta manželka je z něho taky 

nešťastná.  

T: Všiml jsem si teďka na nástěnce, že opět – a to už mi říkali kolegové před tím – že, opět nabízíte 

jako rekvalifikační kurzy českého jazyka. 

D: No, tak vidíte, jak má hodně práce, tak to jsem ještě ani nestačila – nepostřehla. Takže to 

samozřejmě určitě bude dobrý. Protože tady to dřív tak bylo, že se čeština jako dávala. 

T: Využívali toho? 

D: Jo, jo, jo. Samozřejmě byli rádi. Jestli to pro ně mělo ten pozitivní ten, tak to už samozřejmě nevim, 

ale byli rádi, když mohli chodit na ten kurz. 

T: Potom jsem se chtěl zeptat: Jestli to tlumočení ovlivnilo vaši schopnost porozumět potřebám 

klienta? 

D: Určitě. Tak asi jsem se dokázala vžít, jak bych já byla někde. Tak samozřejmě, každej je rád, když 

mu někdo pomůže v situaci, ve který se ocitne a neví, kudy kam, a neumí se vyjadřovat… 

Samozřejmě, jestli to bylo u mě o takových pocitech, tak že se umět se vžít do toho klienta, tak jak mu 

asi je, když… Já se mu snažím porozumět, on zas nerozumí… To jsme si to, no, ale zase vždycky 

musím říct, že jsem neměla nikdy žádnej negativní, jako problém s uchazečem ani on se mnou. 

T: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad toho vcítění se do jeho pozice, nebo jako porozumění té 

potřebě? 

D: Teď teda uplně nerozumím té otázce. 

T: Třeba, jestli jste pochopila nějaký konkrétní problém, který měl, třeba z hlediska hledání 

zaměstnání, jakoby. 

D: No, tam se trošku, samozřejmě, jakoby ti zaměstnavatelé, zřejmě tím že jsou cizinci, zřejmě tím, že 

neuměj mluvit, a všichni zaměstnavatelé nejsou, nebo je potřeba je pohlídat, jestli je vykořisťujou, 

no… Tam jako je cejtit od těch uchazečů i cizinců, že moc nechtěj… že by rádi třeba dělali i 

podřadnou práci, ale ne zase úplně za pakatel. 

T: Jak jsem říkal. Neexistují správné ani špatné odpovědi. Chtěl jsem se zeptat: Jaký mělo to 

tlumočení vliv na třeba atmosféru při jednání? 
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D: V pohodě, uplně v naprostý pohodě. 

T: A oproti tomu kontaktu bez…? 

D: No, bylo tý komunikace hodně. Nebylo ticho, že jo. Nebylo to jenom, že by podal kartičku a napsal 

termín schůzky. Zeptala jsem se třeba na něco. On na mě koukal, pokrčil ramenama, no a tak jsme 

napsali a šel, no. 

T: A jak byste hodnotila jeho reakci na tu možnost využívat…? 

D: Já myslím, že byli spokojení, jako no. Aspoň ti, co patřej ke mně. Ty co jsem měla možnost se 

slečnou tady…, těch pár klientů, co mám cizince, tak co jsme oddělali ty schůzky, tak myslím, že byli 

pozitivní, na obou stranách. Velmi dobře. 

T: Potom jsem se chtěl zeptat, když přijdeme konkrétně k těm tlumočníkům: Jak byste hodnotila jejich 

odborné znalosti a přípravu z hlediska problematiky služeb zaměstnanosti? 

D: Mně přijde, že slečna byla úplně úžasná. Vím, že byla hrozně příjemná a je fakt že ten jazyk asi 

umí dokonale. A že teda prostě dělá – to se říká, jo. Nemám žádnej to, problém. 

T: Odborným znalostem Vaší práce, respektive služeb zaměstnanosti, terminologie, a podobně. 

D: Jako myslím, vždycky všechno přeložila, co jsem potřebovala.  

T: Orientovala se v té problematice? 

D: Orientovala se. 

T: Jaké další požadavky na odborné znalosti byste od tlumočníků očekávala? Co byste si myslela, že 

by ještě měli znát? Teď nemyslím z hlediska jazyka. 

D:  Já vim, já vim, ale já si myslím, že tam ani jako u toho tlumočení. Já si myslim, že byla… 

Nevzpomínám si, že by se jednalo o nějaký jako věci, co děláme my vlastně, což ona tomu vůbec 

nerozumí, tak to vždycky byla… Jak bych to řekla… Když jsem jí to vysvětlila, tak hned pochopila, o 

co jde a vysvětlila to. Bez nějakých problémů. 

T: Takže dá se říct, že… 

D: Byla orientovaná. Já bych řekla, v pohodě, no.  

T: Jak byste hodnotila tedy schopnost té tlumočnice přizpůsobit se Vaším časovým požadavkům a 

vyhovět Vám z hlediska organizačního? 

D:   Nebyl žádnej problém. My jsme se vždycky dohodli na nějakej … a objednali jsme si uchazeče 

tak, aby to vyhovovalo jak nám, tak jí. Takže to bylo uplně v pohodě. 

T: Pak jsem se chtěl zeptat: Jak byste hodnotila komunikační dovednosti té tlumočnice? Jak 

vystupovala? 

D: Ty otázky jsou skoro pořád stejný. Ale jako perfektní, mě přišlo, že mluví úplně úžasně. Jako rodilá 

mluvčí. Uplně v pohodě. 

T: Teď když se vrátíme k té organizaci služby, jak byste hodnotila tu organizaci, toho zajištění těch 

služeb těch tlumočníků a jejich objednávání? To znamená to konkrétní… 

D: Promiňte, to je zase podobná otázka. Že jsme si vždycky navzájem vyhověli. Protože samozřejmě 

jak uchazeč, tak tlumočník nemusí mít ten samej… takže si vždycky vyhověli. 

T: A Vy jste potom už komunikovala přímo s tlumočníkem.  
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D: Tam jsme se vždycky dohodli. Shodli jsme se. 

T: To je důležité, my jsme to totiž v jiných případech měli tak, že se to objednávali jakoby skrze nás, 

přes paní Kuldovou. 

D: Ne, ne, ne, tady my jsme si prostě napsali seznam a v pohodě se zeptala pani tlumočnice, jestli se jí 

to takhle hodí a objednali jsme všechny ty uchazeče, kteří potřebovali tu její pomoc, tak jsme je 

objednali hromadně. 

T: Tak to je skvělý. To je možná i námět do budoucna. Tam právě jedna z těch otázek je: Jak byste to 

nastavila, kdybyste měla možnost jakoby ten, tu službu objednávat dál, jak byste to nastavila Vy? 

D: No, určitě bych asi zeptala se pani tlumočnice, kdy by měla ten termín a s těma uchazečema 

bychom se dohodli tak, aby to prostě bylo. Protože tím, že jsou nezaměstnaní, tak by správně měli mít 

čas teda kdykoliv, na rozdíl od paní tlumočnice.  

T: Jak byste hodnotila dostupnost té informace, té možnosti využívat těchto služeb?  Bylo to 

dostupné? Jakoby jestli jste věděla, že to…, jo? 

D: Určitě.  

T: Potom jsem se chtěl zeptat, to je právě ta otázka. Vy jste na to již odpovídala předtím, ale stejně se 

Vás ještě jednou zeptám: Kdo by podle Vás měl hradit finanční náklady spojené s tím tlumočením? 

D: To jsem, myslím, neříkala. [smích]. Ale, říkala jsem to, že…  

T: Ale dostali jsme se k… 

D: Dostali jsme se k tý otázce, že vlastně kdybychom my, když jedeme někam do zahraničí, a chceme 

tam pracovat, nebo tam žít… 

T: Je to velmi abstraktní… 

D: Takže bych asi volila, aby to bylo půl napůl, no, aby to bylo férový.  

T: A pak tady je otázka, která má tři možnosti. Můžete odpovědět, nebo můžete vybrat jednu, nebo 

dvě, nebo všechny tři, klidně. Je to takhle otevřené, respektive polootevřené. Za jakých okolností 

pokládáte využití tlumočnických služeb za smysluplné: Za a – cizinec neumí česky, za b – cizinec umí 

česky na úrovni středně pokročilý, nezná odbornou terminologii, za c – cizinec neumí česky, ale umí 

rusky nebo anglicky. 

D: Může umět mluvit [smích] maximálně slovensky. Ale já bych to určitě alespoň, je dobrý, když 

alespoň trošku se vyzná, protože i tak se dokážeme domluvit, dokážeme to vysvětlit. A když neumí 

vůbec, tak je prostě potřeba někdo k tomu.  

T: Takže byste řekla jakoby odpovědi A a C. Promiňte, nechci Vás do toho navádět. 

D: A a B.  

T: B je cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, nezná odbornou terminologii. 

D: No, ale to se vždycky nějak domluvíme. Takže ale to Céčko tam bylo, že vlastně… Ještě jednou mi 

to… 

T: Jo, přečtu to celý. Promiňte. Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za 

smysluplné: Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za smysluplné: Za a – 

cizinec neumí česky, za b – cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, nezná však odbornou 

terminologii, za c – cizinec neumí česky, ale umí ruský nebo anglický jazyk. 
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D: A a B. Samozřejmě když je tady nějaká kolegyně, která teda něco umí, tak se snažíme i přes ně, 

protože jsou tady i mladý děvčata, samozřejmě ta mladá generace dneska už to měla ve školách a 

takovýhle, takže občas samozřejmě využijeme i kolegyni, která alespoň trošku tu angličtinu ovládá. 

Nebo já třeba umim ještě trošku něco rusky, ale vždycky to, to jako moje děti mi říkaj, že já se 

vždycky domluvim takže… všude, takže… [smích] 

T: Teď mám takovou závěrečnou, shrnující otázku. My v tomto projektu jsme testovali takzvané 

sociální tlumočení, někdy se používá termín komunitní tlumočení, je tam jakýsi rozdíl, ale je to 

odlišné od klasického tlumočení, pozorovala jste nějaký rozdíl oproti klasickému tlumočení? Mezi 

tím, co jsme tady zkoušeli a mezi tím… 

D: Teď teda Vám moc nerozumim. To tlumočení myslíte jako…?  

T: To, které jsme testovali, pilotně zkoušeli, to je sociální tlumočení. Ono je to trošičku odlišný, 

setkala jste se někdy s tím termínem? A oproti klasickému tlumočení tedy- nevíte, jak byste… Žádný 

rozdíl jste…? 

D: Ne, ne. 

T: Tak to je všechno, mockrát Vám děkuju. 

D: Tak to je všechno. Bezvadný. 

T: Mockrát Vám děkuju. 

D: Nemáte za co. Hlavně jestli jsem byla k něčemu nápomocna. 
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Rozhovor č. p6 

Místo: Praha 2 

Datum: 8. 9. 2015 

Jméno:  

 

T: Pane …, já bych se chtěl zeptat: Jak často přichází při své práci do kontaktu s klienty, kteří nemluví 

česky? 

D: No, poslední dobou poměrně dost často. Hodněkrát se stává, že v rámci Evropské Unie, hodně ti 

klienti samozřejmě vykonávají práci v Český Republice v rámci migrace a přichází do styku hodně: 

Německo, hodně samozřejmě anglický jazyk, občas Rusko nebo tyhlety země. 

T: A co to pro Vaší práci znamená, když přijde člověk, který nemluví česky? Jaký to má dopad na tu 

schůzku? 

D: No, dopad to má poměrně velký. Většinou vlastně vyplnit jenom tu žádost vlastně nějakým 

způsobem, aby on byl teda uvedený v evidenci uchazečů o zaměstnání, je dost složitý. Přece jenom 

jsou tam odborné otázky, přesto že třeba některý kolegové ovládají trošku nějaký cizí jazyky, tak není 

v našich silách tonhleto přeložit, jo. Jsou to odborný termíny, který je potřeba přetlumočit tomu 

člověku. Jsou to věci, který mají rozhodný nárok na dávky. Potom různý i pro tu samotnou evidenci. 

Aby člověk mohl být u nás vedený. Aby znal nějaký zákonný podmínky, který jsou daný. 

T: Takže je to problém i té terminologie. 

D: Tak. Té terminologie určitě. To k tomu překladu, to prostě pro mě ani není problém, třeba pokud se 

jedná o anglický jazyk, tak přetlumočit něco, vysvětlit něco, [není rozumět], na těch termínech, 

protože nezná všechny ty slovíčka, neovládá to. 

T:  Takže, to myslíte si, třeba, že i když má nějakou znalost češtiny, tak i ta znalost té terminologie je 

tak specifická, že to může být problém. Máte nějaké klienty, kteří chodí opakovaně? Kteří opakovaně 

využívají služeb úřadu práce? Stálé klienty? 

D: [přitakání] No, určitě. Máme klienty, kteří se nám samozřejmě vrací, a záleží na tom, ten trh práce 

je takový, že se hodně střídají, poměrně. Člověk už nikde nevydrží 15, 20 let tak, jako to bylo třeba 

dřív. Ta fluktuace je poměrně velká. Klienti odcházejí a zase se vracejí. Hodně taky třeba ve zkušební 

době, že si nesednou, tak je máme třeba zpátky během tří měsíců.  

T: Měl jste předtím nějaké zkušenosti s využíváním tlumočnických služeb během poradenského 

kontaktu nebo schůzky? 

D: Přiznám se, že ne.  

T: Nikdy? 

D: To byla první zkušenost.  

T: První? Ani si s sebou nevzali třeba někoho z rodiny, nějakého partnera? 

D: No, občas si vodí takhle známé. Ale přiznám se teda, občas ta situace je taková – co jsem zažil – že 

někdy bylo jednodušší, když jsem tomu člověku tlumočil já, než když tlumočil ten, kdo s ním přišel. 

T: Mohl byste to rozvést, proč? 
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D: No, protože ten člověk byl takovej nekomunikativní, ten, koho si přivedl, aby tlumočil, a seděl tam 

jenom a já jsem čekal, co bude říkat a on nějak nereagoval. Tak prostě, potom se člověk zapojí sám. A 

snaží se teda nějak, ten jazyk, aby se rozmluvil s tím klientem. 

T: Spatřujete tedy nějaké rozdíly mezi tím proběhlým tlumočením a tím tlumočením, které si ten klient 

zařídil sám? 

D: Já myslím, že určitě. Tak za prvé, pro ty naše klienty, vzhledem k tomu, že oni nevědí ani třeba kdy 

budou odbaveni na určitý den, na přesnou hodinu, a oni nevědí, na kdy si mají zařídit toho tlumočníka. 

Ten tlumočník tu může bejt 15 minut, ale může tu bejt třeba i dvě hodiny, jo, než přijde na řadu. To je 

první problém. Druhej problém je určitě to, že hodně chodí teda ne se speciálním tlumočníkem, ale 

přivedou někoho ze známých, přátel, nebo hodně se nám stává, že se stává, že se vrátí za 5 minut. 

Někoho odchytí na ulici a přivedou si ho a pán nám říká: „Já vůbec nevím, co mám dělat, on mě tady 

teď přivedl z ulice!“ [není rozumět] 

T: [smích] 

D: Jo, takže i takovýhle komický situace někdy docela nastávaj a je rozdíl prostě mezi profesionálním 

překladem, mezi člověkem, který nějakým způsobem dokáže tu terminologii zvládnout s člověkem, 

který přijde z ulice a v životě vlastně neviděl nějaký termíny, který se používaj tady, který vlastně 

používá nějakou tu hovorovou angličtinu třeba, nebo holý věty [?] který vlastně využívá. 

T: Tudíž považujete hlavně tu terminologii za hlavní rozdíl. 

D: Já si myslim, že to je vlastně hodně velkej přínos, [není rozumět]. Protože anglicky umim, si 

myslim, poměrně dobře, ale v tom se ztrácíme [?] 

T: Teďka, když odbočím – hovořím italsky – jak bych přeložil slovo „uchazeč o zaměstnání“, slovní 

spojení. To je takovej terminus technicus, který musíte znát. Tak jsem se tedy chtěl zeptat – když 

vyjdeme z Vaší zkušenosti – Jaký mělo to tlumočení vliv na poradenskou schůzku? 

D: No, já jsem zažil teda jednu s naším klientem, se přiznám, jenom bohužel, ale bylo to poměrně 

pozitivní, protože to byl zrovna klient, se kterým se jednalo poměrně šťastně, protože chodil 

v doprovodu přítele, se kterým bylo taky poměrně těžký jednání, protože nechtěl, aby něco 

podepisoval, a tak dále. A byla u toho tenkrát i naše právnička, paní doktorka Špinarová, která s námi 

příseděla, byli jsme tady vlastně ve třech, řešily se tam nějaký problémy a jakmile se dostanete k tomu 

problému, nějakýmu, kdy prostě ten klient nesouhlasí s tím, co vy mu říkáte, nebo co po něm chcete, 

tak ten tlumočník je hrozně důležitý v tu chvíli. Protože tam přesně se dostáváte do toho, kdy je nutný 

někdy tlumočit někdy i třeba zákon, jo. A opravdu v tomhletom to už není možný přeložit. A ten 

člověk musí pochopit prostě i ten zákon. Takhle mluví ten zákon, že je takhle napsanej přesně a že my 

jenom mu to musíme říct ze zákona. A to ten tlumočník dokázal velice dobře přetlumočit, bylo to 

jednání, i takový podle mě, i takový klidnější, víc jsme to rozvedli, když tady byla ta tlumočnice. 

Určitě ten klient samozřejmě vidí, že je tady někdo, kdo interpretuje ten jeho názor přesně, jo, a nebojí 

se. Bylo tam třeba – u něj byly hodně velký obavy z toho, že to co on říká, já tlumočím jinak. Že já 

jsem se samozřejmě snažil překládat, abychom to jednání nějak samozřejmě mohli vést v době, kdy tu 

nebyl tlumočník, ale je tam oblast tý zaujatosti toho úřadu. Že nám to pomohlo hodně i v tom, že ten 

člověk věděl, že je tady opravdu nezávislej člověk, kterej tlumočí oboum stranám to, co se opravdu 

říká. 

T: Takže určitá neutralita toho člověka. 

D: Neutralita toho člověka. 

T: To je důležitý faktor. Nevidí Vás jako zaujatého, jestli tomu dobře rozumím. 
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D: Ono pokud s tím klientem není problém, nedostanete se do nějaký konfliktní situace, tak to jednání 

se dá zvládnout. Ale jakmile už se jedná třeba o to, že dejme tomu se stane, že ten klient nesplní 

podmínky nároku na podporu a už mu to musíte vysvětlit, proč je nesplnil. Jaký tam ty podmínky jsou 

přesně a který on nesplnil. A proč teda vlastně my mu nebudeme vyplácet žádný dávky, žádnou 

podporu v nezaměstnanosti kupříkladu, [není rozumět] 

T:  Schopnost tedy vysvětlit přesně i stanovený zákon. 

D: Přesně tak. 

T: To bych se svojí italštinou nezvládnul.  

D: Já s tou svojí angličtinou taky ne, z toho si nic nedělejte. [smích] 

T: Ono se to studuje, na to jsou specializovaný obory, že jo. 

D: Já vim. To není tak jednoduchý, jako u tý první, obsáhnout to všechno. 

T: Přesně. Mám ten pocit z toho taky. Pak jsem se chtěl tedy zeptat, už jste to říkal, vlastně: V čem 

vlastně spočívají ty hlavně rozdíly poradenské schůzky s tlumočníkem oproti schůzce bez tlumočníka 

– to jste v podstatě už řekl.  

D: Profesionalita, nestrannost, hodně velký pozitivum. 

T: Tak je tady otázka, která to jakoby upřesňuje: Jaký mělo tlumočení dopad na orientaci klienta 

v agendě úřadu práce? V těch službách, které nabízíte. 

D: No, tak samozřejmě určitě tomu klientovi potom můžeme – zase, třeba, Já mu dokážu vysvětlit, že 

je tady nějaká možnost rekvalifikace, ale aby někdo tomu klientovi vysvětlil, prostě, jaký jsou 

podmínky tý kvalifikace, že třeba musí mít, že musí splnit to, že se mu třeba těžko shání zaměstnání 

v jeho oboru. Tak tohleto, aby mu někdo přetlumočil, jaký jsou ty podmínky. Jak má zažádat, kam si 

má dojít, co si má vyřídit, kde. Takovou tu administrativní část mu představit. A nějaký zákony s tím 

spojený, tak to je hodně velký… to vítáme. Tu veškerou pomoc, která je v rámci tlumočení, aby ten 

klient se zorientoval na trhu práce. Přiznám se, že tenkrát, jak jsem tady mluvil, tak potom, asi měsíc 

potom našel zaměstnání. Takže to mělo i jak pozitivní účinek v rámci toho, že on viděl... Oni totiž i ti 

klienti asi z toho, potom to jsou ti druzí, oni potom spoléhají na to, že, oni neumí. Takže se s nima 

nebude pracovat. A oni vlastně budou tady v evidenci, budou pobírat dávky a takhle ten klient alespoň 

viděl, že opravdu máme tady tu tlumočnici, že jsme schopni si zařídit ten překlad, abychom se 

domluvili a aby bylo jasně stanovený, že on musí něco dělat v rámci té evidence a v rámci toho, [není 

rozumět], než aby tady měl nějaký problémy, tak ho to popostrčilo [není rozumět]. 

T: Takže se dá říct, že Vám to pomáhalo dosahovat aktivně nějakých stanovených cílů. To je další 

otázka, na kterou jsem se chtěl právě zeptat, jaký to mělo dopad. Takže ho to v podstatě mohlo jakoby 

vést k tomu, aby splnil ten hlavní… 

D: Určitě, je v to v rámci vlastně té pozitivní motivace, tak chybí nám i ta negativní motivace, kdy on 

vidí, že najednou mi rozuměj. Pozor, oni mi rozuměj a oni věděj, že já jim taky rozumim a že já teda 

musim udělat, co oni mi řeknou a už si na to musim dát pozor. A je to i v rámci toho, že my můžeme 

tomu klientovi samozřejmě nabídnout, když chcete všechno, tak bude taky hodně potřeba. 

T: A on získal práci na základě toho, že jste mu ji nabídli, nebo zprostředkovali, nebo  

D: Nebyla to přímo nabídka od úřadu práce, ale našel si to zaměstnání sám. [není rozumět] 

T: A domníváte se tedy, že tam byla přímá vazba k tomu… 

D: Já předpokládám, že tam byla ta motivace.  
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T: Pak další otázka. Ta s tím souvisí. Jaký mělo to tlumočení podle vás vliv na délku poskytování 

služby pro klienta? 

D: No, já si myslim že, pokud ten klient dostane informace v rámci toho překladu teda, dostane větší 

obsah, větší kvalitu těch informací a od toho se samozřejmě odvíjí kvalita poskytovaných služeb, i 

když na to samozřejmě navazuje jeho uplatnění, rychlejší zaměstnání anebo rychlejší pomoc tomu 

klientovi. Když třeba nemůže se přímo uplatnit, tak je potřeba mu nějakým způsobem třeba zajistit já 

nevim pomoc, v rámci finančních prostředků, třeba nemá nárok, zjistí, že existuje ještě jiný věci, třeba 

oddělení hmotné nouze. Tam se zase posuzují jiné věci, než u nás tady. Čili oni mají docela velkou 

nevědomost v rámci těch poskytovaných služeb úřadu práce. Tohleto taky může ten tlumočník 

vysvětlit. Prostě jsou tady tyhle služby, tamhlety služby jo a přetlumočit to v rámci třeba toho, že mu 

budete chtít říct, že oni budou zkoumat jeho rodinný vztahy a že tam musí být celá výpověď a tohleto 

všechno přetlumočit. To je práce pro toho tlumočníka. 

T: Takže opět se dostáváme ke znalosti toho terénu a těch služeb.  

D: No, ta návaznost. 

T: Když to shrnu tedy, tento blok otázek. Jak byste tedy to tlumočení hodnotil z hlediska užitečnosti 

pro Vaší práci?  

D: No, v tuto chvíli určitě kladně. Nám to hodně pomohlo tady a v rámci těch jednání s klienty, se 

kterými se těžko domlouváme. Je to vždycky pozitivní a přiznám se, že dlouhý roky jsme tady na to 

hřešili a byl s tím problém. Když přišel klient, který nějakým způsobem nemluvil česky, tak vždycky 

byl problém se s ním dorozumět, sepsat s ním tu žádost. Kolikrát prostě jsme volali pro pomoc různě. 

Bylo by dobrý, kdyby ten člověk tady byl nastálo, kdyby bylo možný zavolat, domluvit si schůzku a 

říct klientovi: „Ano, dobře, přijďte ve středu a ve středu tady bude tlumočník.“ A vyřešíme to prostě 

všechno ve středu tak, abychom se byli schopni domluvit.  

T: To se vlastně dostáváme k otázkám, který mám uplně na konci. To by bylo hodnocení té 

organizace, té služby. Nebude vadit, když se k nim dostaneme potom. Já se omlouvám [smích] 

D: [smích] Ptejte se, jak potřebujete. 

T: Ale díky, k tomu se určitě dostaneme. Potom jsem se chtěl zeptat, jestli ovlivnilo, zda ovlivnilo to 

tlumočení vaší schopnost porozumět potřebám toho klienta? 

D: Určitě.  

T: A mohl byste uvést nějaký příklad? 

D: Jedná se třeba o to, že klient vysvětluje nějakým způsobem svojí životní situaci, ale kolikrát třeba 

mluví hodně rychle, jo. Já třeba porozumim anglicky, ale opravdu musí ten člověk mluvit pomalu, aby 

to člověk stihnul v tý hlavě trošku překládat. Ti tlumočníci jsou cvičení na to, aby tohleto mohli 

zvládnout rychleji tu řeč. Pokud prostě mluví rychle, nebo má nějaký přízvuk, nebo nerozumíme mu, 

tak je to pro nás velký plus, že my porozumíme tomu člověku. Porozumíme, co on vlastně potřebuje. 

Jaká služba je pro něj užitečná z toho úřadu práce. Že se samozřejmě těch služeb je veliká škála. Ne 

každej klient využívá všechno. Pro každýho je určený prostě něco. Jsou tady různý třeba projekty, pro 

lidi přes padesát let, a že existuje tady taková nějaká možnost pomoct, zajistit třeba i toho tlumočníka 

na ten projekt, aby věděl, co mu tam v rámci toho projektu říkají. Co nabízí tomu klientovi. To je třeba 

velká pomoc. 

T:  To je skvělý. Pak jsem se chtěl zeptat: Jaký mělo to tlumočení vliv na atmosféru při jednání? Na ty 

vztahy mezi vámi? 
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D: No, co jsem jednal s tím jedním klientem, tak ta atmosféra byla určitě klidnější, o hodně. O hodně 

klidnější než [není rozumět]. Ten člověk získal důvěru v tu nestrannou osobu, která tlumočí pro něj i 

pro úřad práce, čili on ví, že dostává správný informace od nás a my víme, že my dostáváme správné 

informace od něj. A to jednání potom je klidnější. Ten člověk se nemusí rozčilovat, nemá důvod. 

Prostě dostane informace takový, jaký jsou.  

T: Pak jsem se chtěl zeptat, jak byste hodnotil reakci toho klienta na tu možnost využívat to 

tlumočení? 

D: Reakci klienta – no, přiznám se, že jeho reakce, to jsem ani nějak nepozoroval. Jako byl rád, nebo 

nebyl rád? Ale mělo to opravdu dopad na to jednání, jo. Ti klienti jsou takoví… Oni to berou tak, že 

ten úřad práce by jim teda měl poskytnout něco, že když se nedomluvěj, že teda v rámci Evropský 

unie by jim ten úřad měl být schopný zajistit ten překlad, aby se domluvili a mohli tak požádat o to, na 

co mají vlastně nárok. Že oni už to berou hodně jako že samozřejmost. Takže ty reakce nejsou takový, 

jako že by byli rádi, to jsme nezažili, na druhou stranu ani nikdo nebyl naštvaný, spíš takoví neutrální, 

ale z naší strany to je určitě… 

T: Berou to jako samozřejmost, tedy. 

D: [přitakání] 

T: Pak jsem se chtěl zeptat na ty konkrétní tlumočníky. Jak byste je hodnotil z hlediska odborné 

znalosti a přípravy z hlediska problematiky služeb zaměstnanosti? 

D: Nevím, jak na tom byli ohledně zaměstnanosti, těch služeb co znají, ale já myslím, že na druhou 

stranu, ono to není až tak potřeba. Jo, pokud tu není s námi, když ten úředník, kterej zná tu 

problematiku, tak to řekne tomu tlumočníkovi a ten tlumočník to potom jenom vlastně tlumočí. [není 

rozumět]. 

T: A tu terminologii zvládali? 

D: Terminologii zvládali. Já jsem i poslouchal takhle. Hovořili jsme v angličtině, takže jsem i 

poslouchal a jako rozuměl jsem, uměli si poradit a byli šikovní. I když třeba to slovíčko tam někde 

chybělo. Tak dokázali tam udělat takovou tu kličku, aby to obešli a dokázali to vysvětlit. [není 

rozumět] 

T: Jaké další požadavky na odborné znalosti byste od tlumočníka očekával? Co by ještě měl umět? 

D: Od tlumočníka? Já si myslim, že byli šikovní, že, nebo i v rámci těch možností, že to tlumočení 

bylo uplně dostačující.  

T: Pak jsme se bavili o té neutralitě a kredibilitě a to jsme v podstatě už probrali. Jak byste hodnotil 

schopnost tlumočníka přizpůsobit se Vaším časovým požadavkům a vyhovět Vám z hlediska 

organizace? 

D: Já myslím, že to bylo uplně úžasný. Domluvil se termín, kdy přišli, my jsme si na druhou stranu na 

ten termín domluvili klienty a pokud je to s nějakým předstihem, tak není problém. Opravdu. My ty 

klienty většinou zveme jednou za měsíc, takže oni vědí „mám přijít za měsíc“ a bude tady tlumočník, 

tak mají povinnost tedy přijít. Tlumočník přijde, on se domluví a není problém. 

T: Takže ta organizace, to zajištění, to objednávání Vám takto vyhovovalo? 

D: Je to na počtu těch klientů, se kterými je potřeba komunikovat prostřednictvím tlumočníka. Není to 

tak velký počet, takže asi nemá smysl, aby ten tlumočník tady byl stále přidělený, ten tlumočník 

nějaký, ale domluvit se třeba jednou za těch čtrnáct dní na nějaký termín vždycky, aby tady byl, a my 

si ty klienty pak už zařídíme, že přijdou. 
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T:  Skvělé. Omlouvám se, že to opět jakoby zopakuji, tu otázku: Ale kdyby Vy jste měl ten systém 

nastavovat, jak byste to nastavil? Je to abstraktní – nemusíte odpovídat. Ale kdybyste tu možnost měl, 

jak byste to nastavil z hlediska toho tlumočení? 

D: No, samozřejmě, uplně ideální [hovoří s úsměvem] by bylo, kdyby tady byl k dispozici ten 

tlumočník. Docela, za poslední dobu, to by bylo ideální. Bohužel to asi není v realitě moc možný.  Ale 

jak říkám – kdyby byl ochotnej takhle chodit po těch kontaktních pracovištích a měl dělenou tu Prahu, 

tak by jednou za čtrnáct dní kdyby byl ochotnej dojít na to pracoviště a strávit tam ten celej den. A 

opravdu, ty reference, si myslim, že jsou schopný připravit, ty [není rozumět] nástupní, [vy?]plněj si 

práci, kterou budou potřebovat v rámci úředních hodin, řekl bych s klienty, popřípadě je využít 

překlady různých formulářů třeba nebo k písmu, protože i my občas zkoumáme, co. Občas 

potřebujeme někde vytáhnout nějaký datum, nějaký překlad, takže vždycky je to užitečný. Takže práce 

by se tady jednou za těch čtrnáct dní určitě našla pro toho člověka. Kontaktních pracovišť je tady 

spoustu a já si myslim, že než by to objezdil všechno během čtrnácti dní tak by to měl klidně na plný 

úvazek práci zajištěnou. 

T: Potom ještě další abstraktní otázka: Kdo by podle Vás měl hradit ty finanční náklady spojené s tím 

tlumočením? Teď nemusíte odpovídat, je to skutečně jenom velmi… 

D: No, já se přikláním k tomu, aby tady ten byl tlumočník [vzdych], ideálně bezplatně pro toho klienta 

je to vyhovující. Už z toho důvodu, že je to klient, který ztratil práci. K tomu přihlížet, je teďko 

momentálně v situaci, že sice ještě má nějaké finanční prostředky, ale má je třeba připravený na to, 

aby je vynaložil nějakým způsobem za svoje živobytí a potřebný náklady [není rozumět]. To je jedna 

věc, druhá věc je to, že musí člověk trochu koukat. Ti klienti spoléhají na to, že jsou v Evropský Unii a 

je to hodně… počítají s tím. Oni sem přijedou na občanský průkaz, počítají s tím, že tady jim budou 

poskytnutý služby i v rámci toho, na co mají nárok. Mají nárok se tady zaevidovat, aby tady pracovali, 

i když neumějí česky. Mají nárok se zaevidovat, aby žádali o podporu, aby tady… předpokládají 

nějaký ten servis určitej. Že v těch cizích zemích už to třeba i funguje. Tady u nás to opravdu není. 

Zase na druhou stranu přikláněl bych se zase k tomu, aby se zkoumalo to, jaká je situace toho klienta. 

Pokud by byl opravdu v tíživý situaci, tak bych byl pro to, aby to bylo hrazeno bezplatně, nebo aby 

teda úřad práce si zajistil nějak platbu toho tlumočníka. Případně kdyby to byl klient, kterej má příjmy, 

má nějaký rezervy, tak bych se přikláněl k tomu, aby si ho zajistil sám. 

T: Chápu. Potom je tady taková otázka, kde jsou tři možnosti, které můžete vybrat, buďto jednu, dvě 

nebo klidně všechny tři: Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za smysluplné – 

jde tedy o to, jak Vy to sám cítíte. Za a – v případě, že cizinec neumí česky, za b – cizinec umí česky 

na úrovni středně pokročilý, nezná ovšem odbornou terminologii, za c – cizinec neumí česky, ale 

mluví rusky nebo anglicky. 

D: No já si myslím, že ve všech případech. Určitě. 

T: [přitakání] To jsme narazili na tu terminologii, že jo. Pak je tady závěrečná otázka – Vy už jste se o 

tom v podstatě zmínil – my jsme tady zkoušeli sociální tlumočení. Víte, v čem to vlastně spočívá, ten 

rozdíl oproti tomu klasickému?  

D: Jedná se vlastně o to, že jsou dostupný služby pro klienty, třeba. 

T: No, to sociální tlumočení, tam jde o to, že on překládá ještě kontext té kultury, že nepřekládá jenom 

ty významy, ale měl by toho klienta uvést do toho – on nerozumí některým těm našim službám, 

nerozumí tomu, jak u nás funguje veřejný sektor, nerozumí tomu, co je třeba hmotná nouze a podobně. 

A zaznamenal jste nějaký rozdíl oproti klasickému?  

D: Já se přiznám, že s tím normálním tlumočením se moc nesetkávám. A když jo, tak je to na hodně 

mizerný úrovni, takže tohleto tlumočení je to zase něco uplně jiného. Je tu opravdu spoleh na toho 

tlumočníka, že nějakým způsobem řekne tomu klientovi, co my mu říkáme. Že to dokáže přeložit. 
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Jistota je jistota. A je to i jistota v tom, že můžeme toho tlumočníka využít. Napsat o záznamu do 

jednání, že jsme využili tlumočníka a v tu chvíli máme jistotu, že to nemůže nikdo napadnout, třeba, 

ten záznam. 

T: Aha, takže i z toho hlediska toho záznamu. [není rozumět] 

D: [není rozumět] I z hlediska toho záznamu je to pro nás hodně velký plus. Pokud s tím klientem 

jednáme sami a on nějakým způsobem nerozumí, a vidíme to, tak bychom mu měli říct, že by měl mít 

teda tlumočníka. Může se stát, že potom klient napadne to, že my jsme dali něco do záznamu a on 

tomu nerozumí, protože vlastně neumí česky. Takže to využití služeb jsme určitě uvítali. 

T: To je perfektní. To je vlastně asi všechno.  
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Rozhovor č. p7 

Místo: Praha 2 

Datum: 8. 9. 2015 

Jméno:  

T: Takže paní …, já bych se Vás nejprve zeptal, jak často ve své práci setkáváte s cizinci, kteří 

nemluví česky? Nejde mi o konkrétní čísla, ale ... 

D: Docela často, neřeknu Vám kolikrát v týdnu sem někdo přijde, ale v tom týdnu se tu určitě 

minimálně jeden vyskytne.  

T: A co to pro Vaši práci znamená, když přijde klient, který neumí česky. Jak to probíhá? 

D: Jsou to komplikace, vysvětlit mu všechny ty náležitosti. Třeba, hlavně pro evidenci. Tam je to 

nejkomplikovanější, vysvětlit všechny ty právní postupy, aby nedošlo k nějaké záměně, nebo 

nepochopení. 

T: Konkrétně? Jaký postup byste mi... bych Vás požádal, mohla byste mi říct nějaký konkrétní věc? 

Nemyslím jako u konkrétního klienta, ale nějakou konkrétní věc. 

D: Jako co je tam za ten problém? Tak především to základní poučení. Tak tam je to názvosloví, které 

by měl vědět každý uchazeč. Tam je i řečení, že by s ním měl být seznámen. A těžko vysvětlíte 

správní řízení někomu, kdo se nedomluví. To znamená: co všechno je potřeba doložit, jaká je 

podmínka pro to, aby byl vlastně v evidenci. Tam je nějaká zákonná podmínka, musíš mít nějaké 

prostě podmínky stanovené a to mu jako asi těžko vysvětlíme. Může dojít k nepochopení, když mají 

návaznost na termíny, kdy mají docházet. Když nedokážeme jim vysvětlit proč, tak se pak 

nedostavujou a říkají, že to nevěděli. [není rozumět], my je s tím pak seznámíme, on nám to odkýve, 

že nám rozumí, prostě dojde k tomu, že neporozumí a dojde třeba k tomu, že [není rozumět] uplně 

zbytečně. Nebyli, teda vlastně byli dostatečně informováni, ale protože nerozuměli, tak nebyli. 

T: Takže se stává, že bývají sankčně vyřazení? 

D: Ne že by se to stávalo nějak pravidlem, ale mohli by být.  

T: Mohli by být. 

D: Právě proto vyžadujeme spíš jako účast tlumočníka než kohokoli kdo mluví oběma jazyky. 

T: To zní logicky. 

D: Ale v důsledku by bylo nejčastější právě to, že by byl vyřazen. 

T: Ono je to logické, když nemá dostatečný... 

D: No a nebo nedoloží třeba podklady k podpoře. I když jim to nepřijde, že některé ty české náležitosti 

potřebují, tak pak dojde k nepřiznání té podpory, z důvodů že něco nedoložil, nebo nepochopí co bylo 

potřeba. 

T: To je logické. Když nemáte... Máte nějaké stálé klienty? Myslím ty, kteří nemluví česky, nemyslím 

opakovanou evidenci, ... 

D: dlouhodobě 

T: Měla jste před tím nějaké zkušenosti s využíváním tlumočníků během té práce?  
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D: Dřív nějak ne. To je tak poslední rok, řekla bych. 

T: A nebo tlumočení, které si zajistili sami. To znamená někoho z rodiny. 

D: Většinou to byl někdo z rodiny. Třeba manžel, [není rozumět]. 

T: A když bychom srovnali tlumočení, které probíhalo v rámci toho projektu, s tím, které si zajistili 

sami? Jaký jste viděla rozdíl? 

D: No, většinou, pokud to byli rodinní příslušníci, tak dobře zvládali jazyk toho druhého. Tam teda 

bych řekla je docela dobrá domluvitelnost, [není rozumět] tak tam už ta spolehlivost neni. Tam 

nevěřim tomu, že by to tak dobře přeložili. Mezi tím teda když přijde nějaký tlumočník, který je teda z 

nějaké instituce, tak mu přetlumočí, jak to tady funguje [není rozumět]. Mám jistotu, že to přetlumočí 

přesně tak, jak já potřebuju.  

T: Když vyjdeme z Vaší zkušenosti, jaký mělo to tlumočení vliv na poradenskou schůzku? Jak se to 

projevilo? 

D: Určitě. Tak konečně můžete tomu člověku vysvětlit, proč sem vlastně chodí a proč se mu snažíte 

pomoct. Snažíte se mu vysvětlit, jakým způsobem si tu práci může hledat a co všechno my můžeme 

poskytnout jako úřad. Což my normálně - se sice člověk nějak domluví, ale není to úplně 

stoprocentně, to, co by člověk potřeboval říct.  

T: A mohla byste uvést nějaký příklad?  

D: Tak já jsem tu měla, myslím, španělsky hovořícího uchazeče. Tak tam to určitě hodně pomohlo. 

T: Nemusíte být jakoby konkrétní - 

D: V tomhle příkladu na ty jazyky to jako je právě že se nejhůře domlouvám, protože česky většinou 

nerozumí vůbec. Takže tam to určitě pomohlo dost. Abychom jim vysvětlili, - když mají třeba 

dokládat ty dohody o provedení práce. Proč je vůbec potřeba takovýchhle dokladů. 

T: A to jsem právě chtěl vědět, ty konkrétní příklady, konkrétní věci, úkony. 

D: Ti právě mají zájem o tu práci a je to teda na ty dohody [není rozumět], tak většinou ani nemají 

ponětí o tom, že existuje něco jako dohody o provedení práce, takže jsou využíváni jako levná 

pracovní síla, která vlastně není vůbec informovaná, [není rozumět]. A ubližují vlastně sami sobě, 

protože samozřejmě když nedostanou dohodu, tak nedostanou ani peníze, nic. Nemají ani žádnou 

[není rozumět] 

T: Tohle je velmi důležitá věc. Já mám totiž ten dojem, že DPP jako jsou celkem jako ojedinělý 

nástroj jakoby v Evropě, že jo. Oni moc. 

D: To není až tak moc obvyklé. 

T: Že oni ani třeba moc nevědí. 

D: Tak většinou ani nemají představu o tom, jak to funguje. Že existují dohody, že je mají vyžadovat, 

že jinak je to práce „na černo“, a za prvý můžou být potom stíhaní za to, nebo potom když přijede 

kontrola na pracoviště tak jsou tam nelegálně zaměstnáváni, tak můžou platit pokuty až 50 tisíc, což je 

docela dost a když to nevíte, tak jste docela překvapený. 

T: To jo. 

D: Nebo můžete být i případně vyhoštěn, [není rozumět]. Ono to má potom docela drsný dopady. Tak 

je dobrý, když se to ještě dozví tady [dává velký důraz na slovo „tady“]. Že jsou s tím seznámeni, co je 

potřeba. 
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T: [přitakání] Potom jsem se chtěl zeptat, to už jsme jakoby probrali, v čem spočívají hlavní rozdíly 

poradenské schůzky za pomoci tlumočníka oproti schůzce bez tlumočníka? To už jsme taky probrali 

v podstatě. Nebo máte k tomu ještě něco, co byste chtěla…? Ty hlavní rozdíly? Potom jsem se chtěl 

zeptat, jaký podle vás mělo tlumočení dopad na orientaci klienta v agendě úřadu práce? To znamená… 

D: Určitě upřesnilo. V podstatě konečně zjistíte, co je vlastně potřeba, ty náležitosti, co jsou potřeba, 

to se týká vlastně i toho, aby tady mohl fungovat, s prominutím.  

T: Zase opět nějaký konkrétní příklad, vím, že jsme probírali ty DPP. 

D: Tak to jsou ty dohody o provedení práce, nebo pak i ty hlavní pracovní poměry. Kdy ono se to 

všechno váže k tomu zaměstnání. Nebo tak i to pojištění, to je taky docela podstatná informace. Oni 

vlastně nemají trvalý pobyt, tak je jim uznáváno zdravotní pojištění, nebo je jim hrazeno jenom po 

dobu, kdy pobírají podporu, což se většinou ti lidi nedozví nikde a pojišťovna jim to většinou taky 

nesdělí. Až tam se to třeba potom dozví, když mají problém. Protože co se týče toho zdravotního 

pojištění, tak to je tady docela dost podstatná informace.  

T: No právě, ony ty pojišťovny přijdou za každej váš, když už… [?] 

D: Pak přijde až upomínka. 

T: To je strašný, no. Ovlivnilo – podle Vás – to tlumočení schopnost klienta aktivně využívat služeb 

úřadu práce? Konkrétně, kdybych se zeptal? 

D: To nevim, jestli budu konkrétní [smích].  

T: Nevim, třeba rekvalifikace. 

D: Tak, spíš. Jo, no, taky ty rekvalifikace. Tam je problém potom když nemluví česky, tak prostě ty 

rekvalifikace se málokdy vyvine [není rozumět] takže to bych spíš řekla, že se spíš teda seznámí s tou 

nabídkou, která tu jako je navíc. Spíš možná teda dokážou využít třeba Portál Ministerstva práce a 

sociálních věcí, když ví, že tam ta nabídka je, kterou my máme v systému, a ví teda, kde alespoň 

hledat. 

T: Jo, to je důležitý. Mělo to tlumočení – podle Vás – ze strany toho klienta dopad na plnění úkolů, 

které jste si stanovili a nějakých cílů? 

D: No, tak určitě jo [smích]. Co konkrétně, to Vám asi neřeknu. Ono je to na delší dobu vždycky. 

Takže těch tlumočení zase tolik nebylo, abych Vám dokázala říct, jak to ovlivnilo. Ale určitě – tam to 

pochopení a to plnění toho tam určitě je. Takže když vysvětlíte „proč“ někomu, tak je to jednodušší.  

T: Chápu. Pak jsem se chtěl zeptat, jak byste to tlumočení hodnotila z hlediska užitečnosti pro Vaší 

práci? Asi zase je to taková obecnější otázka, ale taková souhrnná… 

D: No užitečnost je určitě velká. Ušetří nám to spoustu času. A případnou následnou práci, kdy se řeší 

případné vyřazení, takže tím se zabije dost času. Takže to odpadnou takové zbytečné náležitosti jako 

to zahajování zbytečné, když k němu nemusíte, když je ten člověk informovaný. Takže v tomhletom 

směru, jinak to samozřejmě ušetří i ten čas, kdy se s ním domlouváte a nemůžete se domluvit [není 

rozumět]. 

T: To je právě jedna z otázek, které tam mám dál, ale můžeme jí klidně přeskočit. Vlastně, jo ano. To 

byla otázka, která byla předtím a vy jste ji vlastně zodpověděla, aniž bych ji položil. Děkuji. Potom 

jsem se chtěl zeptat, jestli to tlumočení ovlivnilo Vaší schopnost – já vím, že to tady bylo, opakuji – 

schopnost porozumět potřebám toho klienta z hlediska toho, co on jakoby… 

D: Tak, jakoby částečně jo. Tam jsou ty potřeby všech stejné. Takže to se tak úplně nedá říct. Ale 

určitě jo. 
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T: Jaký mělo vliv to tlumočení na atmosféru při jednání s klientem? 

D: No určitě méně rozpačité. Protože řeknete, co potřebujete. Jako takové příjemnější – on se určitě 

cítí líp, protože plně rozumí tomu, co požadujete. Člověk se cítí nesvůj, když nerozumí, nebo když 

hádáte, co vám asi tak někdo chce sdělit. Takže určitě oběma stranám je příjemnější, že to nemusí 

řešit. „Jako fakt mi někdo rozumí, nebo ne?“ Je to přeloženo tak jak to je, a zároveň vím, že klient plně 

rozumí tomu, co se s nim… Takže určitě jo. 

T: Jak byste hodnotila reakci toho klienta na tu možnost využívat tu službu. 

D:  Tak jako přímo tu reakci nevím. U toho my nejsme, když je jim to nabízeno, nebo jakým 

způsobem, ale myslím si, že to přijímají určitě dobře. Takže je to pro ně samozřejmě příjemnější 

[smích] sem přijít s někým, o koho se můžou opřít. 

T: Když se podíváme na ty tlumočníky, které jsme tady měli, tak jak byste hodnotila z hlediska 

odborné znalosti a přípravy v problematice veřejných služeb zaměstnanosti. 

D: Já myslím, že poměrně slušně. Nevim, jestli perfektně, protože to jsme do mnohého až tak 

nezabředli, ale myslím si, že dobrá znalost tedy. Nebyl problém žádný, že by nebylo pochopeno jako 

to, co chceme sdělit. S tím nebyl nikdy problém.  

T: A znali odbornou terminologii?  

D: Myslím si, že ano. Takhle – nemůžu posoudit já – nerozumím těm výrazům, ne vždycky rozumim, 

ale myslim si, že nebyl s tim problém. Jako že by váhali, jak to někomu podat, nebo řekli jasně ten 

institut nebo čeho se to týkalo. Bylo vidět, že ji znali, tu terminologii. 

T: A jaké další požadavky na odborné znalosti byste očekávala?  

D: No, to nevim. Nějak neřekla bych, že by nesplňovali něco, co my bysme potřebovali. Takže nějaké 

zvláštní, další požadavky bych neměla. 

T: Jak byste hodnotila ty tlumočníky z hlediska možnosti přizpůsobit se Vašim časovým možnostem a 

vyhovět Vám jakoby z organizačního hlediska? 

D: Tam nikdy nebyl problém. Tam jako když se řekl jasnej termín tomu uchazeči, tak samozřejmě 

vyšel vstříc vždycky. 

T: A jak byste hodnotila komunikační dovednosti, těch tlumočníků?  

D: Na výbornou. 

T: A z hlediska vstřícnosti? 

D: Taky. S tim nebyl žádnej problém. Dokonce nám tlumočili, když jsme přeposílali mejl. 

T: Vážně? 

D: Tak jsem posílala ten mejl tlumočnici, která sem chodila pravidelně a vždycky to předali tu 

informaci. Protože já mu to do toho mejlu nepřeložim. Takže já to do toho mejlu napíšu česky tomu 

cizinci uchazeči a ona to přeposílala přeložený. 

T: Ta písemná komunikace je vlastně taky velmi důležitá. 

D: Určitě. Když potřebujete něco zvlášť, třeba ne po telefonu, nebo se vždycky nedovoláte, tak 

posíláme mejl, tak tam je určitě potřeba, když nám to někdo přeloží. Hlavně teda do té španělštiny, 

[smích] nebo teda jiného kromě té španělštiny. To se dá poměrně nějak slušně nějak dejme tomu i přes 

[není rozumět]. Aby se někdo dostavil, nebo doložil určité věci, aby věděl přesně co. 
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T: Pak jsem se chtěl zeptat, jak byste hodnotila tu organizaci, to zajištění té služby z hlediska 

objednávání. A víte, jak to bylo řešeno… 

D: No, to je uplně, co já si nejsem jistá, jestli [smích]. Nebo, já jsem se toho nějak neúčastnila. 

T: Aha. 

D: K nám sem většinou až přišli ti uchazeči už rovnou s nějakým tlumočníkem.  

T: Jo, takhle. 

D: Takže ono to šlo takhle trošičku mimo nás, neřekla bych mimo úřad, to zřejmě ne, ale pak přišla 

nabídka, nebo pobídka, že máme víc využívat těchto služeb a … 

T: Přes pani Kudovou? 

D: Přes pani Kudovou. Ale ono se v tom [?] o tom co vám přijde mejlem a není to uplně tak že by si to 

člověk jako… 

T: To chápu. 

D: Ale ono vesměs, i jsem někomu doporučovala to, jak jsem tady měla tu předchozí tlumočnici, takže 

s tím [není rozumět] 

T: A jak byste hodnotila dostupnost té informace o možnosti využít těch služeb. Bylo Vám to sděleno 

dostatečně? 

D: No [zní pochybovačně], to právě bych řekla, že ze začátku to moc nebylo. Možná – teď bych 

nerada, aby nás někdo ukamenoval, že nám to neřekli – mě to přišlo už pak v procesu, že nás znovu 

informovali. Asi tak bych to řekla. 

T: Tak, časovou dostupnost jsme řešili, nyní je to taková abstraktní otázka: Jak byste nastavila způsob 

poskytování, respektive objednávání té služby tlumočníků, kdybyste prostě měla volnou ruku. 

Nemusíte na to odpovídat… ale, jak byste to nastavila? 

D: Tak to nevim, jak bych – [smích]. No, nevim, určitě bych to ale, nebo tak. Spíše bych to nějak se 

snažila informovat. Já nevim. Aby to bylo dostupný těm lidem, bych řekla, no. Měl by tady někde být 

kontakt třeba, teď už by byl, ale mělo by to být někde na chodbě. Aby to bylo někde viditelný a byli 

informovaní ti lidi. 

T: Klienti přímo? 

D: Klienti. Ta možnost tady je. A to si myslim že uplně jako není, nebo nebyla. Možná teď už je to 

trošku jinak, přece jenom to ti klienti využívají. Už přece jenom to zase není takovej ojedinělej případ. 

T: Takže více informovat klienty. A potom – to je ještě víc abstraktní otázka: Kdo by podle Vás měl – 

kdybyste o tom mohla rozhodovat – hradit ty finanční náklady spojené s tím tlumočením? Opět, 

otázka, na kterou nemusíte odpovídat. 

D: Nevim. Možná stát, nebo úřad práce, ale těžko říct v jakým balíčku. 

T: Ještě mám otázku týkající se – jsou tam tři možné odpovědi – můžete vybrat jednu, dvě nebo klidně 

všechny tři. Opět, neexistuje správná odpověď. Je to dle Vašeho pocitu. Za jakých okolností pokládáte 

využití tlumočnických služeb za smysluplné? Za A – Cizinec neumí česky, za B – Cizinec umí česky 

na úrovni středně pokročilý, ale nezná odbornou terminologii, za C – Cizinec neumí česky, ale mluví 

rusky nebo anglicky. 

D: No, myslim, že ve všech. 



41 
 

T: Ve všech. A pak je tam taková závěrečná – ta se týká toho konkrétního tlumočení. My jsme 

pilotovali takzvané sociální tlumočení, obvykle se používá i výraz „komunitní“. Jste seznámena s tím 

konceptem, víte, co to znamená? 

D: Ne. 

T: Není to žádná znalost, né. Všimla jste si nějaké rozdílu mezi tímto tlumočením, které probíhalo a 

„jiným“? 

D: Upřímně nevím, jestli jsem byla svědkem obou těch tlumočení. To nevim. 

T: Chápu, nemůžete komparovat. Takže to je vlastně asi všechno. Děkuju. 
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Rozhovor č. p8 

Místo: Praha 6 

Datum: 8. 9. 2015 

Jméno:  

T: Paní …, jak často se ve své práci setkávání s cizími státními příslušníky, kteří neumí česky? 

D: Pár jich v evidenci máme, ale strašně ubyli. Každodenně asi ne. 

T: Co to pro Vás znamená, nebo pro Vaši práci, když přijde klient, který neumí česky? Jaký to má 

dopad na tu službu? 

D: Nemůžu mu vysvětlit povinnosti uchazeče. 

T: A ještě dál? 

D: [smích] Já nevim.  

T: Máte nějaké stálé klienty, kteří se vrací opakovaně? Které máte ve své evidenci? 

D: Jakože třeba ukončí evidenci a vrátí se? 

T: Chodí pravidelně. Je to pořád ta jedna evidence. 

D: Máme tu pána – on teda teď už patří ke kolegyni – ten tady je už asi přes rok. No a ten se teda snaží 

mluvit česky [smích]. Jinak je z Ameriky, no. [smích] 

T: A měla jste před tím nějaké zkušenosti s využíváním tlumočníků?  

D: Ne, to bylo první.  

T: Ani v případě, že si s sebou vzali někoho ze známých z rodiny. 

D: Jo. Občas si přivedou.  

T: A kdybychom to srovnali – to tlumočení, které proběhlo v projektu s tím, co si zajišťovali sami? 

Byl tam nějaký rozdíl, viděla jste ho? Všimla jste si něčeho? 

D: No, ti tlumočníci s nimi spíš komunikují jako jejich kamarádi. Tohle bylo spíš takový 

profesionálnější. [?! skutečně v první větě řekla „tlumočníci“, pravděpodobně se přeřekla, protože si 

protiřečí] 

T: Jaký to mělo dopad na tu poradenskou schůzku, na ten kontakt, když začneme takhle obecně? 

D: Od paní jsem potřebovala zjistit jak to má s důchodem a když tady byli před tím bez tlumočníka, 

tak jsem jí ani nedokázala vysvětlit jako…, nepochopili vůbec co to je. Tak ta tlumočnic s nimi 

nakonec byla i na tý český správě [sociálního zabezpečení] a komunikovala s nima, tak to bylo super. 

[smích]. 

T: Takže se zapojila. Musela jim vysvětlit vlastně koncept toho, jak to funguje.  

D: Jak jakoby tady je ten důchod. Ona nám vlastně říkala, že tady na důchod ani nárok nemá. 

T: Aha, tak jestli je pani z „třetí země“, nebo něco takového…? 

D: - 

T: Ne. To mi nemusíte říkat. Já nechci, aby… 
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D: Byla ze Španělska. [smích] 

T: To je velmi složitá téma. Ordinace. Téma sociálního zabezpečení. 

D: [přitakání]. 

T: Ještě něco byste tam viděla – jak to tam bylo, jakoby ten dopad toho tlumočení? Jestli tam nějaký 

byl. Nějaký další. 

D: Tak důležitý bylo, že jsem mohla sdělit, co jsem potřebovala. Aby hledali práci, aby byli evidovaní.  

T: A v čem byste – promiňte, že se takto ptám – v čem by spočíval ten hlavní rozdíl? Od té tlumočené 

schůzky od té netlumočené? Kromě tedy toho, co jste řekla? 

D: Ono je to pořád to samý – jakože dokázali pochopit co já po nich chci a zase já pochopila, co oni se 

ptají. [tlumený smích] 

T: Jaký mělo to tlumočení dopad na orientaci klienta v agendě úřadu práce? Z hlediska orientace ve 

službách? 

D: V jakých? 

T: Které poskytujete, zprostředkování, rekvalifikace a tak. Myslíte si, že se v tom dokázal lépe 

orientovat? 

D: Já doufám, že jo [smích]. 

T: A ovlivnilo to tlumočení schopnost klienta aktivně využívat těchto služeb? 

D: Já myslím, že jo. Ona to byla jenom jedna schůzka, dvě vlastně. Ale hlavně jsem potřebovala od 

něj zjistit informace. Jednak od tý maminky, jednak od tý mladší. 

T: A ovlivnilo to nějak tu schopnost – pomohlo Vám to nějak porozumět těm problémům? 

Zorientovala jste se v potřebách toho klienta? 

D: Já už si to moc nepamatuju, ono je to docela dost dlouho [smích].  

T: Aha. Chápu. 

D: No, ono hledat pani zaměstnání, když neumí česky… Tak kolegyně doporučila tý pani kurzy 

češtiny. 

T: Odkázala je na návazný služby. 

D: [přitakání]. 

T: Stanovili jste si nějaké cíle, nebo úkoly? S tím klientem? 

D: Mladší pani jsem třeba dávala nabídku, kde přímo chtěli španělštinu. 

T: Aha. Skvělý. 

D: Tak uvidíme, jak to dopadne.  

T: Zpětnou vazbu zatím nemá? 

D: Zatím nemá. 

T: Ale vedlo to tedy k tomu, že byla schopná… 

D: No, právě že jsem tam našla i tu španělštinu, což mě potěšilo. [smích] 
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T: To zní skvěle. 

D: Teď ještě aby to vyšlo. 

T: Jak byste obecně zhodnotila tlumočení z hlediska užitečnosti pro vaši práci? 

D: Určitě je to hodně užitečný. Protože komunikovat… I v tý angličtině třeba rozumim, ale nedokážu 

mu todle vysvětlit. Ty podstatný věci, který mu tady říkám. A to ještě do tý španělštiny. [smích] 

T: Příklad nějaký byste mi mohla uvést těch věcí, které potřebujete vysvětlit a které vidíte jako ty 

velmi důležité? 

D: Třeba u[není rozumět] o zaměstnání, nekolidujícího zaměstnání, nebo [není rozumět] nebo výdělek 

při evidenci 

T: Jaký vliv mělo tlumočení na atmosféru při jednání s klientem? Jestli mělo, nějaký? 

D: I před tím to bylo takový zábavný, hodně jsme se smáli. Protože já jsem si i pomáhala slovníkem, 

překládala jsem tady něco do španělštiny, [smích] 

T: [smích] 

D: Takže to bylo zábavný. I když jsme tady měli tlumočnici, tak to bylo taky takový pohodový. Oni 

jsou fakt příjemní. Kdybych měla možná ještě někoho, kdo by se choval trošičku jinak, tak bych měla 

porovnání, ale…  

T: Jak byste hodnotila reakci klienta na možnost využít těch služeb? 

D: Byli rádi.  

T: Teď se podíváme přímo na tlumočníky. Jak byste hodnotila odborné znalosti, přípravu tlumočníka 

z hlediska znalosti veřejných služeb zaměstnanosti?  

D: Dokázali poradit, kam si zajít na kurzy češtiny… 

T: Z hlediska činností, aktivit, procedur úřadu práce, jeho služeb. Znala je? Znala terminologii, 

odborné výrazy? 

D: Nemůžu to posoudit, když neumím španělsky, ale já myslim, že jim to všechno přeložila a že 

pochopili to.  

T: Jaké další požadavky na odborné znalosti byste od toho tlumočníka očekávala, co by podle Vás měl 

znát? Kromě aktivní znalosti jazyka? 

D: Jako asi trošku orientovat by se měli v tý státní službě.  

T: Konkrétní příklady? 

D: Já nevim. Tak jako obecně by to měl znát. Konkrétně to právě sdělí ten určitý pracovník, ten to 

přeloží. 

T: Jak byste hodnotila tlumočníky z hlediska jejich neutrality, nestrannosti při tom jejich jednání. 

Důvěryhodnosti.  

D: Mně byla pani velmi sympatická. Žádnej problém jsem neměla.  

T: A jejich komunikační dovednosti? 

D: [není rozumět] 

T: A jak byste hodnotila její chování z hlediska vstřícnosti?  
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D: Jo. 

T: Pak jsem se chtěl zeptat – jak byste hodnotila její schopnost přizpůsobit se Vaším časovým 

požadavkům a vyhovět Vám z organizačního hlediska? 

D: Já myslím, že uplně v pohodě. Pani ještě přišla i chvilku před tím časem [schůzky], chviličku 

musela počkat, než dorazí – 

T: Klient. Tím se dostáváme k problému organizace té služby. Jak byste hodnotila to organizační 

zajištění služby z hlediska toho objednávání. Jak jste ho objednávala na to jednání? 

D: Já jsem od vedoucí získala kontakt, ať si pozvu tlumočníka. Tak jsem jí psala konkrétní termín a 

ona zrovna měla čas, tak jsem ji objednala. Jsem ráda, že tam nebyl žádný problém.  

T: Takže Vám to takhle vyhovovalo? 

D: Já myslím, že jo. 

T: A kdybyste Vy sama mohla nastavit ten způsob objednávání té služby – je to velmi abstraktní 

otázka, pokud nechcete, nemusíte na ni odpovídat – jak byste to nastavila to objednávání nebo 

fungování té služby, její dostupnosti na tu práci? Kdybyste měla uplně volnou ruku? 

D: Ono je těžký to zorganizovat, ale bylo by dobrý mít třeba nějaký harmonogram, kdy mají volno. 

Abych ho mohla vidět třeba na internetu.  

T: Že byste měla třeba přehled o tom, že tu je, a že byste ty klienty tedy mohla na ty termíny zvát. 

D: No, ale přijde mi to moc složitý. 

T: Všechno se dá. Tahle je ještě více abstraktní – kdo by, podle Vás, měl hradit ty náklady spojené 

s tlumočením? Pokud, nechcete, nemusíte odpovídat. To je jenom doplňková otázka. 

D: No, ti klienti určitě ne. [smích a dále není rozumět] 

T: Pak tady je otázka, na které jsou tři varianty – opět, žádná z nich není špatná nebo dobrá – můžete 

zvolit jednu nebo všechny tři, nebo jenom dvě. Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických 

služeb za smysluplné? Za A – cizinec neumí česky, za B – cizinec umí česky na úrovni středně 

pokročilý, ale nezná odbornou terminologii, za C – cizinec neumí česky, ale mluví ruským jazykem 

nebo anglickým jazykem. 

D: První a třetí určitě. 

T: Skvělé. Zhodnotila byste to ještě nějak, nebo, nemusíte. 

D: No to prostřední, když už umí trošku česky, tak to nějak se snažim jim i zjednodušit. Že jim to 

vysvětlím jednoduše, aby to pochopili. A když nechápou, tak se to snažím říct jinak. 

T: A je tady ještě závěrečná otázka – tlumočení, které jsme zkoušeli v rámci toho projektu, se nazývá 

sociální tlumočení. Slyšela jste o tom konceptu někdy předtím? Nebo komunitní se tou taky říká. 

D: ne. 

T: Jde o to, že je to trošičku jiný koncept. Chtěl jsem se zeptat, jestli jste spatřila nějaké rozdíly mezi 

tím klasickým tlumočením a tím sociálním, tedy tím, které proběhlo v rámci toho projektu a tím, které 

probíhá jinde. Všimla jste si nějakých rozdílů? 

D: Nemám s čím porovnat. 

T: Nemáte? Jasně. Tak jo. Tak to je asi z mé strany všechno. Děkuju mockrát. 
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Rozhovor č. p9 

Místo: Česká Lípa 

Datum: 9. 10. 2015 

Jméno:  

 

T: Pane …, jak často se při své práci setkáváte s cizinci, kteří neumí česky? 

D: Není to zase tak často. Tady bylo pár Mongolců, kteří neuměli česky, chodili pak se svýma rodinnýma 

příslušníkama. Teď se tady setkávám s tím pánem – Indem, který taky neumí česky, ale my se spolu 

domluvíme anglicky. 

T: Co to pro Vaši práci znamená, když přijde klient a neumí česky? 

D: Tak je to těžké, když mi nerozumí česky, neví co po něm chci. Ať už je to třeba s ním sepsat 

individuální akční plán, nebo mají být zvoleny nějaké aktivity, takže mi nerozumí. Takže když někdo 

přijde tlumočit, tak je to jedině plus. Ale akorát když je to tlumočení třeba do mongolštiny, tak já třeba 

mongolsky neumím a nevím, jestli mu ten překladatel tlumočí to, co bych já potřeboval, aby věděl. 

Nemám tedy zpětnou vazbu, nemůžu si to ověřit. Ale zase mi pomůže to, že si to s ním nemusím lámavě 

v angličtině vysvětlovat, ale přijde někdo a řekne mu to v té jeho rodilé řeči.  

T: Máte tady někajé stálé klienty, kteří nemluví česky? Nejedná se zrovna o opakovanou evidenci, ale 

je myšleno delší evidenci.  

D: Je tady ten Ind, který je tady 8 měsíců. Ale to je kapka v moři, je to spíš ojedinělé, že tady někoho 

takového máme.   

T: Vy jste mluvil o tom, že si sebou někdy přivedou své rodinné příslušníky. Měl jste někdy zkušenosti 

s využitím tlumočnických služeb?  

D: Ne, to jsem neměl.  

T: A kdybychom srovnali to tlumočení od rodinných příslušníků, či nějakých jejich známých a 

tlumočení v rámci našeho projektu. Viděl jste tam nějaký rozdíl?  

D: Tak jako malý rozdíl tam určitě byl. Hlavně když tlumočí někdo z rodiny nebo když je to někdo 

nezávislý. Pro mě je to určitě lepší, když sem s nimi přijde osoba, která na ně nemá žádné vazby. Ten 

z rodiny ho může třeba krýt, může tu odpověď nějakým způsobem změnit. Není to tak objektivní, jako 

když to bude tlumočit někdo, kdo ho před tím neznal a nemá k němu žádný vztah. Například, když se 

zeptám třeba kde si hledal práci, tak nevím co si mezi sebou ti dva povídají a ten rodiný příslušník, či 

jeho známý může odpověď záměrně zkreslit, třeba proto, že ho chce krýt a nebo upravit to tak, abych já 

byl spokojený a nevyhledával jsem pro něho žádnou další aktivitu. Proto já si myslím, že když to tlumočí 

někdo nezávislý, tak ty odpovědi mají pro mne větší váhu. U těch známých, či rodinných příslušníků si 

nijak nemůžu tedy ověřit pravost toho tlumočení, třeba jak tomu bylo u těch mongolsky mluvících 

klientů. Ale může to tak být i nemusí, je to možná jen o tom, jak to já osobně vnímám.    

T: Když vyjdeme z Vašich zkušeností s tlumočením. Jaký vliv to mělo na poradenskou schůzku 

s klientem a její průběh?  

D: Tak určitě to bylo lepší, protože to co jsem tomu dotyčnému chtěl předat, tak jsem to díky tomu mohl 

předat. Žádný negativum tam určitě nebylo. Když někdo neumí česky, tak potřebuji někoho kdo mu to 

vysvětlí. Já vím, že se to natáhne, kdybych tam žádného tlumočníka neměl, ale zase se tam ty informace 

dostanou a je jedno jestli to trvá o 15-20 minut déle. Hlavně že ten dotyčný ty informace tam má. Ale 
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zase jak jsem říkal na začátku, třeba u těch Mongolců. Tak nemůžu si být jistý, že mu ten dotyčný 

překládá co potřebuju, hlavně pravost toho tlumočení. 

T: V čem tedy spočívají ty hlavní rozdíly té poradenské schůzky s tlumočníkem?  

D: Bavíme se o poradenství s cizinci? Když přijde ten tlumočník, tak vidím v tom profesionalitu, že 

ten tlumočník na něho nemá žádnou vazbu, že se třeba před tím neviděli. A hlavně, že já mám větší 

jistotu, že ten klient dostane ty informace jaké já potřebuji, aby dostal.  

T: Jaké mělo tlumočení dopad na orintaci klienta v agentě úřadu práce?  

D: Určitě větší, protože ten klient má možnost se zeptat toho tlumočníka, ten tlumočník mi může ten 

dotaz přetlumočit. Když třeba nepřijde ten klient s tím tlumočníkem, tak se nemůže na něco zeptat. 

Třeba se ptali, kde se dají hledat ty volné místa, tak jsem jim ukázal třeba portál MPSV, stránky 

s volnými místy. Ptají se taky na různé informace ohledně dotací – to by se třeba s tím rodinným 

příslušníkem nezeptali. Můžu jim pak předat kontakt na kolegu, který má toto v kompetenci. Ale to 

jsou jen spekulace, zda by se zeptali a nebo nezeptali.  

T: Ovlivnilo tlumočení schopnost klienta aktivně využívat služeb úřadu práce?   

D: Tam je zase složité to, že když máme pro klienty rekvalifikace, tak je to pro toho klienta těžké, 

když neumí jazyk. Zařadit ho třeba do skupiny, ten dotyčný by se v té skupině stejně ztratil. Ještě jsem 

se nesetkal, že by tento klient byl zařazený do poradenství, Job Clubu nebo do rekvalifikace. Je to spíš 

o tom, že jim nabízíme doporučenky na volné místa, než nějaké poradenství. Konkrétně jim nabízím 

určité volné místo, jaká bude náplň práce, že půjde třeba o svářeče, že tam jsou nějaké svozy, že nezná 

okolí, že je tam kontaktní osoba, na kterou se může obrátit a že kdyby tady nebyl ten tlumočník, tak to 

může dopadnout všelijak. Takže spíš jde o služby zprostředkovatelské než nějaké poradenství, či jiné 

aktivity. 

T: Mělo tlumočení nějaký dopad ze strany klienta na plnění stanovených úkolů, cílů, na kterých jste se 

dohodli? 

D: Klient ty úkoly plnil, např, když dostal tu doporučenku na volná místa. Buď byl přijat nebo ne. 

Když to nevyšlo, tak dostal novou nabídku na volné místo. Nestalo se mi, že bych někoho měl sankčně 

vyřadit, že něco klient nesplnil.   

T: Jaký vliv mělo tlumočení na délku poskytování služeb pro klienta?  

D: Byla delší, protože když přijde někdo, kdo vám nerozumí, tak nemáte o čem povídat, tak to 

ukončíte. Třeba jenom naznačíte rukama „pracujete – nepracujete“ Řeknou, že ne. Když jo, tak 

ukážete smlouvu, že je třeba ji přinézt. Když nerozumí, tak se nemáte o čem bavit, jinak by byl ten 

rozhovor delší.  

T: Jak byste to tlumočení hodnotil z hlediska užitečnosti vaší práce?  

D: Jenom pozitivně. Klient dostal informace, které potřeboval. Klient měl možnost se zeptat, dostal na 

to odpověď, takže jeho potřeby byly uspokojeny. Co se týče toho zprostředkování, dostal nějaké 

úkoly, např. novou nabídku práce. Úkoly plnil. Takže vidím v tom jenom samé pozitiva.  

T: Ovlivnilo to tlumočení vaši schopnost lépe porozumět potřebám toho klienta?  

D: Určitě ovlivnilo. Hlavně když se třeba jedná o úplně jinou kulturu. Když je občan jiného státu, tak 

to má každý stát trošičku jinak. Takže když měli možnost se zeptat a dostali na to tu odpověď. Taky 

jsem si měl já sám možnost si udělat svůj obrázek podle toho co potřebují.  

T: Jaký vliv mělo tlumočení na atmosféru při jednání s klientem? 



48 
 

D: Myslím si, že se to až zase moc nelišilo. Atmosféra si myslím, že byla stejná jako u jednání 

s českým klientem.  

T: A kdybyste to srovnával s kontaktem bez toho tlumočníka, znamená schůzka s česky nemluvícím 

klientem?  

D: Dostali bysme se k tomu, že bychom jenom na sebe koukali. A maximálně bych mu naznačil jestli 

pracuje nebo nepracuje a podle toho bych mu dal termín další schůzky. Ta změna by tam určitě byla. 

Když ale srovnám česky nemluvící klient a já, a vedle toho porovnám česky mluvící klient a já, tak ta 

atmosféra je tam stejná.  

T: Jak byste hodnotil reakci klienta na možnost využívat služby tlumočníka?  

D: Brali to dobře, protože měli možnost se zeptat. Věděli, že ten úřad práce, stát pro to něco dělá, že 

jsou bráni jako česky mluvící klienti, že mají stejný přístup k těm službám, tak to brali velmi 

pozitivně.   

T: Jak byste hodnotil odborné znalosti a přípravu tlumočníka z hlediska problematiky služeb 

zaměstnanosti? 

D: Takhle, když něčemu nerozumněli, tak já jsem jim to vysvětlil. Nevím, jestli měli nějakou speciální 

přípravu, proškolení. To netuším. Myslím, že to brali jen tak, že jsou pouze prostředníkem 

komunikace mezi klientem a ÚP.    

T: Stávalo se často, že potřebovali do vysvětlit najakou terminologii? 

D: Ne tak často. 

T: A byly nějaké příklady, něco zásadní, čemu nerozuměli?  

D: Ptali se třeba co to je SÚPM. Když jsem jim vysvětlil, jak to funguje, tak to myslím nebyl problém 

s pochopením.  

T: Měl byste nějaké další požadavky na odborné znalosti tlumočníka? 

D: Myslím si, že to ani není potřeba. To nejdůležitější je, aby uměl ten cizí jazyk. Já bych to osobně 

ani nevyžadoval, protože ty znalosti a odbornosti, které se té problematiky týkají, tak mám já. Když 

třeba ten další něco neví, tak já udělám všechno proto, abych mu to do vysvětlil.  

T: Jak byste hodnotil nestrannost a důvěryhodnost těch tlumočníků v jednání?  

D: Když je to nestranná osoba a ne rodinný příslušník, tak je to na úrovni nějaké vyšší profesionality.  

T: A v případě těch tlumočníků, které jste tady měli? Byli dostatečně neutrální z vašeho pohledu?  

D: Určitě ano.   

T: Jak byste hodnotil schopnost tlumočníků se přizpůsobit Vašim časovým požadavkům? Myslím 

z organizačního hlediska.  

D: Ve všem vyhověli. Když třeba ten klient přišel později, tak ten tlumočník byl ochotný si na něj 

počkat.  

T: Jak byste hodnotil komunikační dovednosti tlumočníků?  

D: Jo, bylo vidět, že to zvládají, že umí komunikovat s lidma, že je to jejich parketa.  

T: A z hlediska vstřícnosti?  

D: Naprosto v pohodě. .  
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T: Jak byste hodnotil organizaci té služby jakoby z hlediska toho objednávání?  

D: Rozumím. Tak to měl na starosti náš vedoucí, takže to bylo všechno přes něj. Například u těch 

mongolsky mluvících klientů jsme se dohodli, že je budeme zvát na úterý, aby se nestalo to, že tady 

třeba bude někdo z nich ve středu, i ve čtvrtek, aby sem ten tlumočník za nimi nemusel každý den. 

Vedoucí pak objednával, když tam byl dostatečný počet klientů. Když postupně ti klienti odpadávali 

proto, že se zaměstnali, tak to stejně vždy šlo přes pana vedoucího.    

T: Jak byste hodnotil dostupnost informace o možnosti využívání tlumočnických služeb?   

D: Bylo nám to nabídnuto. Dozvěděli jsme se o tom na poradě. Věděli jsme o co půjde a myslím si, že 

jsme s tím byli seznámeni dostatečně.  

T: Jak byste hodnotil časovou dostupnost těch služeb? Byly Vám k dispozici?  

D: Opět ano, tam to šlo individuálně. Pan vedoucí to měl dobře zvládnuté ze strany organizace, která 

nám pomohla to zajistit. Ta domluva tam byla. Organizátor se snažil přizpůsobit našim požadavkům.   

T: Jak byste nastavil způsob objednávání té služby sociálních tlumočníků pro úřad práce, kdybyste 

měl tu možnost? Pokud nechcete, nemusíte odpovídat.  

D: Já bych to určitě neudělal jinak, protože to co je vždycky zajetý, tak bych neměnil. Určitě bych 

domluvil to, aby se ti klienti zvali na určitý den v týdnu tak, aby to vyhovovalo i těm organizátorům. 

Klidně by to mohlo být 1x za čtrnáct dní nebo klidně za tři týdny, protože těch klientů není tolik. A 

bylo by to i z hlediska šetření peněz, aby sem nemuseli ti tlumočníci jezdit zase tak často. Myslím si, 

že se tam nic nového lepšího vymyslet nedá.    

T: Kdo by měl podle Vás hradit finanční náklady spojené s tlumočením?  

D: No, to je zajímavá otázka. Já bych razil kompromis, aby ty náklady šly půl na půl (rovný díl na obě 

strany). Nejsem znalý té problematiky, jen tuším, že se to asi platí z nějakých evropských peněz.  

T: Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za smysluplné? Vyberte prosím 

odpověď/libovolný počet odpovědí… a) cizinec neumí česky; b) cizinec umí česky na úrovni středně 

pokročilý, nezná ovšem odbornou terminologii; c) cizinec neumí česky, ale mluví rusky nebo 

anglicky. 

D: Všechny tři. Tam je důležité, že když jsou na českém úřadě, tak by měli umět česky a pokud 

nerozumí a je tam něco, co by mohlo vézt k nějaké zavádějící informaci, tak je lepší když je tam někdo 

kdo umí česky a taky tím jazykem toho klienta.   

T: Mohl byste uvézt nějaký konkrétní důsledek, který by z toho neporozumnění mohl vyplynout?  

D: Tam v tom béčku tá odborná terminologie, tam bych se toho bál, že tady předám nějakou informaci 

a tím, že ten dotyčný nemá takovou znalost českého jazyka a neporozumí tomu, tak to může být 

k něčemu zavádějící. To už je tam pak nějaký konflikt v tom jednání. Co se týče té angličtiny, ruštiny. 

Mám tady klienta, se kterým se domlouvám anglicky. Uvědomuji si taky, že můžu u toho udělat 

chybu, jsem už delší dobu ze školy. Můžou si to špatně vyložit, či já špatně přijmout od něj informaci, 

protože nemám žádný státnice. My jsme se tady mezi zprostředkovateli ale domluvili, že ty klienty 

budu mít na starosti já – i když by ke mně nespadali, protože přeci jenom jsem z nich na tom s AJ 

nejlíp. Vím jak mu to chci říct česky, ale naopak odborně anglicky to může být špatně. To riziko tam 

vždycky hrozí. Seřadil bych odpovědi podle důležitosti a to za a), za b), c).  

T: My jsme tady v projektu měli možnost si vyzkoušet tzv. sociální tlumočení. Slyšel jste někdy o 

konceptu sociálního tlumočení, někdy se používá termín komunitní tlumočení?  

D: Tak to šlo úplně mimo mě. Nevím o co se jedná.  
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T: Tak to se nic neděje, tak to je spíš taková otázka, abychom zjistili jaký je dopad, seznámenost. 

Všiml jste si nějakého rozdílu mezi klasickým tlumočením a tímhle?  

D: Když já jsem ani snad nebyl nikdy u někoho, kdo by někomu normálně tlumočil. Nemám ani 

vlastně s čím srovnávat. U překládání, např. ve filmu, jsou vždy dva subjekty, který mluví rozdílným 

jazykem proti sobě a tlumočník je vlastně takový prostředník, který překládá. Bohužel jiný srovnání 

nemám. 

T: Já Vám moc děkuji, bylo to skvělé. 

D: nemáte zač, byla to maličkost.  
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Rozhovor č. p10 

Místo: Jablonec 

Datum: 9. 10. 2015 

Jméno:  

T: Jak často se dostáváte při své práci do kontaktu s cizinci, kteří neumí česky?  

D: Já až tak ne. Spíš naše zprostředkovatelky, pakliže je nějaký problém, tak volají mne. Nemůžu tedy 

říct, že bych byla až zase tak v častém kontaktu s cizinci, jako třeba naše zprostředkovatelky. 

Zprostředkovatelky jsou skoro denně.  

T: Tak často?  

D: Já bych řekla, že ano denně. Od té doby, co bereme do evidence Slováky, Poláky, atd., tak opravdu 

často. Co se týče těch z třetích zemí, tak minimálně 1-2x do měsíce určitě. Většinou je to ta Ukrajina a 

ty východní země.    

T: A co pro Vaši práci znamená, když najednou přijde klient cizinec, který neumí česky? Jak ta práce 

probíhá?  

D: Pakliže je to klient z anglicky mluvící země, tak s tím si poradíme. Pokud přijde z německy mluvící 

tak taky. Pokud přijde z třetích zemí a tu angličtinu má, tak to jde. Když přijde někdo a vůbec neumí 

česky, tak když třeba budu brát ty jižní země. Tak si většinou s sebou přivede někoho u koho je, nebo 

kde bydlí, člověka, který rozumí, abychom se s ním domluvili a aby to tak nějak vždycky fungovalo. 

Vždycky musí s někým přijít, protože to není možné, když nemluví česky.   

T: A když srovnáte to tlumočení, které jsme tady zkoušeli, s těmi tlumočníky z rodiny. Spatřila jste 

tam nějaký rozdíl?  

D: Pravda je, že když si přivedou někoho známého, tak nevíme, jestli jim to přetlumočil všechno nebo 

nepřetlumočil. Pakliže se dělo tady to sociální tlumočení, tak to bylo naprosto vyčerpávající.  

Probíhalo to tak, že se klient dozvěděl všechno, co jsme mu chtěli sdělit a skutečně jsme věděli, že se 

to dozvěděl. Tak v tom je tak asi ten rozdíl.  

T: Máte nějaké stálé klienty, kteří nemluví česky?  

D: Řekla bych, že v současné době ne.   

T: Chápu, a jaký vliv mělo to tlumočení na průběh vaší poradenské schůzky, na kontakt s klientem?  

D: Vzhledem k tomu, že toho nebylo tolik. My jsme to pojali tak, že tak jak mám ty informační 

schůzky pro naše uchazeče, tak jsme chtěli, aby i ten cizojazyčně mluvící uchazeč dostal ty informace. 

Takže z mého pohledu to bylo užitečné, akorát ale byl problém, že to tlumočení bylo pro jednoho 

uchazeče. Víc jich nemělo zájem. My jsme se zaměřovali na rusky mluvící, protože tady toho máme 

víc.   

T: Nebyl zájem?  

D: Někteří to brali jakoby diskriminaci s tím, že šak my se domluvíme, tak co nám dáváte tlumočníka. 

Těch uchazečů z toho východu je tady o trošičku víc. Nechtěli se toho ani zúčastnit. Prostě neměli o to 

zájem.  

T: A jednalo se spíš o klienty, kteří se domluvili česky?  

D: Částečně. Částečná znalost tam byla, ne vždy všem odborným výrazům rozuměli. My jsme si 

mysleli, že to pro ně bude vhodné, ale ten zájem tam nebyl.  
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T: V čem tedy spočívají ty poradenské schůzky s tlumočníkem a bez?  

D: Když vezmeme poradenskou schůzku s tlumočníkem, tak tam víme, že všechno to co mu chceme 

sdělit, tak je mu to přeloženo a je mu to sděleno. Když tam není, tak přeci jenom stoprocentní jistotu, 

že ten uchazeč se dozvěděl všechno, tak to tam nemáme.  

T: Jaký podle Vás mělo to tlumočení dopad na orientaci klienta v agendě úřadu práce?  

D: Myslím si, že velice dobrý. Klient uchazečka dostala informace napříč celým úřadem práce přes 

poradenství, zprostředkování, dávky hmotné nouze. Konkrétně se jednalo o uchazečku, která měla 

nezaopatřené dítě a dostala od nás informace napříč všemi odděleními. Pakliže těch uchazečů bylo víc, 

tak určitě ten smysl to mělo.  

T: Ovlivnilo tlumočení schopnost klienta aktivně využívat nabízené služby?  

D: Asi ano, řekla bych, že ano.  

T: Kdybych Vás požádal o nějaký konkrétní příklad.  

D: Například ta klientka se dozvěděla i o rekvalifikaci tímto způsobem, že teda jsou. Protože její 

vzdělání ji nebylo uznáno, takže pro nás měla základní vzdělání. I když na Ukrajině měla 

vysokoškolské. Zvolila si tedy vhodnou rekvalifikaci, uměla si podat k tomu žádost. Věděla kam se 

obrátit o žádost na přídavek na dítě. Takže určitě to význam mělo.   

T: Promiňte, nemusíte odpovídat, to už zacházím příliš do detailů. Chodila na ty rekvalifikace, 

využívala je?  

D: Zvolená rekvalifikace nebyla ještě zahájena úřadem práce.  

T: Takže se čeká na její zahájení ..  

T: Mělo tlumočení dopad ze strany klienta na plnění stanovených úkolů, cílů mezi 

zprostředkovatelkou a tím klientem?  

D: Jako v jakém smyslu?  

T: Třeba doporučenky jestli dostávala, jestli plnila nějaké věci, hledala si … 

D: Ten aktivní přístup tam samozřejmě je, ale vzhledem k tomu špatnému jazyku, tak těch 

doporučenek zase tolik není. Ta práce je spíš na bázi poradenské než na zprostředkování zaměstnání a 

je tam do toho ještě ta péče o dítě, takže tam je to hodně složitý.  

T: Jaký vliv mělo tlumočení na délku poskytovaných služeb?  

D: Délku? Jak to myslíte?   

T: Myslím třeba ta konkrétní schůzka.  

D: Ta prvotní byla skoro hodinu. Ta druhá, co jsme měli pro jiného uchazeče, tak to bylo spíš takové 

… jak bych to řekla, no ti uchazeči to spíš zkonzumovali a odešli. Ale tam ta uchazečka, tak tam to 

bylo jiné, bylo tam vidět, že to opravdu smyl mělo.  

T: Jak byste tedy hodnotila to tlumočení z hlediska užitečnosti pro vaši práci?  

D: Přestože toho bylo málo, protože tlumočník tady byl jen dvakrát… Takto já bych to hodnotila i přes 

to všechno, že ti uchazeči si to v tom jednom případě pouze vyslechli a odešli, jako kladný přístup. 

Domnívám se totiž, že i těmto uchazečům přeci jenom v té hlavě něco zůstalo. V prvním případě ta 

uchazečka využila to tlumočení ze vším všudy, u druhého věřím, že jim v hlavách přeci jenom něco 

zůstalo.  
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T: Ovlivnilo tlumočení schopnost vašich kolegů lépe porozumět potřebám klienta?  

D: Myslím, že my víme, jaké jsou potřeby klienta, tak že by nás to tady nějak ovlivnilo, tak to si 

nemyslím. Kdybychom už dopředu věděli, že by tady byl tlumočník s širším spektrem jazyků – 

nemyslím jeden, dva… ale více jazyků.. 

T: Šlo mi spíš o to, aby ten zprostředkovatel mohl lépe pochopit situaci toho klienta a porozumět jeho 

potřebám, které má z hlediska ..  

D: V každém případě, když slyšíte názor té druhé strany a určitě si z toho vezmete to co je potřeba a 

určitě to tam nějaký posun a smysl mělo. 

T: Mohla byste prosím uvézt nějaký konkrétní příklad?  

D: Já Vám teď asi neřeknu, protože my jsme měli jen ty dva případy. Ta druhá schůzka byla spíš 

jakože taková, že tam nebylo ani ne tolik zájmu uchazečů. V tom prvním případě ten kontakt s tou 

zprostředkovatelkou byl v tom smyslu že, … já to možná tak neřeknu, to by spíš ty holky 

zprostředkovatelky věděly, ale je to určitě o tom, že máte možnost při tom se více vcítit do té osoby, 

tak ji pak lépe chápete.  

T: Jaký mělo vliv tlumočení na atmosféru při jednání s klientem?  

D: Tak v prvním případě, ta uchazečka měla zájem o všechno, věděla přesně o čem se jedná, mluvilo 

se v jejím rodném jazyce. Tak to mělo smyl. Druhá skupina si vyslechla, jo tak dobrý.  

T: Jak byste hodnotila reakci toho klienta ve smyslu využívat to tlumočení?  

D: Jednoduše. Individuálně.  

T: Jak byste hodnotila odborné znalosti tlumočníka z hlediska veřejných služeb zaměstnanosti?  

D: Přiznám se, že tlumočnice, která tady byla u nás, byla velmi příjemná. Samozřejmě má odbornou 

znalost, ale přeci jen dostala text, kde byly odborné výrazy tak nějak malinko, ale myslím si, že dobrý.  

T: Mohla byste to rozvézt, třeba i ty nedostatky? To je důležité taky vědět.   

D: Byly tam různá specifika co se týče těch zákonů, ta provázanost. Jestliže s tím zákonem nejste až 

zase tak ztotožněná, tak je složité to vysvětlovat. Jestliže by ten náš text dostala dopředu, aby se mohla 

připravit. Tak samozřejmě jo. Tak na naši druhou schůzku už od nás ty podklady dostala dopředu, 

takže byla už připravenější. To je to o čem mluvím … 

T: A jaké další odborné znalosti byste očekávala od tlumočníka, kromě zákona o zaměstnanosti?  

D: Protože jsme řešili, jak Zákon o zaměstnanosti, tak Zákon o státní sociální podpoře, tak Zákon o 

hmotné nouzi, tak si nemyslím, že ti tlumočníci by byli úplně kovaní. Pokud by se to tlumočení konalo 

tady na úřadu práce, tak my jsme na to tady připravení. Máme k tomu určité prezentace. Můžeme to 

dát tomu tlumočníkovi a určitě by se to dalo líp zvládnout, když by se měli dopředu na co podívat.  

T:  Jak byste hodnotila nestrannost a důvěryhodnost toho tlumočníka při jednání?   

D: Působila na mne velmi profesionálně, vůbec jsem neměla důvod ji nedůvěřovat.  

T: Jak byste hodnotila schopnost toho tlumočníka se přizpůsobit Vašim časovým požadavkům?  

D: Velmi pozitivně, nebyl problém.  

T:  Pokud jde o komunikační dovednosti?  

D: Taky nebyl problém.  
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T: A vstřícnost při jednání?  

D: Bez problémů.  

T: Jak byste hodnotila organizaci té služby? To znamená to objednávání. 

D: V podstatě bez problémů. Měli jsme to na dohodě. Z prvu to bylo jednou týdně, pak už jen po 

dohodě. Ono totiž nebyl o to ze strany klientů zájem.  

T: A jak byste hodnotila dostupnost využívání té služby?  

D: Myslím si, že jsme byli dostatečně informování dostatečně jak ze strany krajského úřadu, tak ze 

strany zástupců toho projektu, který to sociální tlumočení měl na starosti. Takže nebyl žádný problém.  

T: Kdybyste měla možnost nastavit tu službu nějak systémově, jak byste ji nastavila z hlediska toho 

objednávání?  

D: Aby se tady využil tlumočník na kontaktním pracovišti v Jablonci na plný úvazek, tak to si 

nemyslím. Pakliže by se využil tlumočník na Krajském úřadě a byly by vyčleněny dny v měsíci, 

nemyslím jen jako v týdnu. Asi špatné by to nebylo. Ale pro nás si myslím, že i ty dny v měsíci je to 

moc. Spíš tam, kde se ti cizinci více stahují, tady až tak to zase není.   

T: Kdo by podle Vás měl hradit náklady spojené s tlumočením?  

D: Vzhledem k tomu, že jsme sociální stát, tak bysme jim měli v tom vycházet vstříc. Jsme ovlivněni 

tou dobou. Pakliže jsou tady ti cizinci, tak bysme se měli tomu trošičku přizpůsobit.  

T: Za jakých okolností považujete využití tlumočnických služeb za smysluplné? Za a) cizinec neumí 

česky; za b) cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, ale nezná odbornou terminologii; za c) 

cizinec neumí česky, ale umí anglicky a rusky?  

D: Já bych dala všechny tři, protože já mu budu tam něco vykládat a přitom použiju odborný výraz, o 

kterém on nebude mít ani ponětí, tak může mít i střední znalost a stejně mu to k ničemu nebude. No a 

ne všichni mluví anglicky a rusky.  

T: Jste obeznámena s konceptem sociálního tlumočení? Jestli jste si všimla nějakého rozdílu mezi 

klasickým a sociálním tlumočením?  

D: Ne, nemůžu říct.  

T: Děkuji Vám mockrát.  
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Rozhovor č. p11 

Místo: Liberec  

Datum: 10. 9. 2015 

Jméno:  

 

T: Takže, paní …, já bych se vás nejprve zeptal: Jak často ve své práci se setkáváte s cizinci, kteří 

neumí česky? Jak často s nimi přicházíte do kontaktu? 

D: No… oni neřekla bych, že jsou to přímo, že neumí česky, ale jelikož my používáme takové 

odborné výrazy, řekla bych, tak oni spíš nerozumí těm odborným výrazům, jo? Ale tak cizinci sem 

chodí minimálně jednou týdně určitě přijde jeden. 

T: A mohla byste mi uvést třeba nějaký konkrétní příklad terminologie, které nerozumí? 

D: Třeba: forma nekolidující zaměstnání. Kolikrát tomu nerozumí ani Čech. My mu to vysvětlíme tak, 

že to je brigáda, která smí být při té evidenci, může si jí přivydělávat do nějaké urité částky, což je 

polovina minimální mzdy, a že to vlastně nesmí kolidovat se součinností s úřadem práce. Nebo: 

správní řízení, jo. Rozhodnutí o vyřazení. Různé prostě paragrafy,taky nařízení, to poučení prostě 

účastníka. 

T: Když to budu ještě trošičku konkretizovat: Co to pro vaši práci znamená, když tedy přijde klient, 

který neumí česky, jaký je tam třeba rozdíl oproti Čechovi a jak probíhá ta práce? 

D: Probíhá hůř, probíhá pomaleji, protože my se mu snažíme vysvětlit to nějakým způsobem, rukama 

nohama, když to takhle řeknu, aby to prostě pochopil. On to ve finále podepíše, my to máme 

podepsaný, ale problém je, jestli tomu rozuměl. Protože my se těm lidem snažíme většinou pomoct, jo. 

Takže tam je to pro nás spíš zdlouhavý, že musíme pomalu mluvit, pomalu mu to vysvětlovat, vlastně 

nahrazovat slova něčím obyčejným, co on by pochopil, čemu by rozuměl. 

T: Chápu. Máte nějaké stálé klienty, kteří opakovaně chodí? Nemyslím teď opakovanou evidenci, 

ale… 

D: Jakoby dlouhodobá? 

T: Tak.  

D: Mám dlouhodobou evidenci, i co se týká cizinců, většinou jsou to ti, co mluví vietnamsky, čínsky, 

já to moc nerozlišuju. A tam prostě ta snaha je na bodu mrazu. Tam ani samozřejmě nevím, jestli umí 

číst naše písmo, protože oni mají jiný. Tak tam je to takový spíš, že jen kývou a pak jenom podepíšou 

a docházej. Tam je to pro nás vlastně ztížený. 

T: A měla jste již někdy předtím zkušenosti s využíváním služeb tlumočníků během té práce? 

D:  Tady během práce ne, to vlastně až co nám nabídli od vás. Ale já tady jsem tři roky, takže tak 

dlouho tady nejsem. 

T: A přivedli si oni sami vlastního tlumočníka z rodiny, přátel? 

D: Měla jsem tady třeba slečnu, ta mluvila francouzsky a přivedla si přítele, to byl Čech a oni se spolu 

ještě dorozumívali anglicky. Takže…ale jo, stává se, že třeba ti starší lidi si přivedou děti, protože ty 

tady vyrůstaj a rozuměj, jako většinou jo… Když pak nepřivedou nikoho, ta je to pro nás o to těžší 

(smích) 
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T: Pardon a spatřujete nějaký rozdíl mezi tlumočením, které proběhlo v rámci toho projektu a tím, 

které si zařídí takhle z rodiny? 

D: Určitě, protože když nám dáváte vy toho tlumočníka, nebo zprostředkováváte, tak ten tlumočník 

umí prostě. Kdežto ti rodinní tlumočníci často přemýšlí, hledají slova a právě mu to vysvětlují jako my 

tomu, co rozumí jakoby málo. Takže tam ta odbornost není. 

T:  Ta terminologie tedy… 

D: Přesně tak. 

T: Nyní když se zaměříme konkrétně na ten postup té schůzky s tlumočníkem. Když vyjdeme z vaší 

zkušenosti, jaký mělo to tlumočení vliv na tu poradenskou schůzku? 

D: Mohla jsem vlastně tomu klientovi poradit, i co se týká rekvalifikací, bilanční diagnostiky, nějaký 

nabídky práce, kde to má hledat, co má vlastně hledat. Že potřebuju vzdělání, kde se pro něj najde, 

protože oni potřebují nostrifikaci, to asi víte, co je, kam si pro to má zajít, jakým způsobem se tohle 

všechno jakoby vyřizuje. Mohla jsem mu to konečně říct, protože kdybych mu já to tady sáhodlouze 

vyprávěla sama, tak ta schůzka nebude trvat patnáct minut, které máme na toho klienta, ale třeba 

hodinu, dvě. Takže proto mi to přišlo přínosný. 

T: Omlouvám se, teď se budu trochu opakovat, ale já bych vás požádal, kdybyste ještě jednou řekla ty 

hlavní rozdíly poradenský schůzky bez a s tím tlumočníkem. 

D: Jak říkám, ten tlumočník může říct to slovo od slova, co já vlastně říkám tomu klientovi, tak on to 

může přetlumočit. Kdežto kdybychom to řešili my sami, tak prostě by nám nerozuměl. 

T: Už jsme se k tomu dostali, ale opět to trochu zopakuji: Jaký mělo tlumočení dopad na orientaci 

klienta v agendě úřadu práce? 

D: Určitě dobrou, protože konečně pochopil, co já po něm chci. Protože do tý době oni na mě koukaj a 

já nevím, jestli mi rozuměj, jo, nebo jestli si myslej něco já nevím. Ale takhle konkrétně ta paní, třeba, 

co mi tady pomáhala s tou klientkou, tak dokázala jí říct všechno a ona konečně věděla, co po ní chci. 

T: A mohla byste mi uvést nějaký konkrétní příklad? 

D: Třeba ta nostrifikace vzdělání. Ona furt nechápala, co já po ní chci. Tak jsem jí prostě řekla, že 

musí na ten krajskej úřad, tam si o to požádat a pak – už to bude mít. Předtím na mě koukala, že vůbec 

neví, co po ní chci vlastně. 

T: A ovlivnilo to tlumočení schopnost klienta aktivně využívat i dalších služeb úřadu práce? 

D: Určitě. Já jsem paní poslala na bilanční diagnostiku, to jsem vlastně dojednala s paní Prokešovou. 

A byli tam hodinu, možná ještě dýl a myslím, že byla spokojená. 

T: A potom jsem se chtěl zeptat, a to už jsme vlastně nakousli v případě té nostrifikace, ale mělo to 

tlumočení ze strany klienta dopad na plnění stanovených cílů a úkolů, které jste si dávali další třeba, 

kromě tý nostrifikace? 

D: Ano, protože třeba, plácnu, paní (není rozumět) měla invalidní důchod - nebo si o něj požádala – a 

vlastně díky tomu tlumočení já jsem po ní chtěla, aby do osmi dnů doložila ty skutečnosti, což právě 

ten invalidní důchod byl, takže to přinesla. Myslím, že kdybych jí to řekla sama, tak jsem bez úspěchu. 

T: Tak, opět otázka, ke které už jsme se dostali, ale já bych vás požádal opět to nějak shrnout. Jaký 

mělo, podle vás, vliv to tlumočení na délku poskytování služeb pro klienta? 

D: Určitě menší, protože, jak říkám, já jsem musela mluvit hodně pomalu, hodně jakoby obecně, 

obecný slova volit, kdežto ta tlumočnice, ta opravdu jí to prostě sypala z hlavy veškerý ty naše 
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termíny, požadavky, prostě všechno jí to řekla normálně, jako my se teď bavíme spolu, takže si 

myslím, že ta (není rozumět) se opravdu zkrátila, což pro nás je opravdu dobrý v tý práci.  

T: Kdybychom to shrnuli: Jak byste to tlumočení tedy hodnotila obecně z hlediska užitečnosti pro vaši 

práci? 

D: No…kdybych mohla zvolit jedna až pět, kdy pětka je nejlepší, tak bych určitě dala pětku, protože 

tam potom, když nevezmu tuhle paní, vezmu jiný klienty, tak oni na to docela hřešej, že nerozuměj, a 

prostě neplněj si povinnosti – já nerozumím prostě, daj od toho ruce pryč a neplněj si to, co maj. Takže 

pro nás je todlencto dobrý, jo. Ti (není rozumět) klienti, ti mají ten hendikep trošku, jako že ho 

využívaj.  

T: Takže je to možná i jako omluva spíš… 

D: Tak.  

T: To mi říkali i kolegové (smích) 

D: (smích) 

T: Když se vrátíme, nebo podíváme teďka na tu atmosféru při jednání: Ovlivnilo tlumočení vaši 

schopnost porozumět těm potřebám klienta? Vím, že už jste mi říkala, ale teďka to myslím jako 

empaticky se vcítit do jeho situace, pochopit, jaké má potřeby… 

D: Určitě. De facto jsem se dozvěděla nové poznatky, že třeba paní se musí vrátit Ukrajinu, protože 

tam má nějaký doklady, což jsem z ní nebyla schopná vlastně nějakým způsobem dostat v češtině, 

takže jsem se dozvěděla i nový poznatky třeba že ona má problém se tam vrátit. Peníze nejsou, teď 

jaká je politická situace, tak to víme všichni, jo? 

T: Byla z východní Ukrajiny předpokládám… 

D: Ano.  

T: A mělo to tlumočení, respektive jaký mělo to tlumočení vliv na atmosféru při jednání s tím 

klientem? 

D: Já myslím, že docela dobrý. Dá se říct, že jsme si popovídali konečně, řekli si nějaký ty nový 

poznatky…no, řekla bych, že dobrý.  

T: A jak byste hodnotila reakci klienta na možnost využívat toho tlumočení? 

D: Paní byla hodně překvapená - třeba zrovna konkrétně ta moje - a myslím si, že ty, co jsou takovy, 

že se na vymlouvaj, tak by byli taky hodně překvapený, ale zas z tý druhý strany – ale zase by to byl 

přínos pro nás.   

T: Tak když se nyní podíváme přímo na ty tlumočníky, které jsme měli, jak byste je hodnotila 

z hlediska odborných znalostí a přípravy, z hlediska problematiky služeb zaměstnanosti. 

D: Určitě dobře… Já teda ten jazyk neumím, takže nedokážu říct, jestli třeba paní použila nějaký slova 

jiný, ale mluvila opravdu plynně, takže já si myslím, že tam ta znalost byla. 

T: A odborná znalost tý terminologie? Myslíte, že byla schopná pochopit jakoby problematiku těch 

služeb úřadu práce. 

D: Já si myslím, že určitě. 

T: A jaké další požadavky na odborné znalosti byste od toho tlumočníka očekávala? 
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D: Já si myslím, že jsem v tuhle chvíli byla spokojená, jak říkám, paní mluvila plynně, neumím si 

představit, že bych jí jako vysvětlovala ještě něco dalšího. Nám opravdu stačí, když nám tady budou 

překládat, za ty zlý už pak budeme my (smích) 

T: (smích) Chápu. Jak byste hodnotila neutralitu a věrohodnost toho tlumočníka při jednání? 

D: No, já si myslím… Já nevím ani, jak mám na tuhle otázku odpovědět, jo prostě. Já jsem mluvila, 

paní překládala, uchazečka vlastně zase mluvila a paní zase překládala mně. Byl to prostě takový jako 

rozhovor. Nemůžu říct, že by někdo nebyl neutrální.  

T: Šlo spíš o to jakoby z hlediska nestrannosti, jestli byla vyvážená jako… 

D: Jo, to bylo vyvážený, určitě.  

T: A jak byste hodnotila schopnost tlumočníků přizpůsobit se vašim časovým požadavkům a vyhovět 

vám z organizačního hlediska? 

D: Dobře, s tou tlumočnicí jsme se domluvili, že ta paní přijde na tu určitou hodinu, paní tady byla, je 

fakt, že ta schůzka trvala třeba dvacet minut, ne čtvrt hodiny, já jsem je teda pak ještě poslala na to 

poradenství, kde opravdu seděli tu hodinku, hodinku a půl, ale tam ten čas mají, my bohužel teda ne. 

Ale určitě to překládání nám krátilo jakoby ten čas. Protože já kdybych jí to tady měla vysvětlovat 

sama, no tak…  

T: No. Jak byste hodnotila komunikační dovednosti těch tlumočníků, to znamená přednes a… 

D: Asi jako v pořádku to bylo. Říkám, já tomu nerozumím, co povídala (smích), ale jako na mě 

mluvila hezky i s paní mluvila opravdu plynně, takže…  

T: A jak byste hodnotila to vystupování tlumočníka nebo tlumočnice z hlediska vstřícnosti? 

D: Paní teda byla, tlumočnice, hodně vstřícná, veškerým požadavkům vyhověla. Když jsem řekla, že 

bych potřebovala paní dát na tu bilanční diagnostiku, byla ochotná s ní tam jít, opravdu tam s ní tu 

hodinu, hodinu a půl sedět a překládat. Takže vstřícná. 

T: A teď se zaměříme trošičku na problematiku organizace a objednávání té služby. Trošičku se to 

bude opakovat, ale je to… Jak byste hodnotila organizaci zajištění té služby, to znamená objednávání 

na ten konkrétní termín? 

D: Já jsem to teda neobjednávala, to objednávala naše paní vedoucí, takže neumím ani říct.  

T: Chápu. 

D: Oni nám prostě dali termín – nebo respektive paní vedoucí nám dala termín -, na který by se měla 

uchazečka dostavit, a pak přišla i tlumočnice.  

T: A jak byste hodnotila dostupnost té informace o možnosti využívat služby tlumočníků, jak jste se to 

dozvěděla? Od paní vedoucí? 

D: Já jsem se to dozvěděla od paní vedoucí a de facto tlumočnice mi tady ještě nechala vizitku s tím, 

kdybych třeba potřebovala třeba jen na telefonu někomu rychle něco přeložit, tak že není problém 

zavolat, To se mi líbilo, že pak prostě když je nějakej problém, tak že se můžu na někoho obrátit.  

T: Jak byste hodnotila časovou dostupnost služby? 

D: Myslíte od toho objednání? 

T: Hm. 
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D: Já teda nevím, kdy to paní vedoucí objednávala, ale myslím si, že to bylo hodně rychlý, protože 

paní ke mně měla přijít tuším jeden tejden a druhý tejden už bylo vlastně to tlumočení. Takže já jsem 

si ji akorát přeobjednala na ten další termín a přišla.  

T: Já se omlouvám, to bude trošičku abstraktní otázka, pokud nechcete, nemusíte na ni odpovídat: Jak 

byste nastavila způsob objednávání té služby pro úřad práce, kdybyste tu možnost měla? 

D: Ježkovy voči… Já bych možná vyhradila určitý dny v měsíci – já nevím, třeba dva – a my bychom 

si prostě ty lidičky, co prostě neuměj česky, objednávali na tyhle dny a je fakt, že tam by potom ty 

schůzky mohly být o malinko delší. Kdybych si teda já mohla vybrat (smích).  

T: Ne, to můžete říct svůj názor. Tak a tohle je ještě abstraktnější a opět nemusíte odpovídat: Kdo by 

podle vás měl hradit finanční náklady spojené s tím tlumočením?  

D: Asi… No, nevím, je divný říct stát, protože některý ty lidičky, no většina, neumí česky…no, 

Evropská unie – některý ani nejsou z Evropský unie… Takže to je takový složitý, tak asi potom záleží 

na úhlu pohledu.  

T: Tak a teďka je taková předposlední otázka. Jsou tady tři možnosti, opět ani jedna z nich není 

správná nebo špatná. Můžete zvolit jednu, nebo dvě, nebo všechny tři. Za jakých okolností pokládáte 

využití tlumočnických služeb za smysluplné? Za a) cizinec neumí česky. Za b) Cizinec umí česky na 

úrovni středně pokročilý. Za c) Cizinec neumí česky, ale mluví rusky nebo anglicky. 

D: Já bych dala všechny tři. Tam se totiž vyhneme právě tomu, že tam vznikne nějakej ten 

komunikační šum. Prostě budeme vědět, že to je takhle a ne tak, jo. Že prostě jsme se dohodli na 

tomhle, co se tady vlastně i podepíše a on se pak nebude moct vymlouvat na to, že prostě nerozuměl. 

T: A potom je taková závěrečná otázka: My jsme v tomhle projektu měli za úkol vyzkoušet takzvané 

sociální tlumočení, někdy se používá termín komunitní. Jste s tímto druhem tlumočení blíže 

obeznámena nebo slyšela jste o něm někdy? Nic se neděje, pokud ne, ale… 

D: Ne.  

T: A kdybyste ho tedy srovnávala – to, co jsme vlastně tady pilotovali, s klasickým tlumočením, 

viděla byste nějaký rozdíl? Nebo…?  

D: No…nevím, neumím na to odpovědět, nechci tady nějak zabředávat… 

T: Ne, ne, i to je odpověď… Paráda, já vám chci mockrát poděkovat. 

D: No já taky.  
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Rozhovor č. p12 

Místo: Praha 5 

Datum: 15. 9. 2015 

Jméno:  

 

T: Paní …, já bych se Vás nejdříve chtěl zeptat, jak často ve své práci přicházíte do kontaktu s cizími 

státními příslušníky, kteří neumí česky? 

D: Pokud se budu vyjadřovat z hlediska dnů či týdnů, dalo by se říct, že dvakrát do týdne asi, dvakrát 

do týdne. Samozřejmě je to odvislý od toho, jestli jsou to Španělé, Angličani, jaký to je cizinec. 

V současný době bych asi řekla nejvíc Španělů, protože si myslím, že ti Angličani jsou už natolik 

zběhlý, že se dokážou domluvit, ale to Španělsko bude asi úplně někde jinde. Jsou to lidé, který si sem 

někdo přivede tzn. jede na dovolenou, nepřiveze si mušli, ale přiveze si Tunisana. Takže jsou to spíš 

takovýhle případy. S těma Angličanama není problém. I v podsatě některý ty kolegyně tady, ty mladší 

uměj anglicky, takže se s nima dá pořád nějak domluvit, ale horší to je tam, kde je to vopravdu jinej 

jazyk než ta angličtina. 

T: A co to pro Vaší práci znamená, když příjde klient, který neumí česky, jak vypadá ta schůzka, jaký 

to má vliv? 

D: No ta schůzka probíhá v podstatě hodně špatně, protože já mu něco vyprávim, von na mě 

ramenama krčí, nerozumim, v podstatě na mě kouká, neví, co má říkat, takže výsledek tý schůzky je 

ten, že akorát, co já můžu je naplánovat mu jiný termín. To von vidí, vidí tam jiný datum. Někdy to 

datum dokáže napsat sám, někdy ho nedokáže napsat sám, protože pokud je to nějakej Arab, že jo to je 

něco vodlišnýho než naše písmo, takže mu to musíme napsat a on mi dá jenom podpis, což vlastně 

vůbec neplní účel toho, aby tady v tý evidenci byl, abych ho tady jenom přeobjednávala. Je to 

k ničemu. 

T: Takže se v podstatě dá říct, že ta schůzka je jenom formální. 

D: Naprosto formální. Jenom aby nebyl vyřazenej, mám s nima uskutečněnou schůzku. 

T: Pak jsem se tedy chtěl zeptat, máte nějaké stálé klienty, kteří neumí česky, kteří opakovaně chodí, 

nemyslím opakovanou evidenci. 

D: No tak, samozřejmě většinou jsou to dlouhodobější evidence, protože sehnat tady někomu, kdo 

neumí česky práci je hroznej problém, protože, když se nedomluví se mnou, nedomluví se ani s tím 

zaměstnavatelem. Potom je to tak, že jsou to nějaký nadnárodní společnosti, pro který tady pracovali. 

Takový částečný tlumočení pro ně dělá někdo z rodiny, to jsou takový smíšený manželství. Takovej 

člověk už tady pracoval, to jsou většinou ti angličani, anglie, amerika, kdy oni už jsou schopní 

nějakým způsoběm se tady domluvit a pak už jsou schopní si tu i najít práci. Protože vědějí, dělali 

tady, žijou tady a věděj kam se obráti, takže zase budou pracovat někde, kde tu češtinu používat 

nebudou. 

T: A měla jste někdy předtím zkušenost s využíváním tlumočnických služeb během poradenských 

schůzek? 

D: Ne, vůbec žádnou. 

T: Když vyjdeme z Vaší zkušenosti, jaký mělo to tlumočení vliv na průběh té schůzky? 



61 
 

D: Ohromnej, ohromnej, voni totiž jsou stašně překvapený, protože byli zvyklí, že příjdou já je 

přeobjednám, pokrčí těma ramenama a vodejdou. Já nevim, jestli ty lidi, někde pro někoho pracujou, 

protože oni mi nic neřeknou, já jim v podstatě taky ne. Nejsme schopná jim dát doporučenku, když 

tam je češtin, když tam není ten jejich jazyk, takže já pro ně nemám nabídku volnejch míst, já nejsem 

schopná je někam umístit upíchnout ani v podstatě jim nic dát, žádnej projekt nic. Ale když je tady ten 

tlumočník, tak von jim to překládá a oni najednou zjistěj, že my na ně máme páku. Že mu můžu 

cokoliv vysvětlit, že ho můžu poučit, o tom co má, jaký má povinnosti tady k úřadu práce. Předtim ne, 

předtím on zůstával nepoučen. Je to jednání jednodušší, tam je jedinej problém, kterej nastal, že ty lidi 

nechoděj aktivně na schůzky. On tady má být v osm v deset. Ten tlumočník mi příjde na osmou a 

nemůže tady sedět do pěti do večera a čekat, kdy ten člověk příjde – a on příjde ve čtyři. A já už na něj 

nemám páku, abych ho mohla vyřadit. To je ten problém, protože pak už tady ten tlumočník není a já 

jsem zase v tý situaci, že ho jenom přeobjednám. 

T: Pak jsem se chtěl zeptat, jaké rozdíly spatřujete mezi tlumočením proběhlým v tom projektu a 

tlumočením, které si ten klient zařídím sám třeb z řad přátel, rodiny? 

D: Tak je jasný, že když jsou to ti přátelé, tak že já už to neovlivním a nerozumim. Oni jsou už 

domluvený, co on tady bude vyprávět, že jo. Ten tlumočník je nestranej, ptám se ho on mu to překládá 

a ten mu odpovídá, takže tam je to jasný. Ta rodina si myslim, že to může bejt i jako učelový. 

T: takže si myslíte, že tam může být nižší míra nestrannosti? 

D: Hm, určitě, protože já sem tady měla třeba paní ze Španělska, se kterou samozřejmě chodila nějaká 

pani, překládala, a když zjistilam, že tady byla tlumočnice tak pani byla úplně překvapená, takže jsem 

si říkala no jo tam se asi něco překládalo úplně jinak, než by se překládat mělo. 

T. Promiňte, nyní se pokusím rozvést tu první otázku, v čem podle Vás spočívají hlavní rozdíly té 

schůzky za pomocí tlumočníka oproti tomu bez tlumočníka, kdybychom to chtěli nějak rozvést? 

D: Teď už mě nenapadá nic jinýho než jsem řekla. Jediný je že neumim ten jazyk, takže nedokážu 

posoudit, jestli ten příbuznej nebo známej, kamarádi, to překládá skutečně tak, jak ta otázka byla 

podaná. 

T: Jaký mělo tlumočení dopad na orientaci klienta v agendě úřadu práce tzn. v nabízených službách 

apod.? 

D: podle mě je důležitý to, že já mu můžu říct kde, protože základem toho, aby práci tady sehnal, tak 

by měla alespoň minimálně mluvit česky, takže já se je snažím dovést k tomu, aby šli na nějaké 

školení či výuku češtiny a dělá to tady samozřejmě spousta center i zdarma a většinou o tom ty lidi 

nevědí. Dokonce tady mám od jednoho známého letáčky, kterej to dělá na Praze 13 a ten to má třeba 

v arabštině, čínštině. Takže jsem jim je rovnou dávála, kam se můžou obrátit. 

T: Myslíte, že se potom dokázali lépe orientovat i ve službách které nabízíte vy jako ÚP? 

D: Pokud mají toho tlumočníka tak rozhodně, protože jim to někdo přeloží. Ode mě to nepochopěj. 

T: Ovlivnilo to tlumočení jejich schopnost aktivně využívat těch nabízených služeb? 

D: Určitě, to stoprocentně. 

T: Mohla byste uvést nějaký konkrétní příklad? Rekvalifikaci? 

D: Ježiš to mě teďka nic konkrétního nenapadá. Ale řeknu Vám jeden příklad, měla jsem tady jednoho 

pána ze Španělska a s nim chodila pořád manželka. A ten pořád byl takovej, jako že neumí, neznal nic, 

nevěděl, pak najednou, když tady byl tlumočník, tak byl strašně překvapenej. Najednou byl 

rozčarovanej, najednou pán nastoupil. No jasně, protože von celou dobu tý evidence pracoval. Von 

pracoval někde na černo a nejdnou, když zjistil, oni na mě tlačej, evidence skončila. To je takový to 
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úskalí, že voni hrajou na to, voni třeba uměj, ale hrajou na to, že si nerozumíme, no tak co vona se 

mnou může dělat. Vona mě může akorát přeobjednat, vona se mnou nic jinýho dělat nemůže. 

T: Mělo to tlumočení dopad ze strany klienta na plnění cílů a úkolů, které jste si stanovili? 

D: Určitě, to určitě jo. Rozumí, co po něm chci. Ví, co po něm požaduju. 

T: A mohla byste uvést nějaký konkrétní příklad? 

D: Nedokážu Vám říct jeden příklad, kdybych přesně věděla. 

T: Mě šlo spíš o to, jestli to mělo vliv na to, zda chodil na ty doporučovaný pracovní místa nebo 

mluvila jste o těch jazykových kurzech. 

D: No voni vlastně dostanou letáček. Takže ten tlumočník jim vysvětlí, musíte tam a tam. A oni, když 

už příjdou do toho centra, tak tam se s nimi již domluví. 

T: Jaký to tlumočení mělo podle Vás vliv na délku poskytování té služby? 

D: No tak určitě byla delší ta schůzka, protože samozřejmě si můžeme něco říct, něco jim můžu 

vysvětlit. Pokud se ten člověk příjde sám a on nerozumí mě a já jemu tak opravdu proběhne jenom ten 

další termín té návštěvy. Tam se nedá jako nic, s ním pracovat nic dělat. 

T: A kdybychom shrnuli to tlumočení, jak byste ho hodnotila z hlediska užitečnosti pro Vaší práci. 

D: Perfektní. Je tam jedinej problém, co udělat s tím, aby ti klienti dodržovali ty schuzky a opravdu 

jsem toho tlumočníka na tý schůzce měla. Fakt je to úžasný, protože vědi, že to není jenom tak, že 

jenom příjdeou a odejdou.  

D: Děkuji, a teď kdybychom se zaměřili na tu atmosféru při jednání, ovlivnilo tlumočení Vaši 

schopnost porozumět potřebám klienta? 

D: Určitě. On se vyjádří v podstatě k tomu a ten tlumočník mi to přeloží. Takže já si ho dokážu trošku 

jako načíst. Takhle přede mnou sedí někdo, já vo něm nevím vůbec nic. Jenom podle těch papírů a co 

si budem povídat i ty žádosti mu vyplňuje někdo, protože von neumí ani psát a tam jsou kolikrát 

vopravdu hrozný nesmysly. Tam není někdy ani škola přesně, protože oni uváděj základní vzdělání, 

přitom maj třeba vysokou školu akorát nemaj nostrifikaci, takže tim, že se s nim můžu domluvit o něm 

zjistim mnohem víc. Třeba co dělal, tam napíše prázdná kolonka, protože on tady nepracoval, on 

pracoval někde venku, ale z toho už se dá navázat třeba na to, co by tady moh dělat… Nedokážu toho 

člověka specifikovat… nemám jak. A v těch žádostech kolikrát naplácaj věci – to udělaj i češi, natož 

tyhlec ty cizinci. 

T: Jaký vliv mělo tlumočení na atmosféru při jednání s klientem?  

D: Tam jako ten vliv vůbec žádnej neni, akorát pro mě je to příjemný, že se cítím tak, že jim rozumím. 

Co si budem povídat, když někam přijedete a neznáte tu řeč tak je člověk jak nahej v trní. 

T: Jak byste hodnotila reakci klienta na možnost využívat těch tlumočnických služeb? 

D: Většinou byli překvapený. Jedni příjemně, že se se mnou domluví, druhý nepříjemně, že já zjistim 

o ni to, co bych třeba ani zjistit neměla, protože ten tlumočník mi to přeloží. 

T: Jak byste hodnotila odbornou přípravu a jejich znalosti z hlediska veřejných služeb zaměstnanosti? 

D: Překládaj úplně bravurně. Ja to samozřejmě jako člověk kterej jim nerozumí nedokážu ohodnotit. 

Co bylo řečeno, bylo přeloženo, ty lidi rozuměj tomu překladu, nebyl s tím nikdy žádný problém, že 

by se opakoval nějaký dotaz. 

T: Jaké další požadavky na odborné znalosti byste od těch tlumočníků o očekávala? 
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D: Mě nic teď už nenapadá, protože pro mě je vopravdu důležitý, aby dokázal přesně tomu klientovi 

přeložit. Já si myslim, že byli úplně profesionální. 

T: Jak byste hodnotila nestrannost a věrohodnost tlumočníků při jednání? 

D: Nestranný, nikdy jsem nezaznamenala, že by stranili mě nebo klientovi. To co řeknu přeložej. 

T: Jak byste hodnotila jejich schopnost přizpůsobit se Vaším časovým požadavkům a vyhovět vám 

z hlediska organizačního? 

D: Vždycky byli perfektní, tak, jak jsme se objednali tak přišli, akorát ten klient nepřišel. Tlumočníci 

tady byli většinou i před tou schůzkou. Nikdy se nastalo, že by přišel klient a tlumočník tady nebyl. 

T: Jak byste hodnotila komunikační dovednosti tlumočníků? 

D: V podstatě to, co jsem říkala. Nezaznamenala jsem nikdy, že by se zadrhávali. 

T: Jak byste hodnotila jejich vystupování z hlediska vstřícnosti? 

D: Nikdy ten klient nebyl naštvanej, nezvýšil hlas. Nebyl žádnej problém, že by došlo k nějaký hádce 

nebo střetu. Bez problému. 

T: Jak byste hodnotila organizaci zajištění těch služeb z hlediska jejich objednávání? 

D: My jsme to ze začátku dělali tak, že když ten klient přišel k tý daný zprostředkovatelce, ale pak 

jsem chtěla tu informaci hned z prvotní evidence. Takže se evidoval, neuměl česky, ihned mi to psali 

mailem, já jsem udělala seznam a ten jsem potom odesílala kolegyni. Takže, kdo sem šel a neuměl, tak 

hned měl tlumočníka na první schůzku. 

T: Kdybyste tu možnost měl, jak byste nastavila tu možnost využívat služeb tlumočníků pro ÚP? 

D: Já si myslim, že tohle byla ideální situace.  

T: Ta otázka, kterou položím teď, má tři možné odpovědi. Za jakých okolností pokládáte využití 

tlumočnických služeb za smysluplné? Za a) cizinec neumí česky. Za b) Cizinec umí česky na úrovni 

středně pokročilý nezná ale odbornou terminologii. Za c) Cizinec neumí česky, ale mluví rusky nebo 

anglicky. 

D: Já bych řekla, když cizinec neumí česky. To je taková hrozně obecná odpověď. Některej cizinec 

umí česky, ale je mu ta čeština k ničemu, protože se tady vysvětlujou takový věci. To je možná to 

béčko. Takový ty odborný slova, který se při běžný mluvě nepoužívaj, který von neměl šanci se 

naučit. Takže asi možná to béčko bych tam dala. 

T: Pak tu mám závěrečnou otázku. V tom projektu jsme zkoušeli tzv. sociální či někdy se používá 

termín komunitní tlumočení. Jste obeznámena s tím konceptem? Všimla jste si nějakého rozdílu oproti 

klasickému tlumočení? 

D: Ne nevšimla, možná je to tím, že člověk nerozumí. 
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Rozhovor č. p13 

Místo: Praha 5 

Datum: 15. 9. 2015 

Jméno:  

 

T: Takže já bych se Vás chtěl nejprve zeptat, jak často se ve své práci setkáváte s cizinci, kteří neumí 

česky? 

D: (není rozumět) 

T: A co to pro Vaší práci znamená, když příjde takový klient? 

D: Když takový klient příjde … (není rozumět) … musí přijít s manželkama nebo s nějakým rodinným 

příslušníkem (není rozumět)… když mluví anglicky, problém nemám, protože tady mám kolegyni, 

která mluví perfektně anglicky. Kdybych tady byla sama, tak problém to je teda. Protože nerozuměj 

ani slovo a já taky ne. 

T: A měla jste předtím nějaké zkušenosti s využíváním služeb tlumočníků při své práci? 

D: Ne. 

T: Když vyjdeme z Vaší zkušenosti, jaký to tlumočení mělo vliv na poradenskou schůzku? 

D: Vliv to mělo, protože ten člověk mi rozuměl. Teď nevím, co vona mu řekla … (není rozumět)… 

když příjdou bez něj tak já jím dám akorát podepsat návštěvu a nic s ním neudělám, takže to jsem 

ocenila. 

T: Když se vrátíme k tomu tlumočení, které jsme zmínila tzn. rodinní příslušníci a srovnáme to s tím, 

které jste zde měla, jaký rozdíl byste viděla? 

D: (Není rozumět) … Pro mě je důležitý, aby věděl to, co já řikám a něco odpoví tý pani 

T: Jaký mělo to tlumočení vliv na orientaci klienta v agendě úřadu práce? 

D: Nevim. To já vůbec nemám tušení. Já mu do hlavy nevidim. Jestli ty lidi chtěj hodně pracovat, tak 

asi jsou hodně rádi, že se toho více dozvědí… (není rozumět)… 

T: Ovlivnilo tlumočení schopnost aktivně využívat nabízených služeb? 

D: No podle toho, jak kterýho. Někdo si tu nabídku vezme… Nepamatuju si, že bych teda někoho 

zaměstnala… (není rozumět)… Oni jak neumí česky, tak tady maj problém, že jo… (není rozumět)… 

T: Mělo tlumočení dopad ze strany klienta na plnění stanovaných cílů a úkolů? 

D: No tak asi určitě to mělo nějakej vliv. 

T: A máte nějaký konkrétní příklad? 

D: Nevim. To Vám neřeknu tedy. 

T: Jaký mělo tlumočení vliv na délku poskytování služeb pro klienta? 

D: … (není rozumět)… já si nepamatuju, kterýho tady jak dlouho mám… Já si myslím, že hlavní vliv 

má to, když se naučí alespoň kapánek česky, tudíž tu práci seženou. To že je tady se mnou 

s tlumočníkem, tak to je výborný (ironicky), ale to že si ten cizinec najde práci tím, že mu to tady 

tlumočíme, to si nemyslim. 
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T: Když bychom to shrnuli, jak byste tlumočení hodnotila z hlediska užitečnosti? 

D: No pro mě to bylo velice užitečný. Kdybych tu neměla tu kolegyni tak se s ním prostě nedomluvím. 

Co se týče mé osoby tak, jsem to ocenila. 

T: Pak jsme se chtěl zeptat, zda to tlumočení ovlivnilo Vaší schopnost porozumět potřebám klienta? 

D: No tak to asi taky určitě. 

T: A jakým způsobem? 

D: Jakým zpsůobem? No to je úplně jednoduchý, když sem příjde a nemluví ani slovo a není tady 

tlumočník, tak z něj těžko dostávám… (není rozumět)… jakou mu můžu nabídnout nabídku. Kdežto, 

když je tady ten tlumočník tak ten to řekne… (není rozumět)… 

T: Takže pochopíte třeba jeho cíle a jeho ambice? 

D: Já mu nerozumím, když tady není tlumočník. 

T: a jaký vliv mělo tlumočení na atmosféru při jednání s klientem? 

D: To si myslím, že dobrý. 

T: A jak byste hodnotila reakci klienta na tu možnost využívat té služby? 

D: No to je přesně podle toho, jaký má zájem tady hledat práci… (není rozumět)… když mu to je 

jedno… to je člověk od člověka. 

T: Záleží na jeho vnitřní motivaci… Nyní kdybychom se podívali nebo zaměřili přímo na ty 

tlumočníky, jak byste hodnotila jejich odborné znalosti a přípravu z hlediska služeb zaměstnanosti? 

Byli orientováni v té problematice nebo…? 

D: … (není rozumět)… takovou tu všeobecnou si myslím, že určitě. 

T: A jaké další požadavky na odbornou přípravu byste od nich očekávala? 

D: Já jsem s nimi byla spokojená. Já prostě nemám potřebu, aby ještě něco líp. Já jsem byla spokojená 

s tím, že jsem něco řekla. Ten tlumočník to přeložil. Prostě jsme se v pohodě všichni domluvili. 

T: A jak byste hodnotila ty tlumočníky nebo toho tlumočníka z hlediska jejich nestrannosti a 

věrohodnosti? 

D: Furt stejný. 

T: A jak byste je hodnotila z hlediska schopnosti se přizpůsobit Vaším časovým… 

D: No… mě se třeba stalo, že ten klient vůbec netušil, že ten tlumočník má přijít. Protože věštšina 

z nich třeba chodí s rodinnejma příslušníkama a jak je napadne, takže tady třeba byl ten klient ve 

čtvrtek a tlumočník přišel v pondělí a já jsem ho neodvolala, protože jsem netušila, že má přijít… 

T: Byl tam problém na straně té organizace… 

D: Já si myslím, že by někdo od nás měl říct: tomuhle pánovi přijde tlumočník… (není rozumět)… tak 

bych řekla tomu, kdo to obědnával… Takže ten tlumočník sem šel zbytečně. 

T: A z hlediska jejich komunikačních dovedností tzn. vystupování… 

D: Určitě dobrý… 

T: A jak byste hodnotila jejich vystupování za hlediska vstřícnosti? 
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D: No jak řikám, já jsem s nima byla spokojená… (není rozumět)… 

T: Jak byste sama, je to otázka, na kterou nemusíte odpovídat, jak byste sama nastavila způsob 

organizace těch služeb, kdybyste mohla, tak aby Vám to vyhovovalo? 

D: No tak jak se to objednává. Prostě, aby to věděli i ty lidi, kterým ty tlumočníci příjdou. To je ten 

příklad, co jsem před chvilkou řekla. Klient přišel o dva dny dřív a tlumočník sem přišel zbytečně. 

Měli by to vědět všichni, kterých se to týká. 

T: Pak jsem se chtěl zeptat, za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za 

smysluplné? Za a) cizinec neumí česky. Za b) Cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý nezná ale 

odbornou terminologii. Za c) Cizinec neumí česky, ale mluví rusky nebo anglicky. 

D: Neumí česky, protože když neuměj vůbec, tak to je problém. Když mluví anglicky tak volám 

kolegyni, která se s nimi domluví. A nebo prostě se to dá nějak to, ale když neumí vůbec česky a umí 

jenom španělsky… (není rozumět)… tak to áčko. 
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Rozhovor č. p14 

Místo: Praha 10 

Datum: 17. 9. 2015 

Jméno:  

T: Jak často ve své práci se setkáváte s Cizinci, jak často s nimi pracujete? 

D: No, poslední dobou poměrně dost často. Neřeknu Vám to přesně ale každý týden se dva, tři cizinci 

určitě ukážou. 

T: A co to pro Vaši práci znamená, když přijde klient, který neumí česky. 

D: Jsou to komplikace, je hrozně obtížné mu cokoliv vysvětlit když neumí ani slovo česky. 

T: Máte nějaké stálé klienty z té skupiny, kteří nemluví česky? 

D: Ano jsou nějací stálí, ale někteří naopak přijdou třeba pouze jednou. Dost to záleží co od nás 

požadují. 

T: A měl jste předtím nějaké zkušenosti s využíváním tlumočnických služeb během své práce?  

D: Určitě ne s takto odborným. Někdy si sebou cizinci přivedou nějakou známou, určitě se to ale nedá 

srovnávat s těmi profesionály. 

T: Jaký mělo tlumočení vliv na vaší práci? 

D: Určitě mi to velmi pomohlo a ušetřilo mi to spoustu času. 

T: V čem tedy spatřujete ty hlavní rozdíly té tlumočené  oproti té netlumočené schůzce? 

D: Když probíhá schůzka s tlumočníkem, tak jde vše bez problému, vše je mu přetlumočeno, on vše 

bez problému pochopí a nevznikají žádné problému. A navíc to nezabere příliš času. 

T: Jaké rozdíly spatřujete mezi proběhlým tlumočením a tlumočením, které si zařídí klient sám? 

D: No, občas se stává že ani ti známý přesně nevědí co po nich chci, ale pořád je to lepší než když je to 

bez tlumočení úplně. 

T: V čem spočívají hlavní rozdíly u poradenské schůzky za pomoci tlumočníka oproti schůzce bez 

tlumočení? 

D: Určitě to zabere mnohem méně času a navíc se opravdu něco vyřeší. 

T: Ovlivnilo tlumočení schopnost klienta aktivně využívat nabízených služeb ÚP? 

D: No určitě ano, jako když neumí česky jak mi má cokoliv říct? 

T: Mělo tlumočení ze strany klienta dopad na plnění stanovených cílů a úkolů? 

D: No, tak určitě jo. Minimálně aspoň věděli co se od nich chce. 

T: Jak byste tlumočení hodnotil/a z hlediska užitečnosti pro Vaší práci? 

D: Ušetřilo mi to práci 

T: V jakých situacích považujete využití tlumočení za nezbytné, vhodné, či naopak kontraproduktivní? 

D: Nezbytné je ve většině případů jednání z cizinci. Myslím že tam je vždy účelné 
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T: Ovlivnilo tlumočení Vaši schopnost porozumět potřebám klienta? 

D: Pomohlo mi to snadněji pochopit co vlastně chtějí. 

T: Jaký vliv mělo tlumočení na atmosféru při jednání s klientem? 

D: Bylo pro ně příjemnější jednat v jejich jazyce, když jim bylo vše vysvětleno. 

T: Jak byste hodnotila reakci klienta na možnost využívat služeb sociálních tlumočníků? 

D: My po klientech většinou chceme aby chodili s klienty, snažili jsme se je k tomu všelijak 

přesvědčit. Bez toho je komplikované aby jim vůbec mohla být vyplacena dávka. Takže když 

jim bylo v jejich jazyce vysvětleno o co jde, tak to docela přijali. 

T: Jak byste hodnotila odborné znalosti a přípravu tlumočníků z hlediska problematiky služeb 

zaměstnanosti? 

D: Nebyl vůbec žádný problém že by něco nešlo přeložit nebo se nějak domluvit. 

T: Jaké další požadavky na odborné znalosti byste od tlumočníků očekávala? 

D: Jak říkám, myslím že bylo vše v pořádku. 

T: A jak byste hodnotila komunikační dovednosti tlumočníků? 

D: Měli určitě trpělivost a vše dokázali vysvětlit 

T: Jak byste zhodnotila vystupování tlumočníků z hlediska vstřícnosti? 

D: No jak říkám, neměla jsem s nimi jediný problém 

T: Jak byste hodnotil organizace zajištění služeb tlumočníků a jejich objednávání? 

D: No nebylo to nijak oficiální, prostě jsme se dohodli kdy by se nám to hodili, a tak to prostě vyšlo. 

T: A co si myslíte o dostupnosti informací o možnosti využívat sociálního tlumočení? 

D: Ke mně se vlastně žádná oficiální informace nedostala. 

T: Jak byste zhodnotila časovou dostupnost služeb sociálního tlumočení? 

D: No když jsem vědala že budu tlumočení potřebovat tak mi bylo k dispozici 

T: Jak byste nastavil/a způsob objednávání služeb sociálních tlumočníků pro ÚP? 

D: Jak už jsem říkala, není to moc snadné protože předem nikdy nevíte kdo vám sem přijde. 

T: Kdo by podle Vás měl hradit finanční náklady spojené s tlumočením? 

D. To je složité, protože na to samozřejmě nemá nikdo peníze. Jako myslím že by si klient měl zařídit 

tlumočení sám, když chce něco ve státě kde je úřední jazyk čeština. Ale nevím no… 

T: Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za smysluplné když cizinec neumí česky 

nebo když cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý ale nezná odbornou terminologii nebo když 

cizinec neumí česky, ale mluví rusky nebo anglicky? 

D: Tak hlavně když neumí vůbec česky, tam je to totiž hrozně komplikované nebo až neřešitelné. 
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T: A nakonec závěrečná otázka. My v tomto projektu jsme měli za úkol pilotovat koncept tlumočení, 

které se nazývá sociálním tlumočením. Setkal jste se s tím pojmem někdy, a víte jaký je třeba rozdíl 

mezi tímto a klasickým tlumočením. 

D:Ani ne. Mně je celkem jedno o jaký druh tlumočení jde, důležité pro mě je že klient ví co má dělat. 
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Rozhovor č. p15  

Místo: Praha 10 

Datum: 29. 9. 2015  

Jméno:  

T: Jak často se ve své práci setkáváte s cizinci, kteří nemluví česky?  

D: Po pravdě není jich až tak moc, ale občas se setkáváme, a není to potom až tak ideální. Hlavně když 

ten klient nemá žádného známého, kamaráda, někoho, kdo by mu byl schopný překládat, tak je pak 

s ním trošičku těžký jednat. Ještě kdyby s ním někdo chodil, kdo umí anglicky, nějaký kamarád, ale 

zase je to pořád cizinec a nemusí dobře rozumět česky. A já nevím, jestli mu to dokáže dobře 

překládat. Tak to není opravdu zrovna ideální. Je opravdu dobrý, když je to někdo, kdo vysloveně 

dobře ovládá češtinu, aby sem mu já mohla přetlumočit co po klintovi opravdu chci, a aby on mu 

vysvětlil co má opravdu dělat nebo co nemá dělat, jak to má dělat apd.  

T: Skvěle! Děkuji! Vy jste mi v podstatě odpověděla hned na další otázky z tohoto bloku.  

T: Kdybych se Vás mohl zeptat, zda byste mohla srovnat to tlumočení od známého s tím 

profesionálním. Jestli tam vidíte nějaký hlavní rozdíl.  

D: Ten profesionál mu 100% vše vysvětlí co a jak. Na rozdíl od toho známého, jednou jsem tady 

dokonce měla jednu paní, která byla z Rumunska. Což já zrovna rumunsky neovládám a překládala ji 

její známá, která rumunsky taky moc neovládala. Mluvily spolu krkolomnou romštinou, kterou si 

myslím, že zrovna taky moc neuměly. Pak jsou to ruky, nohy a já jsem z toho zděšená. Tak já jsem 

byla mírně vyděšená, jo, co tam je. To jednání místo toho, aby mělo nějakou dobu, jsou tam určité na 

to doby, že? Tak to jednání je pak minimálně na hodinu, hodinu a půl. A já se pak děsím toho, aby ten 

dotyčný věděl co má dělat.  

T: Ano, ano. 

D: Ten profesionál přesně ví. Objednali jsme si třeba konkrétně angličtinu, španělštinu. Tak přišel 

v konkrétní den, v konkrétní čas, a všechno přeložil. A z jednání je do půl hodinky pryč.  

T: A když vyjdeme z těch vašich zkušeností, z toho proběhlého tlumočení. Jaký mělo vliv na tu 

poradenskou schůzku, na ten kontakt s tím klientem?  

D: Za prvé ten klient, ještě jednou si přeložíme ty základní informace, protože kdyby to měl někomu 

tlumočit, někomu říct. Nevím jestli to tak dělaj nebo nedělaj. Jo, opravdu třeba u jednoho mýho 

klienta, konkrétně s jednou brigádou, opravdu všechno ještě jednou proč, kdy, jak a nač. A ten 

dotyčnej, když pak opravdu pak přišel. Ta samá brigáda se pak objevila později další měsíc, hned 

věděl co, a hned prostě přiběhnul se smlouvičkou. Hned prostě věděl, do jakých částek si může 

přivydělat. Což znamená, že pro mě to má velký význam.  

T: Nekolidující zaměstnání.  

D: Přesně tak, nekolidující zaměstnání. To znamená, že tohle má fakt pro mě velkej význam. A tohle 

to byl konkrétně ten Španěl, vlastně Kubánec. Samozřejmě rozdíl je i takový, když má někdo vedle 

sebe, kdo ho učí česky – třeba manželku, která ho tvrdě učí – kdy prostě musíš! A zároveň když je 

nějaký problém, tak mu řekne: „bude to takhle, takhle, takhle a takhle“. A paní ještě: „a todle todle, 

todle“. Samozřejmě není to vždycky, že by ten dotyčný měl za sebou někoho, kdo by opravdu ovládal 

dobře oba jazyky.  
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T: Jaký mělo to tlumočení dopad v orientaci klienta v agendě úřadu práce?  

D: Takhle k tomuto se stavím trošičku vyhýbavě. Co se týče úřadu práce, samozřejmě když ji zná, 

supr. Co se týče nabídek na zaměstnání a nějaký snahy pokud nemá stálou smlouvu. Tak i když se 

tady bude tlumočník stavět na uši, tak prostě .. tak s tím holt nic neuděláme.  

T: Jasně. To je spíš o vnitřní motivaci.  

T: Myslíte, že on byl už orientován v těch službách?  

D: Oni už většinou jsou. Ty základy už většinou vědí. Nebo když náhodou neví, tak je třeba ten 

překladač na google. Takže zpětně jim to může přeložit a vlastně e-mail na mě mají. Nebo taky 

cizinci, nebo mladiství – může je zastupovat rodič, manžel, či překladatel mají  sebou papír, kde jim to 

pak může přeložit manžel nebo jejich známý, rodiče. A pak třeba zavolají a řeknou: „hele já jsem ten a 

ten a předám Vám paní tu a tu“. A já kouknu, má tam souhlas a pak můžu jednat.   

T: Jaký vliv mělo to tlumočení třeba na jejich schopnost aktivně ty služby využívat? Teď třeba 

nemyslím jen zprostředkování, ale třeba i rekvalifikace.  

D: Je to zase o tom, jaký je ten dotyčný. Měli jsme tady lidi, že jim třeba kolegyně dávala kontakty na 

společnosti, který vyučují češtinu. Ale zase je to o tom, jak ten dotyčný chce. My je tam nemůžeme 

nutit a tahat za vlasy. Někteří klienti jsou rádi, že nejenom kamarád nebo partner je vyučuje češtinu, 

ale jsou tu i ty instituce. Pak jsou tam ty kurzy, kde je třeba Rus, Němec, Angličan, já nevím Litevec a 

všichni nějak začínají od nuly. No dobrý, jsem tady třeba jedinej v Čechách, kdo se tady učí. Ale je to 

prostě o tom, co člověk, to individualita.  

T: Mělo to tlumočení vliv ze strany klienta na plnění úkolů, cílů, které jste si spolu dali?  

D: Pokud neplněj, tak pak dojde k vyhození z evidence, ale to oni taky vědí. Ale opravdu pokud tady 

je někdo, kdo ovládá ten jazyk a opravdu je schopný mu to stoprocentně přeložit, tak ten klient ví do 

čeho jde, jaké má povinnosti. Já pak rozpoznám, zda ten dotyčný se bude nebo nebude snažit. 

T: Tak pak poznáte i tu míru tý aktivity, motivaci? 

D: Jo, mám tady i některý klienty, kterým bych mohla vytahat za uši. Ale bohužel to nejde.  

T: Zkuste prosím uvést nějaký konkrétní příklad z hlediska těch cílů, nejde mi o konkrétní jméno. 

Jestli jste ho například někde poslala ..  

D:  Dokonce jsem tady měla i nástup pána, který se snažil učit česky. Řešili jsme nástup do 

zaměstnání. Říkal, že ve firmě bude mluvit anglicky, ale oni jsou tam všichni Češi. Oni říkali, že ho 

budou nutit učit se česky dál. A říkali: „no tak vy mluvíte anglicky, tak to byste nás občas taky mohl 

naučit nějaké to slovíčko anglicky“. Tak to jsem si říkala, tak to je fajn, že jsem se jakoby jednoho 

človíčka zbavila nástupem. Teoreticky by mohl být šťastný. Otázka je, jak dlouho ve firmě vydrží. Toť 

otázka! Ale je to fajn.  

T: Je dobré slyšet, že došlo k nějakému posunu ..  

T: Jaký vliv mělo to tlumočení na délku poskytované služby? Třeba na tu konkrétní schůzku. 

D: No, kdyby tady byl kvalifikovaný překladatel, tak by ta schůzka byla i pro mě daleko kratší. Na 

dlouhej den mám třeba 40-50 klientů, tak když s ním tady ztrácím hodinu, hodinu a půl. Tak 

samozřejmě i ti ostatní jsou pěkně napružení, protože jsou tady 10 min a někdo jiný má jednání na 

hodinu a půl. A zároveň i pro toho dotyčnýho, když se začně učit česky. Tak já se snažím mluvit 

synonyma, případně ruce nohy. A on musí umět. Pokud opravdu to nějak neovládá, tak já se snažím 

jedno slovo, druhé slovo, nakreslím obrázek než se mi pán chytne. Tak je to potom samozřejmě spíš 

jako fraška, divadlo než jednání.    
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 T: Nedostanete se pak něčemu konkrétnímu, že? 

D: No, ke konkrétnímu. To je fakt pak zdlouhavé. Ať už kdyby jste měl před sebou člověka, který 

nezná cestu někam nebo „nedej bože“ nějaký zákony.  

T: To je dobré vědět  

D: Takže proto my Vás chceme a opravdu potřebujeme    

T: Já jsem opravdu rád, že tu zpětnou vazbu opravdu mám, protože to jsou přesně ty věci, které je 

třeba mít ověřené.  

T: Pak jsem se chtěl zeptat, když to shrneme. Jak byste tedy to tlumočení hodnotila z hlediska 

užitečnosti?  

D: Úplně supr, skvělý, báječný, naprosto jednička s vyznamenáním, stokrát podtržená!!!!!!!!!  Prostě 

bomba!!!!  

T: Děkuju  

T: Pak bychom se podívali na vztah s klientem a na tu atmosféru při jednání. Ovlivnilo to tlumočení 

Vaší schopnost porozumět toho klienta z hlediska jeho potřeb? To znamená, v jaké se nachází situaci, 

co má za sebou, atp.  

D: Takhle. My většinou nějaký ten přehled máme, protože klienti při vstupu píšou dotazník, co 

ovládají, včem mají praxi apd. Třeba u těch cizinců je to super, protože třeba víme, že měl deset let 

praxi jako nějaký manažer ve firmě. Ale pokud nemá nostrifikovaný vzdělání, tak z 99 % tu samou 

práci nedostane a ještě když si k tomu připočteme jazyk, který neovládá, že? Tak málokterá firma 

řekne, jo supr, neumíš jazyk, tak my ti to přeložíme. Tak většinou bez jazyku se nikam nehnou. Pokud 

to nebude zrovna nějaká nadnárodí firma a nepůjde dělat někam manažera, že si ho opravdu někdo 

najde. Ale to není ani promile.   

T: Jaký vliv mělo to tlumočení na atmosféru při jednání s klientem oproti té netlumočené schůzce?  

D: Úplně nevím jak to bylo u klienta, ale já jsem byla klidnější . Myslím si, že i pro toho klienta je 

to opravdu jednodušší, když tady má někoho, na koho se koukne a opravdu mu to přeloží. Opravdu 

v tu chvíli se nemusí tolik soustředit, ale opravdu to dostane přímo na podnose. Opravdu když umí 

nějaké základy češtiny, tak nemusí řešit: „proboha jak to řeknu“? Jo? Myslím si, že i pro toho klienta 

to má velký význam. 

T: Teď budeme hodnotit tlumočníky. Jak byste hodnotila tlumočníka z hlediska jeho znalostí služeb 

zaměstnanosti?  

D: Ty, co jsem tady měla, tak byli báječně připravený. Ani nepotřebuji, aby se nějak extrémně 

orientovali v zákonech, protože něco řeknu, on to hned přeloží a tak to funguje. Hlavně aby ovládal 

jazyk.  

T: A měla byste nějaké požadavky na odborné znalosti tlumočníka?  

D: Ani nepotřebujou, jo? Ti, co ke mně chodili, byli opravdu příjemní, ovládali jazyk a to je pro mě 

nejdůležitější. A jestli původně studovali nějakou biomechaniku nebo já nevím co, tak je mně 

teoreticky jedno. Ale je už vidět, že chodili po úřadech, tak bylo vidět, že spoustu věcí znali. Asi už 

něco nasákli.   

T: Je pro Vás důležitá nějaká vstřícnost a nějaký určitý přístup?  
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D: Jo, určitě je důležité, aby byli hlavně na nás příjemní, aby nás třeba nemlátili   

T:  No, to si nemůžou dovolit  

T: Jak byste hodnotila jejich neutralitu, jejich nestrannost, důvěryhodnost?  

D: Určitě byli vstřícní.  

T: Chtěl jsem se zeptat. Jak byste hodnotila jejich schopnost se přizpůsobit Vašim časovým 

požadavkům?  

D: Úplně bez problémů. Vždycky jsme jim hlásili dopředu, kdy má dotyčný přijít. A vaše organizace 

věděla, kdy koho a kam poslat. A my jsme se tady snažili vzájemně, například když tady kolegyně 

potřebovala španělštinu. Tak jsme se vždycky vzájemně domluvily a dávaly ty lidi v jeden den, aby ta 

slečna nemusela běhat 3-4x týdně.  

T: Tak to jsme se dostali k tomu systému objednávání. Byla jste s ním spokojená nebo byste ho nějak 

změnila?  

D: Byla jsem spokojená. 

T: Kdybyste ho chtěla nebo měla navrhnout vlastní způsob. 

D: Ne, já bych ho neměnila. Fakt to bylo úplně báječné. My jsme se vždycky domluvili, kdy má 

dotyčný přijít a vyřešilo se to. A pak třeba v jiný den byla španělština, třeba za 14 dnů jsme někoho 

potřebovali s angličtinou.  

T: Jak byste hodnotila dostupnost té informace využívat tlumočníků? Jak se k Vám dostala rychle 

dostala ta informace?  

D: To Vám nedokážu odpovědět. Měli jsme tady nějakýho cizince a paní vedoucí na Vás nějak přišla 

nebo jste se ozvali, jsme to hned kvitovali. A hned ten den byla porada a kdo má jaký cizince, že nám 

bude někdo překládat. Takže báječný.  

T: Takže dobře že se to mezi vás dostalo tak rychle. 

D: U nás se všechno hned rychle rozkřikne.   

T: Kdo by podle Vás měl hradit finanční náklady spojené s tlumočením? Nemusíte na to odpovídat. 

D: Klidně na to odpovím. Ono je to docela široká otázka. Jako za prvé, úřady by měly mít možnost 

využít nějakých překladatelů, pokud ten dotyčnej řekne, že by to pro něj bylo vhodný. Na druhý straně 

mám známé v zahraničí a tam to řešej tak: „Chceš být u nás v zemi? Máš umět jazyk! Nikdo ti prostě 

žádný privilegia dělat nebude“! Neříkám, že by to až zase měli klienti platit. Nejsem si totiž jistá, že 

by naši klienti na to měli. Ale myslím si, že by asi měl platit stát.  

T: Pak jsem se chtěl ještě zeptat. Je to taková souhrnná otázka, která má tři odpovědi. Můžete 

odpovědět zvolit jednu nebo více variant…. Je to pouze informační, jaký máte názor.  

T: Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za smysluplné. Za a) cizinec nemluví 

česky; za b) cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, nezná ovšem odbornou terminologii; za c) 

cizinec neumí česky, ale mluví rusky  nebo anglicky.  

D: Takhle já na to odpovím taky ze široka. Ten kdo neumí vůbec, tak o tom není vůbec pochyb. Ten 

kdo umí středně pokročilý a akorát neumí zákony nebo podobně, tak se samozřejmě domluví a není to 

tak, že jen řekne ahoj a nashle. Jo? Ten kdo umí středně komunikovat, tak si myslím, že překladatele 

nepotřebuje. Ten kdo opravdu neovládá, tak je mu potřeba opravdu přeložit. Ten kdo umí rusky a 

anglicky, tak je to sice fajn, ale my nesmíme tady překládat klientům.  
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T: Hmm. Rozumím.  

T: My jsme v tomto projektu zkoušeli tzv. sociální tlumočení. Jste seznámena s tím konceptem? A 

všimla jste si nějakého rozdílu mezi tím klasickým a mezi tím, které jsme zkoušeli? Nějaké rozdíly?  

D: No já s klasickým tlumočením nemám úplně zkušenosti. Třeba když známí řešili nějaký smlouvy 

ve firmě. Tož to je sice hezký, ale jakoby jsem to neřešila já. Co se tohoto tlumočení tady týče, tak 

moc velký rozdíly jsem neviděla.  

T: Tak jo. 

D: To je všechno? 

T: Jo, tak Vám moc děkuju.  
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Rozhovor č. p16 

Místo: Praha 10 

Datum: 29. 9. 2015  

Jméno:  

 

T: Paní … , rád bych se Vás zeptal, jak často se při své práci setkáváte s cizinci, kteří nemluví česky?  

D: No, můžu říct, že je to čím dál víc.  

T: A co to pro Vaši práci znamená? Jak taková schůzka probíhá, jaký je rozdíl oproti běžné schůzce, 

kde rozumíte ?  

D: No, například. Přijde sem uchazeč a akorát pozdraví. Já chci po něm kartičku a on mi nerozumí, že 

mi má dát kartičku. Tak se s ním snažím vším možným způsobem dorozumět, že mně má dát tu 

kartičku uchazeče o zaměstnání. A když s ním chci dále nějakým způsobem pracovat, tak on mi prostě 

nerozumí.  

T: A máte nějaké stálé klienty, kteří nemluví česky? Tím nemyslím opakovanou evidenci, ale někoho 

v dlouhodobější evidenci. 

D:  Máme s tím problém, (dále není rozumět)! 

T: A měla jste někdy v minulosti zkušenosti s využíváním tlumočnických služeb?  

D: Neměla. (dále není rozumět) 

T: A přivedli si sebou někoho z rodiny k tlumočení?   

D: Málokdy. Někdy se to stává, ale málokdy si někoho přivedou.  

T: A když se to stane, jak byste hodnotila například to tlumočení, jak proběhlo v rámci projektu, a 

s tím tlumočením když si přivedli někoho z rodiny?  

D: (špatně rozumět). No, záleží prostě na lidech, to je individuální, prostě kdo s kým přijde. Je to 

prostě individuální.  

T: Když vyjdeme z Vašich zkušeností. Mělo nějaký vliv to tlumočení na tu schůzku s tím klientem, co 

jste tady měli? 

D: No, samozřejmě. Třeba jsme tady řešili jenom trvalý bydliště (není rozumět). Byla tady od vás ta 

paní tlumočnice. A ten pán nepřišel (klient cizinec). Tak jsem si říkala, že když ten pán přijde, tak jak 

já se s ním dorozumím a paní byla ochotná mu zavolat, abychom se domluvili pak společně.  

T: V čem tedy spočívají pro Vás ty hlavní rozdíly tlumočené schůzky? Můžete to nějak shrnout a 

uvézt  nějaké konkrétní rozdíly? Rozdíl když přijde bez tlumočníka …  

D: To je samozřejmě rozdíl. Když na mě třeba mluví (není rozumět) tak rozumím, ale když na mě 

třeba mluví španělsky (není rozumět). Pozvu ho na další schůzku. Naznačím mu, ukážu mu kartičku, 

zapíšu další termín schůzky.  

T: Jaký mělo vliv tlumočení na orintaci klienta v agendě úřadu práce? Jde o to, jestli klient pochopil  

všechny nabízené služby?   

 D: Když byl s tím tlumočníkem?  
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T: Ano. Mohla byste uvézt nějaký příklad?  

D:  Já sem tady měla jenom toho jednoho. Říkám, jak jsme třeba řešili jeho změnu bydliště, jeho nový 

trvalý pobyt. (není rozumět). Nic víc tady nevyřizoval.  

T: A ovlivnilo tlumočení schopnost klienta aktivně využívat té služby, co mu poskytujete?  

 D: To je individuální jak ten člověk chce spolupracovat. Když se někomu nechce spolupracovat, tak 

s ním neuděláte nic. Ten pán co tady byl, tak tam bylo vidět, že si práci najít chce, tak ten 

spolupracoval.  

T: Mělo to tlumočení vliv na plnění cílů a úkolů, které jste si dali? Jestli jste mu například dala 

doporučenku.  

D: No, já jsem mu dala spíš informace o volných pracovních místech. (není rozumět)  

T: Takže z toho žádnou zpětnou vazbu nemáte?  

D: No, je to o těch jazykách. (není rozumět) 

T: To je jasný.  

T: Jaký vliv mělo tlumočení na délku poskytovaných služeb? Jak se to projevilo při realizaci té 

schůzky?  

D: Jestli to bylo delší než normální schůzka?  

T: No, nebo třeba kratší. Záleží .. 

D: No, jak říkám. Bylo to lepší, například když s ním někdo přijde, tak já s ním můžu lépe 

spolupracovat. Když přijde s tlumočníkem, tak on ví a já vím. 

T: Takže byla delší, a jak proběhla?  

D:  Proběhla líp. Než když pán přijde a domlouváme se mezi sebou rukama nohama.  

T: Jak byste to tlumočení hodnotila z hlediska užitečnosti pro Vaši práci?  

D: To víte, že to bylo užitečný. Omlouvám se, že se asi furt opakuju.  

T: Ne, ne nic se neděje. Některé ty otázky se taky pořád opakují, ale tam jde spíš o to, abychom dostali 

komplexní (není rozumět).  

T: Pak jsem se chtěl zeptat, ovlivnilo to tlumočení Vaši schopnost porozumět potřebám toho klienta? 

Třeba se umět empaticky vcítit do jeho situace?  

D: To každopádně. 

T: Mohla byste uvézt nějaký konkrétní případ?  

D: Já jsem měla jenom toho jednoho, takže to by chtělo probrat to ještě s někým jiným.  

T:  Jo. A když srovnám tu atmosféru za přítomnosti tlumočníka a bez toho tlumočníka. Vidíte v tom 

nějaký rozdíl?  

D:  No určitě tam je rozdíl. Je určitě příjemnější, když přijde s tím tlumočníkem než bez něj a vy 

nerozumíte. Já se pořád opakuju.  

T: Ne, to je tohle důležité. No a ta atmosféra, to jak ta schůzka probíhala? 
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D: No, samozřejmě mnohem líp. Jak říkám, pán přišel, nic neřekl. Dala jsem mu tak akorát další 

termín schůzky. To bylo všechno (není rozumět). On když bydlí v Praze, tak může zůstat tady u nás 

v evidenci. Chtěl zůstat tady (dále není rozumět), ale jak by to bylo, kdybych já tady neměla toho 

tlumočníka. 

T: Jak byste hodnotila jeho reakci toho klienta na možnost využívat těch služeb?  

D: Řekla bych, že byl taky spokojenej (dále není rozumět). 

T: Jak byste hodnotila odborné znalosti tlumočníka z hlediska problematiky služeb zaměstnanosti?  

D: No, tak já si myslím, že určitě kladně, protože paní všechno tady věděla. Dostala předem výpisky, 

tak určitě kladně.  

T: A mohla byste uvézt třeba nějaký příklad? V čem se orientovala, znala to a to?  

D: Mě nic nenapadá.  

T: Třeba dokázala přeložit ..? 

D: Jo, (říká něco o smlouvě, ale není rozumět co) .. 

T: Konkrétně metodický a zákonný povinnosti, který musí ten klient splnit.    

T: Jaké byste měla požadavky na odborné znalosti ze strany těch tlumočníků? Co by měli ještě kromě 

jazyka znát?  

D: Takovou tu problematiku ohledně zaměstnávání, například pracovní smlouvu, že má mít pojištění a 

zkrátka ty zákony kolem toho. Ale ta paní to znala (není rozumět). 

T: Jak byste hodnotila nestrannost a důvěryhodnost toho tlumočníka? Jak se choval při tom jednání? 

Byl nestranný, nenadržoval někomu?  

D: Já samozřejmě nerozumím, co si povídal s tím uchazečem (není rozumět). Připadal mi jako 

uprostřed mezi náma, aspoň mi to tak přišlo.   

T: To je důležité, že byl prostředníkem.  

T:  Jak byste hodnotila toho tlumočníka, zda se byl schopný přizpůsobit z hlediska času a organizace?  

D: No, tak to vona ta paní taky nepřišla (není rozumět). Já jsem trvala na schůzce s tím pánem, kdy 

dáme další a ona říkala (ta tlumočnice), že právě nějakej ten den nemůže. Tak jsme si vzájemně vyšli 

vstříc, aby ta paní právě přišla. Jo. Já bych právě nevěděla jak se s ním domluvit. Radila mi jak se 

s ním domluvím. 

T: Jak byste hodnotila komunikační dovenosti toho tlumočníka? To znamená vystupování.  

D: Bylo to v pořádku. Dobrý. 

T: A z hlediska vstřícnosti?  

D: Tak taky.  

T: Nyní bychom se podívali na organizaci té služby. Jak byste hodnotila objednávání těch tlumočníků? 

To znamená toho systému, jak se objednávali na ty konkrétní setkání?  

D: No, jako přímo na ty termíny schůzky? 

T: Tak, přímo jak se to objednávalo. Jak Vám to přišlo?  

D: V pořádku. Nebylo to nějak, že bych byla nespokojená, tak to ne. 
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T: Jak byste hodnotila časovou dostupnost těch služeb? Byly k dispozici, když jste potřebovala?  

D: Jak říkám, byl tady jen ten pán a na termín schůzky přišla. Takže já jsem neměla problémy. To 

nemůžu srovnávat (není rozumět). 

T: Jak byste nastavila ten způsob objednávání těch služeb, kdybyste si to mohla navrhnout sama? Jak 

by Vám to vyhovovalo? Nemusíte odpovídat.  

D: Tak tady to tak nastavený máme. Hlavně přizpůsobit ten čas (není rozumět).  

T: Opět nemusíte odpovídat. Kdo by podle Vás měl hradit náklady spojené s tím tlumočením?  

D: Tak já na to nechci odpovídat. 

T: Dobře. Dobře.  

T: Tak toto je předposlední otázka. Za jakých okolností považujete využití tlumočnických služeb za 

smysluplné? Jsou tam tři možné odpovědi, můžete si vybrat jednu, dvě nebo tři odpovědi. Za a) 

cizinec neumí česky; za b) cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, nezná ovšem odbornou 

terminologii; za c) cizinec neumí česky, ale hovoří rusky nebo anglicky.  

D:  Za a) neumí vůbec česky.  

T: Takže ta první možnost? Mohla byste to případně nějak rozvézt?  

D: Ne.  

T: Tak stačí takto. Pak tady má takovou závěrečnou otázku. My jsme v tomto projektu měli možnost 

testovat tzv. sociální, někdy se tomu říká komunitní tlumočení. Setkala jste se někdy s tímto druhem 

tlumočení?  

D: Ne. 

T: Ne?  

T: A kdybyste měla porovnat klasické tlumočení s tím tlumočením, co probíhalo v rámci projektu? 

Všimla jste si nějakého rozdílu?  

D: Ne.  

T: Tak Vám moc děkuji. 
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Rozhovor č. p17 

Místo: Praha 10 

Datum: 13.10.2015 

Jméno:  

T: Paní kolegyně, jak často se ve své práci setkáváte s cizinci, kteří neumí česky? Jak je to časté, 

zhruba? 

D: No teď v posledním roce je to hlavně dost častý, každý měsíc někdo přijde nový. 

T: A co to pro Vaší práci vlastně znamená, když přijde takový člověk, který neumí česky, klient. Jak ta 

práce s ním probíhá? 

D: No tak my jim říkáme, aby si přivedl tlumočníka, když neumí česky. To není naše povinnost, 

abychom uměli jazyky, že jo.  

T: Rozumím. 

D: Takže je to i v jiných zemích, vlastně. Že vlastně se má už trošičku naučit jazyk, do který země jde. 

už ten cizinec sám by se měl podle mě jako starat. No a některý lidi volaj i svejm členům z rodiny. 

Třeba Brit, kterýho jsem tady měla, manžela byla Češka, tak volá ženě a i takhle se domlouváme. Ona 

mu to tlumočí.  

T: Viděla byste nějaký rozdíl mezi tímto tlumočením rodinnými příslušníky a tím profesionálním 

tlumočením? 

D: No určitě, tady mám tu jistotu, že vím, co mu ta paní řekne. Že mu to řekne dobře, že mu to 

vysvětlí. Že ten člověk nebude zmatený. Někdy tedy koukaj zmateně a nevědí, jak se mají chovat, pak.  

T: Pak jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějaké stálé klienty, kteří nemluví česky. A nemusí se jednat 

jenom o opakovanou evidenci ale o stejný případ. 

D: Teď jak tomu mám rozumět? Jako, no, jsou tady ty lidi, co tady žijou, pracujou v anglických 

firmách, pak sem přijdou a řeknou, že tady budou krátce, že potřebujou 3-4 měsíce, než si najdou 

práci, no a pak jsou takoví, kteří – to jsou třeba politický azylanti, tak to jsou lidi, kteří sem přijdou 

absolutně nepřipravení a to je problém. No a ti – většinou – ti jsou tady dlouho. 

T: A když vyjdeme z Vaší zkušenosti, jaký to tlumočení mělo vliv na poradenskou schůzku? 

D: No, probíhá ta schůzka tak jakoby v přátelským duchu, klient je taky jakoby klidnější. I takovej 

komunikativnější. Mám jistotu teda, že dostane ty pokyny, jaký má povinnosti a práva, [není rozumět]. 

T: A když bych se Vás zeptal ještě jednou o tom, jaké jsou tedy hlavní rozdíly mezi teda schůzkou za 

pomoci tlumočníka oproti té schůzce netlumočené. Ještě jednou, kdybychom to mohli nějak shrnout. 

Jaký jste z toho měla pocit? 

D: Jaký jsem z toho měla pocit? No, tak já tady mám pak jistotu, že ten tlumočník řekne všechno, co 

se řekne. A když jsem tady sama, tak na sebe koukáme, teď já mu vlastně řeknu, že musí mít – nebo že 

se sám musí postarat o to, mít tlumočníka, nebo překladatele. Je tady ticho, on to tady podepíše a 

příště si přiveden třeba někoho z rodiny. Už tady někteří mají třeba i děti a ty už umějí česky, ale 

problém teďko tady mám třeba lidi z Mongolska. Paní je tady od roku 2014, oni dostanou i kurz 

češtiny a ona tady sedí a nepromluví ani slovo. Jo, spíš potom tady ještě jeden problém větší ten, že ti 

lidi někteří nechtějí se učit česky.  
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T: Mělo to tlumočení, nebo jaký mělo případně dopad na orientaci toho klienta v agendě úřadu práce. 

To znamená ve službách, které nabízíte. 

D: No, tak tomu člověku je to všechno jasný. Měli jsme tady například jednoho cizince ze Španělska, 

tomu taky bylo vysvětleno, jak to funguje, když mu mám dát nabídku práce. Teď na mě kouká, něco 

říká, jako trošku v angličtině pár slovíček no a stojí a mlčí. Tak co s ním? Já jim tu práci musím 

nabízet. Takže zase – já ho nutím: „Proč se neučíte česky?“, teď on nic. Já mu říkám: „Vy mně 

neslyšíte?“, i takovýhle situace tady jsou. 

T: A když se vrátíme k tomu tlumočení, mělo nějaký dopad na schopnost klienta aktivně využívat 

služeb, které nabízíte? Třeba dalších služeb, nejen zprostředkování zaměstnání. Nebo i konkrétně na to 

zprostředkování zaměstnání. Jaký to mělo dopad. 

D: [není rozumět] nebo jim něco doporučim, tak si to všechno splnil, no. Takže má jistotu, že nikde 

nedošlo k pochybení, že z naší strany, ani z jeho, že to opravdu bylo vysvětleno a že to prospělo i nám.  

T: Myslíte, že to mělo vliv i na jeho motivaci? Jako najít si tu práci? 

D: Tenhle člověk jako asi konkrétně případ, u něj konkrétně asi ne. Ale u jinejch určitě jo, no. Oni mi 

sem přijdou zase další noví lidi a … 

T: Pak jsem se chtěl zeptat tedy, jaký mělo to tlumočení vliv na délku poskytování služby úřadu 

práce? Myslím teď konkrétně v kontaktu s tím klientem. 

D: [není rozumět] 

T: Myslím teď konkrétně v kontaktu s tím klientem, jestli se to prodloužilo nebo naopak zkrátilo. Jestli 

to mělo vliv na tu časovou hospodárnost. 

D: No, určitě na některé to mělo, no. Našli si práci, někteří ano. 

T: Myslíte [není rozumět]? 

D: No, ano. Určitě. 

T: Pak jsem se chtěl zeptat… 

D: Protože my je pak pošleme na úklid, že jo. Tak to zase ne-, když se mu to vysvětlí, jak… 

T: …to má dělat. Hm [pozitivně]. Takže byl i nějaký dopad na uplatnění toho klienta? 

D: [není rozumět] 

T: Chtěl jsem se zeptat – Vy jste to samozřejmě zmínila v tom úvodu – ovlivnilo to tlumočení Vaší 

schopnost porozumět potřebám toho klienta? 

D: No hlavně se domluvim s nim co umí, jakou práci, jestli má zdravotní omezení, jestli nemůže něco 

dělat, nějakej druh pracovní činnosti,  
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Rozhovor č. 18 

Místo: Praha 5 

Datum: 15. 10. 2015 

Jméno:  

 

T: Jak často se ve své práci setkáváte s cizími státními příslušníky? 

D: Denně 

T: Dá se říct, kolik jich v průměru denně může být? 

D: Někdy přijdou tři, ale někdy jich přijde třeba deset denně. Vemte si, že průměrně když máme 

čtvrtletí tak chodí šedesát i sedmdesát lidí denně. Takže z toho deset, patnáct lidí určitě jsou cizinci. 

T:Co to pro vaši práci znamená, když za vámi přijde cizinec? Jaké jsou zásadní odlišnosti oproti 

komunikaci s Čechem, samozřejmě vím že je tam jazyková bariéra, ale jako kdyby jste to zhodnotila 

nějak celkově. 

D:Víc papírů  

T: Víc papírování?   

D: Ano přesně tak 

T: A konkrétně když vezmeme ten poměr, o kolik je to více té agendy? 

D: Co se týče třeba evropské unie tak je to třeba 200 procent. Když jsi vemete u rodičáku jsou to dva 

papíry u evropské unie je to dvacet papírů někdy i více. Samozřejmě musíme psát do zahraničí, teď 

kolikrát právě nerozumí česky, takže přijdou bez překladatele nebo naopak si přivedou nějakou českou 

kamarádku a je to komplikovaný no. 

T: Máte nějaké stálé klienty z té skupiny, kteří nemluví česky? 

D: Ano, máme. Hlavně jsou to ti z Kuby. To je VIP skupina, kteří tady jsou minimálně tři roky a 

nebyli schopní se naučit ani základní slovíčka, což je docela problém. 

T: Kolik třeba těch klientů může být těch, kteří se opakují když by jste srovnala ty kteří chodí třeba 

dvakrát nebo jestli je početnější skupina těch kteří chodí třeba častěji.  

D: Jelikož řešíme ubytování tak tito sem chodí každé čtvrtletí ty to stále pobírají, protože práci si tady 

nehledají. Ale jenom vykořisťují náš stát, nebo alespoň já to tak cítím. Co se týče toho rodičovského 

tak ty přijdou jednou někdy dvakrát, protože mají jedno dvě dítě. 

T: Měla jste předtím, něž začala služba sociálního tlumočení, nějakou zkušenost s tlumočením během 

práce s klienty? 

D: Ne neměla. 

T: Jaký mělo tlumočení vliv na vaší práci? 

D: Velmi dobrý, protože když ti lidé neumějí česky tak se s nimi těžko domluvíte na běžných věcech. 

Bez tlumočníka je to naprosto zoufalý.  

T: Jaké rozdílí zpatřujete mezi tímto proběhlým tlumočením a tlumočením které si zařídil klient sám? 
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D: Tak je určitě profesionálnější, protože už vědí, co budeme chtít, jsou připraveni. Určitě je to lepší 

než když přijde nějaká kámoška nebo sousedka.  

T: V čem jsou ty hlavní rozdíly u té poradenské schůzky za pomoci tlumočníka oproti té schůzce bez 

tlumočení? 

D: Zaprvé je to rychlejší odbavení toho klienta a hlavně je to najednou. Když přijdou bez tlumočníka 

tak musejí přijít třeba pětkrát takže to všem zabere více času a je to komplikovanější.  

T: V čem spatřujete pozitivní případně negativní stránky využití těch profesionálních tlumočnických 

služeb. 

D: Negativní nespatřuju vůbec žádný spíše naopak. 

T: A z těch pozitivních? 

D: Prostě přišla slečna jednoduše jsme jí to vysvětlily, vzala si papíry a bylo to hned. 

T: Dokážete posoudit jaké mělo tlumočení dopad na orientaci klienta v agendě? 

D: Určitě dobrý, když mu to vysvětlí někdo v jeho mateřském jazyce, tak to třeba pochopí, protože 

někteří ti lidi jsou méně chápající, takže je to určitě lepší. 

T: Napadá Vás nějaký konkrétní příklad? 

D: Ano, pán z Kuby, je tady tři roky, neumí ani slovo česky, přišel ke mně a akorát na mě ukazoval 

papír a řekl málo peněz – to se česky naučil. A já jsem mu to nedokázala vysvětlit, protože bez 

tlumočníka to nedokážete vysvětlit. 

T: Dokážete určit jestli mělo tlumočení nějaký vliv na klienta a jeho schopnost využívat těch 

nabízených služeb ÚP?  

D: Oni pak umí velice dobře využít sociálních dávek. 

T: Mělo tlumočení dopad na plnění stanovených cílů a úkolů ze strany klienta? 

D: Určitě ano. Je tady toho tolik že si nemohu vzpomenout na nějaký určitý příklad.   

T: Jaký mělo tlumočení vliv na délku poskytování služby pro klienta? 

D: Co se týče času, tak pět minut s tlumočníkem. Bez tlumočníka půl hodina a nedoberete se 

k ničemu.  

T: Jak byste tlumočení hodnotila z hlediska užitečnosti pro Vaši práci? 

D: No velice, velice dobře. Já bych řekla že je to nutnost. Člověk bez tlumočníka, který neumí česky 

by sem neměl ani chodit, protože jak se máme domluvit, to prostě nelze. 

T: V jakých situacích považujete využití toho tlumočení za nezbytné? Kde vhodné? Kde možné? A 

kde myslíte že by bylo neúčelné? 

D: Ja myslím že tady je to vždycky nutnost, bez něj nevysvětlíte tomu člověku nic.  

T: Ovlivnilo tlumočení vaši schopnost porozumět potřebám klienta?  

D: Ano, určitě.  

T: Napadá Vás nějaký určitý příklad?  

D: Ne, nevím 
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T: Jaký vliv mělo tlumočení na atmosféru při jednání s klientem? 

D: Určitě všechno proběhlo v klidu, ona to přetlumočí, on zapátrá a je to v pohodě.  

T: Jak byste hodnotila reakci klienta na možnost využívat sociálního tlumočení? 

D: Já nevím, jestli oni vědí, že můžou něco takového využívat. Já jim prostě řeknu že sebou musejí 

mít tlumočníka. Jsme v ČR a úřední jazyk je čeština. Myslím ale, že by to mělo být někde napsané 

nebo by jim to mělo být nějak sdělováno přes nějaké agentury. 

T: Jak byste hodnotila odborné znalosti a přípravu tlumočníků z hlediska problematiky služeb 

zaměstnanosti?  

D: Pro mě to bylo naprosto perfektní. Já jsem byla naprosto spokojená.  

T: jaké další požadavky na odborné znalosti byste od tlumočníků očekávali?  

D: Oni věděli to co jsem potřebovala, vše v pořádku. Nemám jediný problém. Oni už vědí, jaké máme 

požadavky. 

T: Jak byste hodnotila neutralitu těch tlumočníků? 

D: Fakt jsme byly všechny maximálně spokojený. Pro nás je to s tím tlumočníkem prostě super. My 

jsme nadšený. 

T: Jak byste hodnotila schopnost tlumočníků přizpůsobit se vaším časovým požadavkům? 

D: Neměli jsme problém se domluvit. Dokážou se přizpůsobit. 

T: Jak byste hodnotila komunikační dovednosti tlumočníků? 

D: Sto procent. 

T: Jak byste hodnotila vystupování tlumočníků z hlediska vstřícnosti? 

D: Také na sto procent. 

T: Jak byste hodnotila organizaci zajištění služeb tlumočníků? 

D: Já jsem zatím neměla možnost se s tímto setkat. Nebo neobjednávaly jsme si. Oni už přišli s těmi 

tlumočníky. Já jim to nijak nezprostředkovávala. Já vůbec nevím vlastně jak to funguje. 

T: Jak byste hodnotila dostupnost informace o možnosti využívat služeb tlumočníků?  

D: Tak tu vlastně žádnou nemáme, nebo jsem se s žádnou takovou informací nesetkala. Proto jsem 

také žádnou takovou možnost nenabízela. 

T: Jak byste hodnotila časovou dostupnost služeb sociálních tlumočníků? 

D: Nedokážu posoudit. 

T: Jak byste nastavila způsob objednávání služeb sociálních tlumočníků? 

D: Víte co, já nikdy nevím, kdo přijde. Nevím jestli to bude někdo z Kuby nebo někdo z Uzbekistánu. 

Spíš bych, aby byly nějaké stránky, kde by jim byla služba nabízena. My nikdy nevíme kdo k nám 

přijde. 

T: Kdo by podle Vás měl hradit finanční náklady na spojené s tlumočením?  

D: No myslím že by to měl být ten klient, ale nevím asi to zní hnusně. Ale myslím si že jo. Dostávají 

tady od nás sociální dávky dost velký, takže myslím že by si z toho mohli pak uhradit tuhle tu službu.  
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T: Za jakých okolností pokládáte využití tlumočnických služeb za smysluplné? Jsou tam tři možnosti: 

cizinec neumí česky, cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, nezná ovšem odbornou 

terminologii, cizinec neumí česky, mluví rusky nebo anglicky. Jde tam o smysluplnost toho tlumočení, 

jestli je smysluplné ho využívat jenom v situaci, kdy neumí česky? 

D: Vždy 

T: Jste blíže seznámena se sociálním tlumočením a víte jaký je rozdíl oproti klasickému? 

D: Ne, Nevím  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Rozhovor č. p19  

Místo: Praha 5 

Datum: 16. 10.  2015  

Jméno:  

T: Paní kolegyně, jak často se setkáváte při své práci s cizími státními příslušníky, kteří neumí česky?  

D: Tak často né. Vyjímečně přijde někdo, kdo neumí česky. Pro ten začátek jim stačí umět málo, spíš 

ty technické věci. Tam je pak lepší ten překladatel.  

T: Myslíte odbornou terminologii?  

D: Hmm, jo. 

T: Můžete uvézt nějaký příklad?  

D: No, oni si napíšou do toho zprostředkování povolání, které chtějí zprostředkovávat, nějaký název 

pozice, který většinou neodpovídá těm našim názvům. A ty naše přístroje jakoby na to vyhledávání 

volných míst to nemají jakoby stejně. Takže potom je s tím problém. Tak když jsem tady měla tu 

překladatelku, tak ona to tomu pánovi vysvětlila, a společně jsme pak vybrali to konkrétní co by nejvíc 

vyhovovalo tomu kritériu vyhledávání.  

T: Jednalo se tedy o nějakou konkrétní pozici toho povolání, které ten pán potřeboval?  

D: No, no, ano.  

T: A co to pro Vaši práci znamená, když přijde takový člověk, který neumí česky a přijde k vám na 

úřad kvůli práci?  

D: Co to pro mne znamená?  

T: Ano. Jak ta schůzka pak vypadá? Jaký to má dopad?  

D: Jak říkám, já co se týče toho dorozumívání. Tak to já se s ním nějak domluvím, ale jde tam spíš o 

tu technickou část. Tam to trošku vázne, protože ani já neumím perfektně anglicky. Mám prostě 

základy. Tak k tomu je to dobrý.  

T: A máte nějaké stálé klienty, kteří neumí česky? Nemusí jít o opakovanou evidenci. 

D: Já mám jenom jednoho.  

T: A měla jste před tím nějaké zkušenosti s využíváním tlumočníků?  

D: Ne.  

T: Ani tlumočníků, třeba z rodiny, které si přivedli, aby jim tlumočili?  

D: Já jsem tady žádné takové neměla, protože oni vždycky částečně uměli. Takže jsem se s nimi 

vždycky dohodla. Takže zatím tenhle jeden konkrétní případ. Ale už si ani nevzpomínám, kdo to tady 

konkrétně byl. Ale jak říkám, když přišel podruhé, tak už jsme se dobře dohodli. Věděl přesně 

konkrétně co, atd.  

T: Když vyjdeme z vašich zkušeností. Jaký tedy to tlumočení mělo vliv na tu schůzku? Už jste o tom 

mluvila, že Vám ta tlumočnice pomohla identifikovat konkrétní pozice při vyhledávání volných míst.  
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D: Tak určitě pomohla pánovi. Pomohla lépe tomu pánovi vysvětlit fungování úřadu práce, např. ty 

základní věci, které se mají tady dodržovat, co může a co nesmí. Takže to měl tady s lepším překladem 

než ode mne teda.  

T: Mohla byste to nějak rozvézt, čeho se to konkrétně týkalo? Můžete uvézt příklad?  

D: Takže třeba, že schůzky jsou závazné, jak třeba schůzky omlouvat a třeba kdyby pán nastoupil na 

nějakou dohodu, místo, tak jak má postupovat při dokládání těch smluv a eventuelně co k tomu ještě 

potřebujeme dalšího.  

T: Abyste ho mohli vyřadit z evidence? 

D: Ano, přesně tak pro evidenci vedení nebo vyřazení. 

T: Když bych se ještě jednou zeptal na ty hlavní rozdíly té tlumočené a netlumočené schůzky. Na co 

byste si ještě vzpomněla?  

D: Já si myslím, že jsem to už řekla těma dvěma odpověďma. Že jsem to vlastně řekla těma věcma, 

kterých se to týkalo.  

T: Ehm, ehm. A zmínila jste, že to mělo i dopad na oblast agendy úřadu práce. Myslíte si, že to mělo 

vliv i na další služby nabízené úřadem práce? (není dobře rozumět) 

D: Takhle co se týče dalších služeb úřadu práce. Pán je zatím krátce v evidenci, takže se to u něj zatím 

týká jen vyhledávání volných míst, co máme v systému. Což už teď vím ty konkrétní požadavky, co 

bych mohla vyhledávat. A zatím nic jinýho jsem s pánem dosud neřešila.  

T: Takže je to zatím krátká evidence, tak jste s pánem nemusela žádanou další intervenci dělat? 

D: Tak ano. Jen to vyhledávání.  

T: Mělo to tlumočení dopad na stanovení těch stanovených cílů, které jste si dali? Takže třeba 

oslovení zaměstnavatele. Dal Vám nějakou zpětnou vazbu?  

D: Takhle, jak jsem říkala. Jde o krátkou evidenci. A on se mi zatím jen hlásí jakou aktivitu měl, třeba 

jestli byl na nějakém výběrovém řízení. Jestli má už nějaké pohovory za sebou, ale vyloženě my od 

něj vyžadujeme konkrétní aktivitu až po pěti měsících.  

T: Chápu, chápu.  

D: Takže to bude spíš do budoucna.  

T: Takže kdybych to ještě shrnul. Jak byste to tlumočení hodnotila z hlediska užitečnosti pro Vaši 

práci?  

D: Tak mně to určitě pomohlo a pomohlo to určitě i tomu klientovi. Nám oběma. A paní, která tady 

byla, byla velice ochotná a vysvětlila to úplně skvěle. On byl taky spokojený.  

T: A byla podle Vás schopná, disponovala odbornými znalostmi? Co se týče znalosti veřejných služeb 

zaměstnanosti? Vysvětlovala .. 

D: Ano, vysvětlovala věci, které si myslím, že ani vysvětlovat nemusela. Za krátkou dobu ten člověk 

všechno pochopil a byl spokojenej.  

T: A vy jste říkala, že to tlumočení mělo vliv na schopnost porozumět jeho potřebě. Zjistit, jakou 

pozici ten člověk hledá?  
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D: Týkalo se to toho zprostředkování. Oni se spolu dohadovali a paní mu k tomu všechno vysvětlila a 

myslím, že ani pán neměl pak k tomu nějaké velké dotazy. My jsme mu to pěkně všechno vysvětlili 

z našeho pohledu, co potřeboval k tomu vědět.  

T: Mělo to tlumočení vliv na atmosféru toho jednání? Jaká byla atmosféra při tom jednání s tím 

klientem, jak jste to cítila?  

D: Atmosféra byla příjemná. Žádný zmatek, proběhla prostě v klidu.  

T: A oproti té netlumočené schůzce někdy před tím? Byl tam nějaký rozdíl?  

D: Tak je vždycky určitě lepší při tom jednání vědět, co ten konkrétní člověk potřebuje. Určitě to bylo 

lepší.  

T: Jak byste hodnotila, teď se dostáváme k té tlumočnici, její neutralitu a důvěryhodnost při tom 

jednání?  

D: Myslím, že byla dobře důvěryhodná. 

T: A nestrannost při tom jednání? Myslím při tom překládání jestli to bylo nestranné?  

D: No, překládala. Jen překládala.  

T: Jak byste hodnotila schopnost té tlumočnice se přizpůsobit vašim časovým požadavkům 

z organizačního hlediska?  

D: Paní přišla o deset minut dřív, takže jsme ji nechali chvilku čekat, protože pán tady nebyl. Ale on 

tady byl už o dvě hodiny dřív. A já jsem ho poslala pryč, že má konkrétní hodinu a že ať přijde, až 

tady bude tlumočník. Takže chudák on tady musel přijít ještě jednou. Což je ale jeho problém, měl 

termín schůzky jinou hodinu. Takže paní tady chvilku seděla, a on teda na to taky přišel.  

T: Jak byste hodnotila komunikační dovednosti tlumočnice z hlediska schopnosti se domluvit nebo 

vystupovat?  

D: Já si myslím, že to bylo za jedna. 

T: A její vstřícnost?  

D: Já si myslím, že byla vstřícná. To jak jsme si tady povídali, tak to bylo takový milý. Žádný 

našponovaný, opravdu milý.  

T: Když se zaměříme na organizaci té služby. Jak byste hodnotila zajištění, objednávání toho 

tlumočení?  

D: Ona to paní vedoucí nějak objednávala. A my jsme pak dostali, kdo potřebuje tlumočníka. Bylo to 

vlastně propojený s prvotní evidencí. A my jsme uvedli pro koho budeme, a na konkrétní den 

potřebovat tlumočníka. My jsme to pak dali tý paní vedoucí a ona to pak asi objednala.  

T: A kdybyste měla ten systém nastavit. Jak by podle Vás měl vypadat? Jak by měl fungovat, aby 

Vám vyhovoval?  

D: Fungovat? Funguje. Akorát je tam vždycky ten problém s těma lidma, kteří když přijdou dřív. Mně 

teda přišla o pět, deset minut dřív, ale byl tady i problém, že nepřišel. Třeba kolegyňka tady měla 

tlumočníka, kterému to nějak nevyhovovalo, tak tam měla s tím problém. Ale mně to vyšlo vždycky 

na sto procent.  

T: Aha, tak to je dobré vědět.  
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T: Kdo by podle Vás měl hradit ty náklady spojené s tím tlumočením? Pokud nechcete, nemusíte na to 

odpovídat.  

D:  Já mám pocit, že to hradíme jako my úřad práce. Ale kdo by to měl hradit? Tak když to beru 

z pohledu mého, tak když já půjdu na úřad práce, tak si myslím, že mně tam žádného tlumočníka 

nedají. Myslím si tedy, že je to každého osobní věc. Buď by měl umět česky nebo by si měl přivézt 

tlumočníka sebou. Že bychom s tím jako úřad práce neměli být zatěžováni.    

T: Rozumím. Tady je další otázka. Jak byste mohla shrnout. Jsou tam tři odpovědi, můžete vybrat 

všechny tři, dvě nebo jednu, nebo žádnou. Za jakých okolností považujete využití tlumočnických 

služeb za smysluplné? Za a) cizinec neumí česky; za b) cizinec umí česky na úrovni středně pokročilý, 

ale neovládá odbornou terminologii; za c) cizinec neumí česky, ale umí rusky nebo anglicky?  

D: Já jsem Vám v podstatě odpověděla tou otázkou, co byla před tím.  

T: Takže myslíte, že všechny ty tři odpovědi mohou být přijatelné?  

D: No, já bych vybrala všechny tři. Ale jak říkám, mám na to jiný názor. Když přijde, tak by měl umět 

nebo ať si někoho přivede.  

T: Chápu. A teď je tady závěrečná otázka. My jsme tady v projektu měli možnost si vyzkoušet tzv. 

sociální tlumočení neboli komunitní. A všimla jste si nějakého rozdílu mezi tím sociálním a jiným 

tlumočením, které jste třeba někdy využívala?  

D: (není rozumět). Já jsem měla jen toto, tak nevím s čím bych porovnávala. A jaké je vlastně to 

sociální tlumočení, jak tomu mám rozumět?  

T: Tam v podstatě jde o to, že ten tlumočník, kromě toho, že překládá slovo od slova, tak má působit 

jako takový prostředník, zprostředkovatel tý kultury, ze které pochází. To znamená, že on tomu 

člověku ještě dovysvětluje ty instituce, se kterými se setkal. (není moc rozumět) V podstatě on uvádí 

toho člověka do našeho sociálního sytému.  

D: Jo, takhle.  

T: V každém případě Vám moc děkuji za odpovědi.   

 


