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SOBĚSTAČNOST



MŮŽE MI TATO SKUPINA POMOCI NAJÍT PRÁCI?
Najít práci není jednoduché, ale tato skupina pro podporu soběstačnosti 
vám pomůže poznat, jak co nejlépe najít zaměstnání a dosáhnout v něm 
úspěchu. Na setkáních skupiny si budete dávat závazky, že splníte určité 
úkoly, a členové skupiny vám budou poskytovat nápady a povzbuzení. 
Cílem této skupiny není jen pomoci vám najít práci, ale i pomoci vám 
jednat s větší poslušností a vírou v Pána a získávat Jeho slíbená požehnání 
plynoucí z časné a duchovní soběstačnosti.

CO JE TO SKUPINA PRO PODPORU SOBĚSTAČNOSTI?
Setkání skupiny pro podporu soběstačnosti se liší od většiny církevních 
tříd, lekcí a workshopů. Nejsou v nich žádní učitelé ani školitelé. Členo-
vé skupiny se učí společně a vzájemně se podporují. Navzájem se jeden 
druhému zodpovídáme z dodržování svých závazků a společně se radíme 
ohledně toho, jak řešit problémy.

CO DĚLAJÍ ČLENOVÉ SKUPINY?
Na setkání se členové skupiny zavazují jednat. Tomu, co nám pomáhá 
stát se soběstačnými, se nejen učíme, ale také to děláme. Dáváme si závaz-
ky, vzájemně si pomáháme je dodržovat a podáváme druhým zprávu 
o tom, jak se nám daří. Vzhledem k tomu, že setkání skupiny funguje 
jako rada, je důležité účastnit se těchto setkání pravidelně a přicházet 
včas. Vždy si s sebou přineste tuto učebnici, brožurku Má cesta k dosažení 
soběstačnosti a brožurku Můj základ: zásady, dovednosti a návyky. Každé 
setkání skupiny potrvá asi dvě hodiny. Činnosti týkající se plnění závazků 
budou trvat jednu až dvě hodiny denně.

CO DĚLÁ VEDOUCÍ DISKUSE?
Vedoucí diskuse nejsou odborníci na zaměstnanost či na výuku. Skupinu 
nevedou ani neučí. Zkrátka jen členům skupiny pomáhají řídit se daný-
mi materiály přesně tak, jak byly napsány. Diskuse na setkáních skupiny 
obvykle vede odborník pro podporu soběstačnosti, ale je- li to potřeba, 
mohou být vedením diskuse po několika týdnech pověřeni členové 
skupiny. Chcete- li se dozvědět více, viz Průvodce pro vedoucí a doprovodná 
videa na stránce srs. lds. org.

OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ
Členové skupiny, kteří se setkání účastní a dodržují své závazky, budou 
mít nárok na získání osvědčení o soběstačnosti od vysoké školy LDS 
Business College. Viz strana 29 v brožurce Můj základ, kde jsou uvedeny 
požadavky.

ÚVOD

„V rodině, ve sboru 
či v kůlu neexistuje 
problém, který by 
nebylo možné vyřešit, 
pokud budeme hledat 
řešení po způsobu 
Páně – tím, že se spolu 
budeme radit, skuteč-
ně radit.“

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, rev. ed. (2012), 4
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu členům skupiny nebo jim zavolejte, pokud máte 
jejich kontaktní údaje. Zeptejte se jich, zda se chystají přijít. Požádejte 
je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podepsat docházku.

• Připravte si materiály pro setkání:
◦ Přineste pro každého člena skupiny výtisk této učebnice a brožurku 

Můj základ: zásady, dovednosti a návyky.
◦ Přineste navíc pět výtisků brožurky Má cesta k dosažení soběstačnosti 

pro případ, že ji některý člen skupiny nedostal.
◦ Je- li to možné, připravte se na to, že členům skupiny pustíte videa.
◦ Nemáte brožurky nebo videa? Můžete je najít on- line na stránce 

srs. lds. org.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
◦ Vedoucí diskuse během setkání nestojí a ani nesedí v čele stolu. 

Nemá být v centru pozornosti, ale má pomáhat členům skupiny 
v tom, aby věnovali pozornost jeden druhému.

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte přicházející členy skupiny. Zjistěte, jak se jmenují.
• Pošlete po místnosti list papíru a požádejte členy skupiny, aby na něj 

napsali celé své jméno, sbor či odbočku a datum narození (den a měsíc, 
nikoli rok). Po skončení setkání jděte na stránku srs. lds. org/ report a řiď-
te se pokyny pro registraci všech členů skupiny.
◦ Po prvním setkání připravte seznam s kontaktními údaji, o který se 

můžete podělit se členy skupiny.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas, aby setkání skupiny probíhalo 

podle harmonogramu. Požádejte dotyčného, aby nastavoval časomíru 
podle pokynů v učebnici.
◦ Setkáte se například s těmito pokyny: „Čas: Pro oddíl týkající se uče-

ní nastavte časomíru na 60 minut.“ Ten, který má za úkol sledovat 
čas, nastaví příslušný čas na telefonu, na hodinkách nebo na jiné 
dostupné časomíře, a jakmile příslušný časový úsek vyprší, oznámí 
to skupině. Skupina se pak může rozhodnout, zda začít další oddíl, 
nebo pokračovat v diskusi ještě několik dalších minut.

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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Na úvod setkání:
• Přivítejte všechny v této skupině pro podporu soběstačnosti.
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Poté řekněte:
◦ „Toto je skupina pro podporu soběstačnosti s názvem ‚Mé hledání 

práce‘. Je zde každý z vás proto, aby našel práci nebo aby si našel 
lepší práci?

◦ Nalezení práce je jen jednou součástí našeho cíle dosáhnout 
soběstačnosti. Až práci získáme, budeme se v soběstačnosti dál zlep-
šovat. Budete se účastnit setkání naší skupiny i poté, co práci získáte?

◦ Setkáme se dvanáctkrát. Každé setkání potrvá asi dvě hodiny. Každý 
den také strávíme hodinu až dvě tím, že budeme plnit závazky, kte-
ré nám pomohou najít práci. Jste ochotni tomu věnovat tento čas?“

• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Poté řekněte:
◦ „Každé setkání zahájíme některým tématem z brožurky Můj 

základ: zásady, dovednosti a návyky. Tato brožurka nám pomů-
že naučit se zásadám, dovednostem a návykům, které vedou 
k duchovní i časné soběstačnosti, a také podle nich žít.“

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Přečtěte úvodní dopis od Prvního předsednictva na straně 2 

v brožurce Můj základ. Poté v této brožurce projděte zásadu č. 1 
a vraťte se k této učebnici.

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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CO BUDEME V TÉTO SKUPINĚ DĚLAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Abyste porozuměli účelu této skupiny pro podporu soběstač-
nosti, nalistujte si vnitřní stranu obálky této učebnice a přečtěte 
si úvod.
Jsme zde proto, abychom si navzájem pomohli najít novou nebo 
lepší práci. Máme také ještě širší cíl – stát se soběstačnými, aby-
chom tak mohli lépe sloužit druhým.

 Praktická činnost: Ti, kteří uplatňují v praxi zásady, o kterých se budeme 
společně učit, často nacházejí práci velmi rychle. Tak-
že to stojí za to! Nalistujte si Mapu úspěšného hledání 
práce na poslední straně učebnice a střídejte se při 
jejím přečtení.

 Přečtěte si: Každý den se budeme při hledání práce zlepšovat. 
Dnes začneme tím, že se zaměříme na zodpovězení 
těchto šesti otázek, sami pro sebe, z Mapy úspěšného 
hledání práce. Dáme si nějaké závazky, budeme je 
dodržovat a poté o tom podáme zprávu skupině. Spo-
lečně se nám to podaří!
I poté, co práci najdeme, se budeme dál účastnit set-
kání skupiny, abychom se učili o zásadách z brožurky 
Můj základ a abychom je uplatňovali. Můžeme nadále 
podporovat ostatní členy skupiny a získávat od skupi-
ny pomoc při řešení problémů s hledáním práce.
Zde je otázka a úkol pro tento týden.

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak najít správné pracovní příležitosti?
ÚKOL TÝDNE – Připravím si prohlášení „Já v 30 vteřinách“, 
budu si ho procvičovat a podělím se o ně s každým, s kým 
budu moci. Zvažte možnost pustit se do zrychleného hledání 
práce (volitelný úkol).

Zbývající část tohoto setkání nám pomůže zodpovědět tuto otáz-
ku a pustit se do těchto úkolů.

 Praktická činnost: Pusťme se do naší první praktické činnosti ve skupině. Věnujme 
nyní pět minut tomu, abychom se dohodli, jak se naše skupina 
bude jmenovat.
Napište název skupiny zde:

 

1

2

3

4
5

6

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?

NAUČTE SE
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CO MOHU NABÍDNOUT?
 Diskutujte: Cítíte se někdy v rozpacích, když druhým říkáte, že potřebujete 

najít práci?
 Přečtěte si: Nemělo by nás to trápit! Každý někdy potřeboval najít práci. 

Každý z nás má nějaké talenty a zkušenosti. Navíc jsme děti Boží. 
Dokážeme dosáhnout svého cíle! Je zapotřebí, abychom všem 
říkali, že sháníme dobrou práci a že se na ni hodíme!

 Praktická činnost: Rozdělte se do menších týmů po třech. Posuňte si židle tak, aby-
ste si viděli do tváře, a proveďte tuto činnost.
 1. Jeden z vás řekne ostatním o něčem, co se vám podařilo. Buďte 

struční! Například můžete říci: „Dostal jsem v práci ocenění za 
vynikající pracovní výkon“ nebo „sloužil jsem na misii“ (nebo 
v jiném církevním povolání) nebo „jsem matka“.

 2. Nyní vám druzí dva členové týmu co nejrychleji řeknou, jaké 
dovednosti a schopnosti byly pro to, co se vám podařilo, zapo-
třebí. Pokud jste řekli: „Sloužil jsem na misii“, druzí mohou 
rychle odpovědět: „To znamená, že jsi odvážný, jsi dobrý stu-
dent, pracovitý, umíš vést druhé, jsi sociální pracovník, umíš 
si dávat cíle, dobře pracuješ s lidmi, jsi učitel, dokážeš dobře 
plánovat a jsi schopen plnit náročné úkoly.“

 3. Opakujte tuto činnost s každým členem svého týmu.

 Diskutujte: Jak jste se cítili, když druzí popisovali vaše talenty a dovednosti?
 Přečtěte si: V níže uvedeném přehledu zakroužkujte to, čeho se vám podařilo 

dosáhnout, a napište i něco dalšího. Neostýchejte se. Pak zakrou-
žkujte své schopnosti, dovednosti a vlastnosti a napište i další. 
Snažte se na sebe dívat tak, jak se na vás dívá Nebeský Otec!

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY  
(Zakroužkujte a dopište další)

Církevní povolání

Misie

Rodič

Ocenění v práci

Vzdělání

Vedení

Služební ohodnocení

Vedení schůzek/shromáždění

Prodej něčeho

Výroba něčeho

Pronesení proslovu

SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI, VLASTNOSTI  
(Zakroužkujte a dopište další)

Poctivost Pracovitost

Prodejní dovednosti Řemeslná zručnost

Spolehlivost Laskavá povaha
Úklidové  
dovednosti

Schopnost 
naslouchat

Komunikace Stanovování cílů

Učitel Vynalézavost
Schopnost rychle 
se učit

Údržbářské 
dovednosti

Stavebnictví Trpělivost

Tvořivost Dobrý charakter

Inteligentní Týmový hráč

Schopnost plánovat Pozitivní postoj

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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JAK O SOBĚ ŘÍCI OSTATNÍM?
 Přečtěte si: Nyní víte, že toho máte hodně co nabídnout! Abyste získali dob-

rou práci, musíte lidem říci, jak jim můžete svými schopnostmi 
pomáhat – a musíte jim to vysvětlit rychle a působivě. V rámci 
celé skupiny se střídejte ve čtení „Sofiina představení“.

SOFIINO PŘEDSTAVENÍ
Dobrý den. 1  Jmenuji se Sofie Nováková a  2  chtěla bych pracovat jako učitelka 
v soukromé škole. 3  Mám pět let učitelské praxe a osvědčení o pedagogickém 
vzdělání. Moji studenti mají skvělé výsledky v testech. 4  Učím zábavnou formou 
a studenti se na mých hodinách maximálně zapojují.

1  Jméno 2  Cíl 3  Kvalifikace 4  Vlastnosti

 Praktická činnost:  Nyní si pomocí těchto čtyř částí vytvořte vlastní představení své 
osoby. Zapište si ho na níže uvedené řádky. Máte na to 2–3 minu-
ty. Uveďte:
 1. Své jméno  
 2. Práci, kterou chcete získat (cíl) 
 3. Proč byste byli v této práci dobří (kvalifikační předpoklady)

  

 

 4. Některé povahové rysy či dovednosti, díky nimž byste v této 
práci byli úspěšní

  

 

Takovéto představení vlastní osoby se nazývá prohlášení „Já 
v 30 vteřinách“. Jeden po druhém vstaňte a představte se meto-
dou „Já v 30 vteřinách“. Dbejte na to, aby trvalo 30 vteřin. Zatles-
kejme si a oceňme jeden druhého!

Tip týkající se prohláše-
ní „Já v 30 vteřinách“: 
Dbejte na to, aby bylo 
krátké! Lidé vás budou 
poslouchat jen několik 
málo vteřin.

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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 Přečtěte si: Prohlášení „Já v 30 vteřinách“ je skvělý způsob, jak se předsta-
vit, zvláště když je prohlášení konkrétní. Je působivější, když 
na konec přidáme otázku konkrétně zaměřenou na toho, s kým 
mluvíme. Sofie si k představení své osoby zkoušela přidávat různé 
otázky podle toho, s kým se setkala:
Přítel, rodinný příslušník: Znáš nějaké učitele nebo zřizovatele 
soukromých škol?
Sekretářka: Mohla byste mě prosím zavést k majitelce školy paní 
Dvořákové?
Zaměstnavatel: Jak by vám mohly pomoci má praxe a zkušenosti?
Měli bychom se představovat co možná největšímu počtu lidí, aby-
chom jim dali najevo, že jsme k dispozici a hledáme zaměstnání.

 Praktická činnost: Věnujte několik minut tomu, že si znovu napíšete prohlášení „Já 
v 30 vteřinách“. Vylepšete ho. Přidejte konkrétní kvalifikační 
předpoklady a povahové rysy. Přidejte k němu otázku, kterou 
byste mohli použít, až budete mluvit se zaměstnavatelem.

  

  

  

 

Otázka:  

 Praktická činnost: V rámci skupiny proveďte následující činnost. Neměla by trvat 
déle než pět až šest minut.
 1. Všichni se postavte a přesuňte se na otevřené místo. Každý 

z vás by měl najít někoho do dvojice.
 2. Předneste svému partnerovi ve dvojici prohlášení „Já 

v 30 vteřinách“.
 3. Poté váš partner přednese své prohlášení „Já v 30 vteřinách“ 

vám.
 4. Poskytněte jeden druhému tuto stručnou zpětnou vazbu:

• Obsahovalo prohlášení všechny čtyři části?  
(jméno, cíl, kvalifikaci, vlastnosti)

• Končilo otázkou?
• Znělo přirozeně a sebevědomě? Přispělo k důvěryhodnosti 

dotyčné osoby?
• Usmíval se dotyčný, když prohlášení přednášel?
• Byli byste ochotni dotyčného doporučit nebo mu dát práci?

 5. Pak se vystřídejte a zkuste si to znovu. A znovu!
 6. Postupujte co nejrychleji – dokud si to každý nevyzkouší 

pětkrát.

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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 Přečtěte si: Od nynějška se již nebudeme ostýchat říkat lidem, že hledá-
me práci. Můžeme otevřít ústa a říci každému, že je možné nás 
zaměstnat a jak kvalifikovaní jsme!
Jsme připraveni přednést prohlášení „Já v 30 vteřinách“ každé-
mu, s kým se před našim příštím setkáním uvidíme? Opravdu to 
uděláme?

VOLITELNÝ ÚKOL: ZRYCHLENÉ HLEDÁNÍ PRÁCE

(NEVĚNUJTE SE TOMUTO ÚKOLU BĚHEM TOHOTO SETKÁNÍ.)
Během pátého setkání se dozvíme, jak můžeme hledání práce zrychlit. Avšak chcete- li již 
nyní při hledání práce postupovat rychleji, můžete se věnovat tomuto úkolu ještě před 
oním setkáním. Můžete se mu věnovat sami nebo společně s ostatními.
Abyste našli práci rychleji, můžete si prostudovat „Zrychlené hledání práce“ na stranách 
15–20 v oddíle Zdroje a materiály. Seznamte se s tímto textem a diskutujte o něm s rodinou, 
členem skupiny nebo s některým dalším přítelem. Pusťte se do toho – nacházejte zdroje, 
kontaktujte druhé a sjednávejte si schůzky s co možná největším počtem lidí. Tato činnost 
vám pravděpodobně zabere dvě až čtyři hodiny denně.
Hledání práce je práce! Když se ale lidé řídí tímto postupem, najdou práci mnohem rychleji.
Pokud se rozhodnete pustit se do tohoto úkolu, podejte poté zprávu své skupině. Vaše 
 zkušenosti pomohou i ostatním členům skupiny!

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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JAK MOHU MOUDŘE HOSPODAŘIT SE SVÝMI FINANČNÍMI 
PROSTŘEDKY?
 Přečtěte si: Být soběstačnými zahrnuje i to, že utrácíme méně, než kolik vydě-

láme, a že máme něco našetřeno. Úspory nám mohou pomoci 
zvládat nečekané výdaje nebo zaopatřit sebe a rodinu, když je 
náš příjem nižší, než kolik jsme očekávali. V rámci této skupiny si 
dejte závazek, že každý týden něco uspoříte, i kdyby to byla jedna 
či dvě mince.

 Diskutujte: V některých oblastech na světě je dobré spořit v bance. V jiných 
oblastech to není dobrý nápad – například když se daná země 
potýká s vysokou inflací nebo když jsou banky nestabilní. Jsou 
podmínky pro spoření v bance ve vaší oblasti dobré? Které banky 
nabízejí nejlepší úrok na spořicím účtu?

 Přečtěte si: Další součástí soběstačnosti je nemít osobní dluhy. Osobní úvěry 
či půjčky se používají pro to, abychom mohli utratit více peněz, 
než kolik máme. Proroci nám radí, abychom se vyvarovali osob-
ních dluhů, a tím, jak se budeme stávat soběstačnějšími, budeme 
všechny osobní dluhy snižovat a odstraňovat (ačkoli obchodní 
dluhy mohou být v některých případech moudrou volbou).
Nenadálé výdaje na lékařskou péči často přinášejí značnou finanč-
ní zátěž. Zdravotní pojištění a státní programy zdravotnické péče 
mohou často pomoci se před touto zátěží chránit. Placení zdravot-
ního pojištění či jiného státního zdravotnického programu může 
být důležitou součástí naší cesty k dosažení soběstačnosti.

 Diskutujte: Některé typy pojištění (například zdravotní nebo životní) jsou 
dostupnější a užitečnější než jiné. Někteří poskytovatelé pojištění 
jsou dobří a jiní nepoctiví. Jaké jsou ve vaší oblasti možnosti pro 
získání nejlepšího pojištění?

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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PROČ SI PÁN PŘEJE, ABYCHOM BYLI SOBĚSTAČNÍ?
 Diskutujte: Proč si Pán přeje, abychom byli soběstační?

 Přečtěte si: Přečtěte vpravo uvedený citát.

 Diskutujte: Jak může naše úsilí najít práci sloužit „svatým účelům“, jak o tom 
mluvil starší Christofferson?

 Přečtěte si: Pán má moc pomáhat nám stát se soběstačnými. Řekl: „Viz, já 
jsem Bůh; a já jsem Bůh zázraků.“ (2. Nefi 27:23.) Pokud věnu-
jeme neboli zasvětíme své úsilí najít si práci a být v ní úspěšní 
svatému účelu stát se soběstačnými, Pán nás povede skrze inspi-
raci. Když budeme projevovat víru tím, že budeme naslouchat 
Jeho nabádáním a budeme se jimi řídit, Pán uskuteční zázraky 
a pomůže nám toho zvládnout více, než bychom kdy byli schop-
ni zvládnout sami.

„Zasvětit něco zname-
ná vyčlenit to nebo to 
považovat za posvátné, 
věnovat to svatým 
účelům.“
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

„Zamyšlení nad 
zasvěceným životem“, 
Liahona, listopad 
2010, 16

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 

10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

 

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?

„Volejte k [Bohu] 
za úrodu na polích 
svých, aby vám byla 
prospěšná. Volejte za 
stáda polí svých, aby se 
rozrůstala.“
ALMA 34:24–25

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?

ZAMYSLETE SE:
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Přečtěte si: Každý týden si vybereme „partnera pro úkoly“. Jedná se o čle-
na skupiny, který nám bude pomáhat dodržovat naše závazky. 
Partneři pro úkoly se mají v průběhu týdne navzájem kontaktovat 
a podávat si zprávu o tom, jak se jim daří. Partner pro úkoly je 
obvykle člen skupiny téhož pohlaví, který není členem vaší rodiny.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY
Použiji prohlášení „Já v 30 vteřinách“ s alespoň 20 lidmi.
   Zakroužkujte si svůj cíl:   20   30   40

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Video: „Action and Commitment“ [„Úkol a závazek“] (Nemáte toto 

video k dispozici? Přečtěte stranu 14.)

 Přečtěte si: Když o svých závazcích podáváme zprávu, je pravděpodobnější, 
že je budeme dodržovat. Přečtěte vpravo uvedený citát.

 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 
tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Použila(a) 
jsem pro-

hlášení „Já 
v 30 vteři-
nách“ s ale-

spoň 20 lidmi 
(napište 
počet)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) jsem 
něco k úspo-

rám  
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta 
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.
Na příštím setkání skupiny vedoucí diskuse nakreslí na tabuli 
tabulku pro plnění závazků (podobné té, která je uvedena výše). 
Dorazíme 10 minut před začátkem setkání a do tabulky zazname-
náme, jak se nám daří.
Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ. Požádejte ho, aby si přečetl text na 
vnitřní straně obálky této brožurky, kde se dozví, co mají vedou-
cí diskuse dělat. Má vést diskusi přesně tak, jak ji vedl vedoucí 
diskuse dnes:
• Zvěte Ducha; vyzývejte členy skupiny, aby usilovali o Ducha.
• Důvěřujte výukovým materiálům; nepřidávejte k nim nic; 

zkrátka se řiďte pokyny.
• Zacházejte správně s časem.
• Chovejte se činorodě; setkání si užívejte!
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Poznámka pro 
vedoucího diskuse:
Nezapomeňte všechny 
členy skupiny zaregis-
trovat na stránce  
srs. lds. org/ report.
Také si nezapomeňte 
připravit výtisk kon-
taktních údajů členů 
skupiny pro příští 
setkání.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

„Když je výkon měřen, 
zlepšuje se. Když je 
výkon měřen a je 
o něm podána zprá-
va, míra zlepšení se 
zvětšuje.“
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
Oct. 1970, 107

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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ÚKOL A ZÁVAZEK
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

1. ČLEN SKUPINY: Věříme, že si máme 
dávat závazky a dodržovat je. Vše, co 
v rámci skupiny pro podporu soběstačnosti 
děláme, se týká závazků a podávání zpráv 
o jejich plnění.
2. ČLEN SKUPINY: Na konci každého 
setkání skupiny si projdeme úkoly pro daný 
týden a na důkaz svého závazku připojíme 
svůj podpis. Také si vybereme „partnera 
pro úkol“. Ten se nám v učebnici podepíše, 
čímž nám slibuje svou podporu a pomoc. 
A každý den mezi setkáními svého part-
nera pro úkol kontaktujeme, abychom mu 
podali zprávu o tom, co jsme udělali, a aby 
nám v případě potřeby pomohl.
3. ČLEN SKUPINY: V době mezi setká-
ními si budeme v učebnici zaznamenávat, 
jak se nám daří, a budeme používat různé 
pomůcky, jako jsou například pracovní listy 
či jiné formuláře. A budeme- li potřebovat 
další pomoc, můžeme kontaktovat členy 
rodiny, přátele nebo vedoucího diskuse.
4. ČLEN SKUPINY: Na začátku příštího 
setkání podáváme o plnění svých závazků 
zprávu. Má to být pro každého příjemná 
a mocná zkušenost. Když jednotliví členové 
podávají zprávu o tom, jak se jim dařilo, 

přemýšlejte o tom, jak dotyčnému členovi 
pomohlo, že si dal nějaký závazek a že pak 
o něm podal zprávu.
1. ČLEN SKUPINY: Když jsem poprvé 
podával zprávu o svých závazcích, pomys-
lel jsem si: „To je tak trochu divné.“ Proč 
by mělo ostatní členy skupiny zajímat, co 
jsem dělal? Ale pak jsem zjistil, že je to 
opravdu zajímá. A to mi pomáhalo.
2. ČLEN SKUPINY: Uvědomil jsem si, že 
nechci svou skupinu zklamat. A tak jsem 
se opravdu snažil všechny své závazky 
dodržovat. Nevím, zda by se mi dařilo 
dělat tak pravidelný pokrok nějakým jiným 
způsobem. Když jsem na každém setkání 
podával zprávu, opravdu mi to pomohlo 
utřídit si priority.
3. ČLEN SKUPINY: Když jsem přemýšlel 
o své cestě k dosažení soběstačnosti, měl 
jsem z toho hrozný strach, protože to byl 
velký cíl. Ale setkání skupiny mi pomohlo 
rozdělit ho na malé kroky. A o každém 
kroku jsem podával zprávu ve skupině. 
Díky tomu jsem dosáhl skutečného pokro-
ku. Myslím, že tohoto úspěchu jsem dosáhl 
díky osvojení si nových návyků.
Zpět na stranu 13

Zdroje a materiály
1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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ZRYCHLENÉ HLEDÁNÍ PRÁCE (VOLITELNÝ ÚKOL)
Chcete- li zrychlit hledání práce, prostudujte si tyto materiály a použijte je. Mohli 
byste na tom spolupracovat s rodinou, se členem skupiny nebo s jiným přítelem či 
mentorem.

 Video: „Rafael: Job in 6 Days!“ [„Rafael: nalezení práce po 6 dnech!“] 
(Chcete- li se na video podívat, jděte na stránku srs. lds. org.)

 Diskutujte: Co Rafaelovi pomohlo úspěšně najít práci?

 Přečtěte si: Zrychlené hledání práce je efektivní strategie pro každodenní hle-
dání práce. V některých oblastech se díky tomuto přístupu snížil 
čas na nalezení práce z 200 dnů na 20! Vyžaduje to intenzivní 
úsilí. Zahrnuje to tři každodenní činnosti:
• Najít 15 nových zdrojů.
• Provést 10 kontaktů.
• Zúčastnit se 2 osobních setkání nebo pohovorů.

 Video: „Daily Job Search: Resources“ [„Každodenní hledání práce: zdro-
je“] (Chcete- li se na video podívat, jděte na stránku srs. lds. org, 
nebo přečtěte následující text.)

Všude v písmech se učíme, že „lidé mají býti horlivě zaměstnáni 
v dobré věci a konati mnoho věcí ze své vlastní svobodné vůle. … 
Neboť ta moc je v nich, čímž jednají sami za sebe.“ A toto přikázá-
ní přichází s tímto zaslíbením: „Nakolik lidé konají dobro, neztratí 
nikterak odměnu svou.“ (NaS 58:27–28.)
Ti, kteří hledají práci efektivně, rozumějí tomu, že „ta moc je v nich“ 
a že když budou „horlivě zaměstnáni“, Bůh jim bude pomáhat. 
Konkrétně se budeme věnovat jedné osvědčené strategii pro hledání 
práce, která má tři části. Říká se jí zrychlené hledání práce.
Zaprvé – ti, kteří úspěšně hledají práci, se učí nacházet každý den 
15 nových zdrojů. Zadruhé – provedou každý den 10 kontaktů. 
A zatřetí – každý den se účastní alespoň 2 osobních setkání nebo 
pohovorů.
Zpočátku se může toto zrychlené hledání práce zdát příliš náročné. 
Ale až probereme jednotlivé části tohoto přístupu, uvidíte, že je to 
opravdu možné – a že to přináší úspěch!
Začněme se zdroji. Co je to zdroj? Zdroj je osoba, místo nebo něco, co 
může toho, kdo hledá práci, vést k potenciální pracovní příležitosti.
Mezi osoby mohou patřit přátelé a rodinní příslušníci, členové 
a vedoucí Církve, zaměstnavatelé nebo spolupracovníci, učitelé 
ve škole a kariérní poradci, lidé pracující v obchodě – prakticky 
 kdokoli, kdo vám může poskytnout užitečné informace o dané 
práci a další zdroje.

pokračování

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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Mezi místa může patřit obchodní komora, místní úřady práce 
a občanské nebo profesní sdružení či spolky. Tito všichni poskytují 
informace, které vám mohou pomoci.
A to, co vaše hledání obohatí, zahrnuje obchodní a telefonní sezna-
my a adresáře, firemní webové stránky, internet, noviny a časopisy 
týkající se obchodu a podnikání a další média.
Vytvořte si každý den seznam alespoň 15 takovýchto zdrojů!

 Praktická činnost:  Rozdělte list papíru na tři sloupce. Nadepište jednotlivé sloup-
ce slovy „Zdroje“, „Kontakty“ a „Schůzky“. Začněte hned teď 
vyplňovat první sloupec tím, že uvedete co nejvíce zdrojů. Tyto 
zdroje představují lidi, místa a věci, které mají informace, jež vám 
mohou pomoci! Níže je uvedeno několik příkladů. Ostatní sloup-
ce vyplníte později.

ZDROJE  
(napište seznam)

KONTAKTY  
(tel. číslo, e- mail)

SCHŮZKY  
(osobní)

Internetové stránky Členové kvora a členky Pomocného 
sdružení Potenciální zaměstnavatelé

Noviny Lidé, s nimiž jste pracovali Domácí učitelé

Úřad práce Učitelé/učitelky Členové Církve

Středisko pro podporu soběstačnosti Lidé, s nimiž se setkáváte v obchodě

pokračování

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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 Video: „Daily Job Search: Contacts“ [„Každodenní hledání práce: kon-
takty“] (Chcete- li se na video podívat, jděte na stránku srs. lds. org, 
nebo přečtěte následující text.)

Nyní si promluvme o kontaktech. Kontaktovat někoho nezname-
ná jen poslat mu životopis nebo vyplnit žádost. Ze všech zdrojů, 
které jste našli, zkrátka musíte provést 10 kontaktů týkajících se 
zaměstnání.
Mezi kontakty patří jakékoli jednání s lidmi, které se týká zaměst-
nání: podání přihlášky na pracovní místo; zaslání životopisu nebo 
děkovného pozdravu; informování přátel, rodinných příslušníků 
nebo členů Církve o tom, že hledáte práci – lze tak učinit i SMS 
zprávou nebo e- mailem. Můžete také jednat i s ostatními kontakty 
získanými z „rozhazování sítí“ a samozřejmě i s ostatními poten-
ciálními zaměstnavateli. Vyhledávejte různé příležitosti k tomu, 
abyste jednali s lidmi, a informujte je o tom, že hledáte práci. Vět-
šina lidí vás ráda seznámí s dalšími lidmi, s nimiž se znají. Tyto 
kontakty pak mohou vést k pohovorům, jež vedou k získání práce!

 Praktická činnost: Nyní si na papír napište co nejvíce lidí, které byste mohli do naše-
ho příštího setkání kontaktovat. Pamatujte na to, že se nesmíte 
stydět. Snažte se provést 10 kontaktů denně!

 Video: „Daily Job Search: Meetings“ [„Každodenní hledání práce: schůz-
ky“] (Chcete- li se na video podívat, jděte na stránku srs. lds. org, 
nebo přečtěte následující text.)

A nakonec – ti, kteří hledají práci efektivně, zjistili, že je důležité 
mít každý den osobní schůzku s alespoň dvěma lidmi. Toto je asi 
vaše nejdůležitější činnost z celého dne. Proč? Osobní schůzky nebo 
pohovory vám umožňují s druhými lépe komunikovat a vzájemně 
si porozumět. Lidé do značné míry často „mluví“ řečí svého těla 
a tím, jak se tváří. A tato mimoslovní sdělení nejsou přenositelná e- 
mailem nebo telefonním rozhovorem. Když se s vámi druzí setkají 
osobně, uvidí a pocítí, jak jste skvělí!
Osobní schůzky vám také často umožňují vidět a vnímat prostředí, 
kde byste mohli pracovat. Můžete sledovat, jak mezi sebou lidé 
jednají, jak jsou přátelští nebo spokojení, jak úspěšná je dotyčná 
organizace, jaké se tam vyskytují potřeby nebo příležitosti a jak 
byste mohli tyto potřeby řešit. Jakékoli pohovory jsou skvělými 
příležitostmi!

pokračování

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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Ne všechna každodenní osobní setkání musí probíhat s poten-
ciálními zaměstnavateli. Můžete se také setkat s ostatními lid-
mi – s přáteli, s rodinnými příslušníky, s přáteli svých přátel, i se 
sekretářkami, učiteli, poradci či jinými lidmi, kteří se věnují práci, 
kterou si přejete získat. Zkrátka se setkávejte s lidmi! Představte se 
jim prohlášením „Já v 30 vteřinách“ a pomocí závěrečné otázky 
získejte tipy na volná pracovní místa a na další lidi, s nimiž se 
můžete setkat. Vytrvejte ve svém úsilí, vysvětlujte druhým, jakou 
máte hodnotu, a žádejte o pomoc a o rady. Stanou se velké věci!
Toto je tedy zrychlené hledání práce! Když každý den najdete 
15 zdrojů a provedete 10 kontaktů, bude snadné se zúčastnit 
2 osobních schůzek. Budete žasnout nad tím, jak tato strategie 
urychlí vaše hledání práce! Jděte do toho s velkou vírou a otevřou se 
vám dosud netušené příležitosti.

 Praktická činnost: Nyní si na papír napište co nejvíce lidí, s nimiž byste se mohli 
do našeho příštího setkání osobně sejít. Zamyslete se nad tím, 
kdy a kde se s nimi můžete sejít. Nezapomeňte při každé schůzce 
použít prohlášení „Já v 30 vteřinách“.

 Video: „Daily Job Search: Putting It All Together“ [„Každodenní hledání 
práce: jak to vše spojit“] (Chcete- li se na video podívat, jděte na 
stránku srs. lds. org, nebo přečtěte následující text.)

Tyto tři oblasti zrychleného hledání práce nejsou oddělené činnosti. 
Když se do toho pustíte, uvidíte, že zdroje jsou všude kolem vás. 
Začněte každý den tím, že si je připíšete na seznam. A zatímco si je 
budete psát, myslete na to, jak můžete kontaktovat druhé, a kon-
takty přirozeně povedou ke schůzkám.
Skvělou zásobárnou zdrojů, kontaktů i schůzek je vaše skupina pro 
podporu soběstačnosti. A stejně tak ostatní členové Církve, které 
znáte, vaši sousedé a kolegové v práci. Při kontaktování připisujte na 
svůj seznam další zdroje. Během osobních schůzek žádejte o další 
kontakty. Každého, s kým se setkáte, žádejte o další pohovory.
Používejte prohlášení „Já v 30 vteřinách“. Zrychlené hledání práce 
funguje, a jakmile se do něj pustíte, může to být zábava. Takže na 
nic nečekejte. Mluvte s každým. Vždy usilujte o vedení Ducha Sva-
tého a buďte neustále způsobilí. Veďte si pečlivé poznámky a čiňte 
následné kroky. Jakmile vykročíte, Pán vám ukáže cestu.

 Praktická činnost: Nyní se podívejte na svůj list papíru. Co uděláte jako první? 
Naplánujte si, že každý den budete hledat zdroje, provádět 
kontakty a účastnit se osobních schůzek s druhými. Stanovte si, 
kdy to budete dělat, a požádejte rodinné příslušníky nebo svého 
partnera pro úkoly, aby vám pomohli.
Pokrok si zapisujte do přehledu na další straně. Zaznamenávejte 
si své kontakty na Formuláři pro práci s kontakty na straně 20. 
Mějte k dispozici dostatek výtisků.

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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FORMULÁŘ PRO ZRYCHLENÉ HLEDÁNÍ PRÁCE
Po splnění každé činnosti zaškrtněte příslušné políčko a připište poznámky.

1. DEN

Zdroje:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Celkem za den  

Kontakty:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Celkem za den  

Schůzky:  ☐  ☐ Celkem za den  
Poznámky:

2. DEN

Zdroje:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Celkem za den  

Kontakty:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Celkem za den  

Schůzky:  ☐  ☐ Celkem za den  
Poznámky:

3. DEN

Zdroje:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Celkem za den  

Kontakty:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Celkem za den  

Schůzky:  ☐  ☐ Celkem za den  
Poznámky:

4. DEN

Zdroje:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Celkem za den  

Kontakty:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Celkem za den  

Schůzky:  ☐  ☐ Celkem za den  
Poznámky:

5. DEN

Zdroje:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Celkem za den  

Kontakty:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Celkem za den  

Schůzky:  ☐  ☐ Celkem za den  
Poznámky:

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?
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FORMULÁŘ PRO PRÁCI S KONTAKTY
KONTAKT

Osoba nebo organizace: 
Telefon: Adresa: 
E- mail: Kontakt získán od: 
Kontaktoval(a) jsem tuto osobu □ Ano □ Ne  Datum: 

TÉMATA DISKUSE:

1. 

2. 

3. 
DALŠÍ KROKY:

1. Splnit do (datum): 

2. Splnit do (datum): 

3. Splnit do (datum): 
NOVÁ DOPORUČENÍ NA KONTAKTY:
1. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

2. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

KONTAKT

Osoba nebo organizace: 
Telefon: Adresa: 
E- mail: Kontakt získán od: 
Kontaktoval(a) jsem tuto osobu □ Ano □ Ne  Datum: 
TÉMATA DISKUSE:

1. 

2. 

3. 
DALŠÍ KROKY:

1. Splnit do (datum): 

2. Splnit do (datum): 

3. Splnit do (datum): 
NOVÁ DOPORUČENÍ NA KONTAKTY:
1. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

2. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

1. Jak najít správné pracovní příležitosti?



2
Jak se 

přesvědčivě 
prezentovat?
Mé hledání práce
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání. Nemáte brožurky nebo videa? 
Můžete je najít na stránce srs. lds. org.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno člena 
skupiny

Použil(a) 
jsem pro-

hlášení „Já 
v 30 vte-

řinách“ 
s alespoň 
20 lidmi 
(napište 
počet)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) 
jsem jí svou 

rodinu 
 (Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila 28 A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Rozdejte všem kontaktní údaje členů skupiny (z minulého setkání).
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 2 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této učebni-

ci a čtěte dál na další straně.

NOVÉ! 

NOVÉ! 

NOVÉ! 

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Diskutujte: Přečtěte vpravo uvedený citát. Jak se to týká naší skupiny?

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Máme se snažit plnit všechny 
své závazky. To je jeden z hlavních návyků soběstačných lidí.
Zatímco ještě stojíme, zopakujme si společně hlavní myšlenky 
tohoto programu. Tyto myšlenky nám připomínají účel setkává-
ní naší skupiny:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Čemu jste se díky dodržování závazků naučili? Jak vám můžeme 
pomoci? Poraďme se společně a při hledání práce si vzájemně 
pomáhejme. Toto je nejdůležitější diskuse tohoto setkání!
Čemu jste se naučili, když jste druhé seznamovali se svým prohlá-
šením „Já v 30 vteřinách“? Vylepšili jste ho nějak? Zapsali jste si 
své kontakty a podnikli jste následné kroky?
Zkusil někdo z vás zrychlené hledání práce? Jaké to mělo výsledky?

„Když je výkon měřen, 
zlepšuje se. Když je 
výkon měřen a je 
o něm podána zprá-
va, míra zlepšení se 
zvětšuje.“
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
Oct. 1970, 107

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?

PODEJTE ZPRÁVU
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JAK SE MÁM PŘESVĚDČIVĚ PREZENTOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Video: „Interview“ [„Pohovor“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte 
stranu 32.)

 Diskutujte: Myslíte si, že tito lidé zaměstnání dostali?
Když vidíte špatné odpovědi na otázky kladené u pohovoru, 
hned je rozpoznáte! Máte ale někdy vy sami potíže s tím, jak dob-
ře odpovídat při pohovoru?

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak se mám přesvědčivě prezentovat?
ÚKOL TÝDNE – Připravte si prohlášení o osobní hodnotě 
a použijte ho v rámci skupiny svých kontaktů.

 Přečtěte si: Na posledním setkání jsme mluvili o tom, jak může prohláše-
ní „Já v 30 vteřinách“ upoutat pozornost druhých, když se jim 
představujete. Dalším krokem bude přidat „prohlášení o osobní 
hodnotě“, které může zaměstnavatelům a dalším lidem ukázat, 
jakou máme hodnotu.
Prohlášení o osobní hodnotě podporují a posilují naši pozici 
v životopise a při pohovorech. Pomáhají nám mluvit s ostatními 
při „rozhazování sítí“. Dokonce nám mohou pomoci udržet si 
práci a dosáhnout v ní úspěchu.
Přečtěme si čtyři hlavní části prohlášení o osobní hodnotě.

ČTYŘI HLAVNÍ ČÁSTI PROHLÁŠENÍ O OSOBNÍ HODNOTĚ

Popište hodnotu, 
dovednost nebo 
silnou stránku.

   

Uveďte  konkrétní 
příklad nebo 

 dosažený úspěch.

   

Poukažte na 
výsledky.

   

Propojte danou 
 hodnotu 

s  potřebami 
zaměstnavatele.

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?

NAUČTE SE
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JAK SI PŘIPRAVIT PROHLÁŠENÍ O OSOBNÍ HODNOTĚ?
 Přečtěte si: Veronika si domluvila pětiminutový rozhovor s potenciálním 

zaměstnavatelem. Když se jí zaměstnavatel ptá na její zkušenos-
ti s marketingem, použije jedno ze svých prohlášení o osobní 
hodnotě.

VERONIČINO PROHLÁŠENÍ O OSOBNÍ HODNOTĚ.
1  Jsem kreativní a zaměřuji se na výsledky! Například 2  ve společnosti ABC jsem 

vytvořila nový marketingový plán a prospekty, které 3  přímo zvýšily měsíční prodeje 
o 5 %. Jsem si jistá, že budu schopna 4  pomoci zvýšit týmž způsobem i prodeje vaší 
společnosti.

1  Popis dovednosti nebo silné stránky 2  Konkrétní příklad 3  Výsledek 4  Propojení 
s potřebami

 Diskutujte: Jak může toto prohlášení pomoci Veronice při jejím hledání práce?

 Přečtěte si: Níže jsou uvedeny další příklady prohlášení o osobní hodnotě 
navrátivšího se misionáře, majitele malého podnikání a matky 
– kteří všichni hledají práci. Přečtěte je. Všimněte si, jak do sebe 
všechny čtyři části zapadají.

1. DOVEDNOST 2. PŘÍKLAD 
 (Buďte konkrétní)

3. VÝSLEDKY 
(Buďte konkrétní)

4. PROPOJENÍ 
S POTŘEBAMI

Dokážu posilovat 
a  motivovat tým lidí.

Například jako dobrovol-
ník na plný úvazek pro 
svou církev jsem byl požá-
dán, abych vedl tým osmi 
dobrovolníků, kteří nebyli 
jednotní a nedosahovali 
daných cílů.

A tak jsem pořádal 
školicí setkání a pomohl 
jsem jim vážit si jeden 
druhého, dávat si cíle 
a těchto cílů dosahovat.

Dokážu sjednotit jednot-
livé týmy, aby dosáhly 
vašich cílů a překonaly je.

Mám zkušenosti 
s  řešením problémů.

Například v našem rodin-
ném podniku jsme si 
nebyli jisti tím, jaké máme 
výdaje. Rozhodl jsem se 
vést lepší záznamy a sledo-
vat každodenní výdaje.

Díky sledování záznamů 
a trendů ve výdajích jsme 
zjistili, že jeden doda-
vatel nám bez našeho 
vědomí na každé faktuře 
účtoval trochu víc.

Dokážu uplatnit tyto své 
schopnosti řešit problé-
my v jakýchkoli nároč-
ných úkolech, s nimiž se 
možná potýkáte, a jsem 
si jist, že dokážu nachá-
zet dobrá řešení.

Dokážu dobře 
 organizovat.

Například jako matka 
dokážu koordinovat 
školní povinnosti našich 
tří dětí i jejich povinnosti 
v domácnosti.

Díky tomu, že to zvlá-
dám organizovat, jsem 
dosáhla toho, že každé 
dítě úspěšně absolvovalo 
školu a umí pracovat.

Dokážu využít tyto 
manažerské dovednosti 
k tomu, abych se starala 
o pracovní harmono-
gramy vaší společnosti, 
a zajistila tak, že všechny 
dojednané schůzky 
a porady budou dodr-
ženy.

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?
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 Praktická činnost:  Na této stránce si vytvořte několik prohlášení o osobní hodno-
tě. Začněte vyplňovat prázdná políčka. Můžete spolupracovat 
s jiným členem skupiny.

1. DOVEDNOST 2. PŘÍKLAD  
(Buďte konkrétní)

3. VÝSLEDKY 
(Buďte konkrétní)

4. PROPOJENÍ 
S POTŘEBAMI

 Praktická činnost:  Jakmile budete mít alespoň dvě prohlášení o osobní hodnotě, 
vyzkoušejte si je s jiným členem skupiny a prostřídejte se. Pro-
nášejte je nahlas, dokud si jimi nebudete jistí. Před naším dalším 
setkáním si osvojte alespoň pět prohlášení o osobní hodnotě.

 Přečtěte si: Když s někým mluvíte o práci, ať již se jedná o zaměstnavatele 
nebo někoho, koho jste požádali o pomoc, můžete začít tím, 
že použijete prohlášení „Já v 30 vteřinách“. Dotyčný vám pak 
pravděpodobně položí několik obvyklých otázek. Abyste na tyto 
otázky dokázali odpovědět, je zapotřebí mít připravená prohláše-
ní o osobní hodnotě. Než se setkáme příště, podělíte se o prohlá-
šení o osobní hodnotě s mnoha lidmi.

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?
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 Praktická činnost:  Přečtěte si společně ve skupině níže uvedené pokyny. Po přečtení 
se pusťte do úkolu. Nevěnujte mu více než 10 minut.
 1. Každý nechť se postaví a najde si nějaké volné místo. Každý 

z vás by měl najít někoho do dvojice.
 2. První z dvojice položí nějakou obvyklou otázku – např.:

• Co mi o sobě můžete povědět?
• Proč bychom vás měli zaměstnat?
• Jaká je vaše nejsilnější stránka?
• Co bych měl o vás říci lidem, které znám?

 3. Druhý ve dvojici pak v odpovědi použije prohlášení o osobní 
hodnotě.

 4. Poté si role vyměňte. Druhý ve dvojici pokládá obvyklé otázky 
a ten první odpovídá pomocí prohlášení o osobní hodnotě.

 5. Stručně se vzájemně podělte o to, jak se vám dařilo: Obsahova-
lo vaše prohlášení všechny čtyři části? Znělo přirozeně a sebe-
vědomě?

 6. Pak se vystřídejte a zkuste si to znovu. A znovu!
 7. Postupujte co nejrychleji – dokud si to každý nevyzkouší 

čtyřikrát.

 Diskutujte: Odpovídali jste na otázky pomocí prohlášení o osobní hodnotě? 
Jak zní některé jiné obdobné otázky? Jaké další otázky by vám 
mohli ti, u kterých jste na pohovoru, položit?

VOLITELNÝ ÚKOL: JAK OBRÁTIT NEGATIVA V POZITIVA?

(NEVĚNUJTE SE TOMUTO ÚKOLU BĚHEM TOHOTO SETKÁNÍ.)
Chcete- li, můžete se během týdne věnovat tomuto úkolu:
Pomocí prohlášení o osobní hodnotě můžete obrátit negativní otázky a situace v pozitivní 
příležitosti. Prostudujte si stranu 33 v oddíle Zdroje a materiály.

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?
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KDE MOHU POUŽÍT PROHLÁŠENÍ O OSOBNÍ HODNOTĚ?
 Přečtěte si: Naše nové prohlášení o osobní hodnotě a prohlášení „Já v 30 vte-

řinách“ jsou úžasné nástroje. Ale jak najdeme ty, kteří si nás 
poslechnou? Klíčem k úspěchu je mluvit s každým. Poté se jich 
můžete zeptat, zda si můžete promluvit s lidmi, které znají oni. 
Tomuto se říká „rozhazování sítí“ a podobá se to tomu, jako kdy-
byste zaměstnávali vlastní prodejní oddělení!

 Praktická činnost: Posuňte si židli, abyste mohli mluvit s tím, kdo sedí vedle vás.
 1. Povězte mu o lidech, které budete před příštím setkáním kon-

taktovat a u kterých použijete prohlášení „Já v 30 vteřinách“ 
a prohlášení o osobní hodnotě. Napište zde jména některých 
z nich:

  

 

 2. Povězte mu o tom, jak budete rozhazovat své sítě, abyste našli 
víc kontaktů. Zapište si zde své nápady:

  

 

 Praktická činnost: Před příštím setkáním použijte při setkání s těmi, které znáte, 
prohlášení o osobní hodnotě. A zeptejte se jich, zda si můžete 
promluvit s těmi, které znají oni. Díky prohlášení „Já v 30 vteři-
nách“ a prohlášení o osobní hodnotě máte dva úžasné nástroje, 
s nimiž můžete začít budovat svou síť kontaktů. Vaše hledání 
práce se ubírá správným směrem!

VOLITELNÝ ÚKOL: ZRYCHLENÉ HLEDÁNÍ PRÁCE

(NEVĚNUJTE SE TOMUTO ÚKOLU BĚHEM TOHOTO SETKÁNÍ.)
Chcete- li, můžete se před naším příštím setkáním věnovat tomuto úkolu:
Abyste své úsilí urychlili, prostudujte si „Zrychlené hledání práce“ na straně 15. Vyzkoušejte 
to – každý den 15 zdrojů, 10 kontaktů, 2 setkání!

Vy Lidé, které 
znáte

Lidé, které znají 
vaši známí

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost:  Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

 

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?

„Ale Pán zná všechny 
věci od počátku; pro-
čež, připravuje cestu, 
aby uskutečnil všechna 
svá díla mezi dětmi 
lidskými.“
1. NEFI 9:6

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?

ZAMYSLETE SE:



30

JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Tento týden použiji prohlášení o osobní hodnotě při setkání s alespoň 20 lidmi. 
(Některé případy se mají týkat následných kroků s lidmi, které jste již kontaktovali v minu-
losti.)
   Zakroužkujte si svůj cíl:   20   30   40

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

UČIŇTE ZÁVAZEK

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost:  Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Použil(a) jsem 
 prohlášení 

o osobní 
 hodnotě 

s  alespoň 
20 lidmi 

(napište počet)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám  
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta 
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.
Na příštím setkání skupiny vedoucí diskuse nakreslí na tabuli 
tabulku pro plnění závazků (podobné té, která je uvedena výše). 
Dorazíme 10 minut před začátkem setkání a do tabulky zazname-
náme, jak se nám daří.
Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ. Připomeňte mu, aby se držel materi-
álu a aby si nic jiného s sebou nenosil. (Nevíte, jak vést diskusi na 
téma z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 13 a vnitřní stranu 
obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?
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2. Jak se přesvědčivě prezentovat?

POHOVOR
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

TAZATEL: Tak co mi o sobě můžete povědět?
1. UCHAZEČ: Myslíte, co jako ráda 
dělám? No, vlastně nic moc. Nemám žádné 
koníčky ani zájmy. Vlastně nic nedělám.
2. UCHAZEČ: No …, já …
3. UCHAZEČ: Moc rád vám o sobě něco 
řeknu. Jak vidíte, spoustu času trávím tím, 
že zvedám činky. Taky jsem měl chodit do 
kurzu pro ovládání hněvu. Ale kdo by tam 
chtěl chodit? Však víte, co mám na mysli.
1. UCHAZEČ: Jo vy myslíte, jaká jsem 
v práci? No, v žádné jsem zatím nezůstala 
dost dlouho na to, abych to dokázala říct. 
Přestane mě to rychle bavit a prostě tam 
přestanu chodit. … Ale to jsem možná 
neměla říkat.
2. UCHAZEČ: No…
3. UCHAZEČ: Protože ten chlápek, co učí 
kurz ovládání hněvu… Nejradši bych ho 
roztrhl jako hada. Takže kdo bude můj 
šéf? Vy? Doufám, že nejste takový ten typ, 
který neustále kontroluje, jestli pracujeme. 
Jako kdybychom byli nějaké malé děti. 
Můj šéf v minulé práci to dělal a já jsem to 
neměl rád.
TAZATEL: Proč bychom vás měli zaměst-
nat?

2. UCHAZEČ: Měli byste mě zaměstnat, 
protože… no…
1. UCHAZEČ: No, protože sháním práci. 
Myslela jsem, že se tady včera zastavila 
maminka a mluvila o tom s vámi. Říkala 
mi, že si mám sehnat práci. Nebo s vámi 
nemluvila?
3. UCHAZEČ: Byli byste blázni, kdybyste 
mě nezaměstnali. Když jsem přicházel, 
všiml jsem si tady pár věcí, které je potřeba 
opravdu změnit. Divím se, že jste vlastně 
ještě nezkrachovali. A já to všechno můžu 
napravit. Opravdu. Ještě mi budete děko-
vat, že jsem vám zachránil podnikání.
2. UCHAZEČ: Protože… no…
TAZATEL: Co je vaší nejslabší stránkou?
3. UCHAZEČ: Žádnou nemám. A co je 
vaší slabou stránkou? Takovéto otázky se 
mi vůbec nelíbí!
2. UCHAZEČ: Slabou stránkou? Hmm…
1. UCHAZEČ: No… kradu. Chci říct – 
vlastně nekradu. Nebyla to krádež. To je 
na dlouhé vyprávění. Chtěla jsem to vrátit. 
Myslela jsem, že mi šéf dovolí si to na 
chvíli vypůjčit.

Zpět na stranu 24

Zdroje a materiály
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JAK OBRÁTIT NEGATIVA V POZITIVA?  
(VOLITELNÝ ÚKOL)
 Diskutujte: Jak odpovědět na tuto otázku: „Jaká je vaše nejslabší stránka?“ 

Přečtěte si odpověď Ludmily:

„Pracuji na tom, abych dokázala efektivněji hospodařit s časem. Našla jsem takovou pomůcku 
ke kalendáři, která mi pomáhá a kterou každý den používám. Nedávno, i když jsem měla hodně 
pracovních závazků, jsem pomohla včas dokončit jeden velký prodejní projekt.“

 Přečtěte si: Všimněte si, co Ludmila udělala:
• Řekla něco o své slabé stránce, s níž se běžně potýká mnoho lidí.
• Konkrétně popsala, jak tuto slabou stránku překonává.
• Přidala informace z prohlášení o osobní hodnotě.

 Praktická činnost: Vyzkoušejte to s někým z rodiny či přátel. Požádejte je, aby vám 
položili nějakou negativní otázku. Odpovězte tím, že něco řekne-
te o slabosti, s níž se běžně potýká mnoho lidí. Popište, jak tuto 
slabost překonáváte. Přidejte informace z prohlášení o osobní 
hodnotě.

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Jak se přesvědčivě prezentovat?



3
Jak získat přístup 

na „skrytý“ 
trh práce?

Mé hledání práce
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.

   Jméno člena  
  skupiny

Použil(a) 
jsem 

prohlášení 
o osobní 
hodnotě 

s alespoň 
20 lidmi 
(napište 
počet)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila 32 A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 3 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

 učebnici a čtěte dál na další straně.

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Čemu jste se naučili, když jste druhé seznamovali se svým prohlá-
šením o osobní hodnotě? Vylepšili jste ho nějak? Zapsali jste si 
své kontakty a podnikli jste následné kroky?
Zkusil někdo z vás zrychlené hledání práce? Jaké to mělo výsledky?

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?

PODEJTE ZPRÁVU
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CO JE TO „SKRYTÝ“ TRH PRÁCE?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Video: „Look Where There Is Less Competition“ [„Hledejte tam, kde 
je méně konkurence“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte 
stranu 48.)

 Přečtěte si: Společně si přečtěme popisky u níže uvedeného schématu 
znázorňujícího chytání ryb. Ryby představují pracovní místa. 
Všimněte si, kde je ryb nejvíce – neboli kde lze najít nejvíce pra-
covních míst.

 Diskutujte: Kdo z rybářů může chytit nejvíce ryb? Tuto osobu si zakroužkujte. 
Kde se nachází „skrytý“ trh práce?

 Přečtěte si: Na skrytém trhu práce je mnohem více pracovních příležitos-
tí než na trhu tradičním. Kde hledáme pracovní místa? Kde 
bychom je měli hledat?

Pracovní nabídka 
v inzerátu nebo na 
internetu

Každý o pracovní 
nabídce ví – velká 
konkurence

Pracovní nabídka na 
úřadě práce nebo 
v soukromé pracov-
ní agentuře

Mnoho lidí 
o  pracovní nabídce 
ví – středně velká 
konkurence

Společnost plánuje 
naplnit pracovní 
místo, které nutně 
není zveřejněno

Jen málo lidí 
o tom ví – malá 
konkurence

Pracovní místo není 
dosud zveřejněno 
nebo je dostupné 
jen skrze někoho, 
kdo zná někoho 
dalšího

Nikdo o tom  
neví – žádná 
konkurence

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?

NAUČTE SE
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 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
ÚKOL TÝDNE – Mějte osobní schůzky s potenciálními 
zaměstnavateli.

Během tohoto setkání se naučíme dovednostem, které nám 
pomohou na tuto otázku odpovědět a na tento trh se dostat, 
a tyto dovednosti si procvičíme.

KDE SE NACHÁZÍ SKRYTÝ TRH PRÁCE?
 Video: „Most Productive Sources“ [„Nejproduktivnější zdroje“] (Nemáte 

toto video k dispozici? Přečtěte stranu 48.)

 Přečtěte si: Některé strategie při hledání zaměstnání jsou efektivnější než 
jiné. V některých zemích se může procento lidí, kteří nacházejí 
práci určitým způsobem, podobat tomu, co je uvedeno v tabulce 
níže. Ve vaší oblasti se to však může lišit.

 Praktická činnost:  V rámci skupiny odpovězte na tyto otázky:
 1. Jakou metodu, podle této tabulky, používá při hledání práce 

většina lidí?
 2. Která metoda je pro nacházení práce nejúspěšnější?

METODA
KDE LIDÉ  

TRÁVÍ ČAS PŘI 
 HLEDÁNÍ PRÁCE

KDE LIDÉ VE 
 SKUTEČNOSTI 

NAJDOU PRÁCI

Inzeráty/internet 65 % 14 %

Úřady práce nebo 
 soukromé pracovní 

agentury
27 % 21 %

Osobní kontakty se 
společnostmi 3 % 30 %

Ústní předávání informací 
(osobní kontakty a dopo-

ručení na kontakty)
5 % 35 %

Toto je skrytý trh 
práce. Zaměřte 
se na tuto oblast 
a vyhnete se 
92 % konkurence!

Tyto možnosti ale 
nevynechávejte, jinak 
byste mohli přijít 
o 35 % pracovních 
nabídek!

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP NA SKRYTÝ TRH PRÁCE?
 Přečtěte si: Klíče k odemknutí tohoto skrytého trhu práce již máme! Jsou to 

osobní kontakty. A osobně kontaktovat druhé můžeme nejlépe 
tím, že používáme 1) prohlášení „Já v 30 vteřinách“ a 2) prohlá-
šení o osobní hodnotě s lidmi v naší 3) rozšiřující se síti kontaktů. 
Jak jsme se dozvěděli na našem posledním setkání, naše síť kon-
taktů zahrnuje lidi, které známe, i lidi, které znají naši známí.

 Video: „Building Your Network“ [„Budování sítě kontaktů“] (Nemáte 
toto video k dispozici? Přečtěte stranu 49.)

 Diskutujte: Použili jste od našeho minulého setkání prohlášení „Já v 30 vteři-
nách“ a prohlášení o osobní hodnotě? Požádali jste své kontakty, 
aby o vás řekli těm, které znají oni ?

Vy Lidé, které 
znáte

Lidé, které znají 
 vaši známí

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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 Praktická činnost: Naše skupina je pro nás prvním zdrojem sítě kontaktů. Začněme 
rozšiřovat svou síť hned teď! Přečtěte si níže uvedené pokyny 
a pak se do toho pusťme:
 1. Postavte se a obraťte se k někomu, kdo stojí vedle vás.
 2. Představte se druhé osobě pomocí prohlášení „Já v 30 vteři-

nách“ a zakončete ho těmito dvěma otázkami: „Kdo z těch, 
koho znáte, by mi mohl pomoci najít nějaké další kon-
takty?“ „Mohl(a) byste prosím s těmito lidmi promluvit 
a požádat je o pomoc?“

 3. Zapište si tyto kontakty do seznamu uvedeného na další straně 
a požádejte druhou osobu, aby se zamyslela nad lidmi, které 
zná, a poskytla vám před příštím setkáním ještě další kontakty.

 4. Pak se vystřídejte a zkuste si to znovu.
 5. Totéž proveďte s dalšími členy skupiny.
 6. Zapište si na další stranu co nejvíce kontaktů.
 7. Po našem setkání toto proveďte s ostatními lidmi, které znáte.
 8. Ve sloupci Priorita označte každou osobu, kterou budete kon-

taktovat, číslem od 1 do 20.

Tipy na rozhazování 
sítí
 1. Žádejte ty, které 

kontaktujete, o tipy 
na volná pracovní 
místa, o informace 
a o nápady.

 2. Vždy požádejte 
o doporučení na 
další kontakty.

 3. Veďte si pečlivé 
poznámky a čiňte 
následné kroky.

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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SEZNAM KONTAKTŮ

Jméno Kontaktní údaje  
(telefon, adresa, e- mail) Priorita

 Přečtěte si: Před naším příštím setkáním budeme kontaktovat nejen tyto lidi, 
ale i ty, které známe, a také ty, které znají oni. Na seznam bude-
me neustále přidávat další kontakty. Při kontaktování budeme 
používat prohlášení o osobní hodnotě, abychom jim všem mohli 
ukázat, co pro ně můžeme udělat!
Můžeme si promluvit s těmito lidmi i s mnoha dalšími:

• Přátelé
• Příbuzní
• Sousedé

• Členové Církve
• Lidé, s nimiž sportujeme
• Bývalí spolupracovníci

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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JAK SE SETKAT S VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY, KTEŘÍ 
NAJÍMAJÍ NOVÉ ZAMĚSTNANCE?
 Přečtěte si: Rozhazování sítí nás může dovést ke společnostem, které najíma-

jí nové zaměstnance. Potřebujeme ale najít osobu, která o přijí-
mání zaměstnanců rozhoduje.

 Praktická činnost: Pojďme si jako skupina udělat praktické cvičení.
 1. Pověřte jednu osobu, aby byla uchazečkou o práci. Tato osoba 

má být připravena představit se zaměstnavateli pomocí pro-
hlášení „Já v 30 vteřinách“, má mu položit otázku a pronést 
prohlášení o osobní hodnotě.

 2. Pověřte dvě osoby, aby zastávaly roli zaměstnanců: 1. zaměst-
nanec a 2. zaměstnanec.

 3. Pověřte další osobu, aby byla vedoucím pracovníkem.
 4. Požádejte všechny čtyři jedince, aby se postavili. Vedoucí dis-

kuse přečte první repliku v této scénce. Poté ostatní čtou své 
repliky.
Vedoucí diskuse: Uchazečka o práci vstupuje do obchodu nebo do 
kanceláře společnosti, kde chce pracovat. Osloví prvního zaměst-
nance, kterého uvidí.
Uchazečka: Dobrý den. Kdo je tady vedoucí?
1. zaměstnanec: Pan Dvořák, ale nevím, kde právě teď je. Ale 
mohla byste se tamhle zeptat jeho asistenta.
Uchazečka: Děkuji. [Obrací se na 2. zaměstnance.]
Uchazečka: Dobrý den. Kde je prosím vás pan Dvořák?
2. zaměstnanec: Někam odešel. Ale za chvíli by se měl vrátit. 
Á, tamhle je.
Uchazečka: Aha. Děkuji. [Obrací se k panu Dvořákovi.]
Uchazečka: Dobrý den, pane Dvořáku. Jmenuji se ________ 
[jméno]. [Představí se prohlášením „Já v 30 vteřinách“ a zakončí 
otázkou.] Jak by mohl někdo s mými dovednostmi a zkušenostmi 
vašemu podnikání pomoci?
Vedoucí pracovník: No, vlastně jsme se chystali někoho, jako jste 
vy, najít. Mám teď ale jen chviličku. Řekněte mi rychle něco o sobě.
Uchazečka: [Pronese vhodné prohlášení o osobní hodnotě.] Chápu, 
že máte hodně práce. Kdy bychom spolu mohli chvilku mluvit – 
dnes odpoledne, nebo zítra?

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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 Diskutujte: Pokud vedoucí pracovník řekne „ne“, „přijďte někdy později“ 
nebo „vyplňte si žádost“, co by mohla uchazečka říci?

 Přečtěte si: Je zapotřebí se vždy přizpůsobit dané situaci.

 Praktická činnost:  Postavte se a vytvořte skupiny po čtyřech. Zopakujte si scénku, 
aby měl každý možnost hrát roli uchazečky o práci.

 Přečtěte si: Při kontaktování druhých nyní máme několik účinných nástro-
jů, které můžeme používat: prohlášení „Já v 30 vteřinách“, 

prohlášení o osobní hodnotě a setkání s vedoucím pracovníkem. 
Také se můžete naučit obrátit negativa v pozitiva – na straně 33.

 Diskutujte: Jak použijete tyto nástroje, abyste se před naším příštím setkáním 
zúčastnili mnoha produktivních schůzek?

 Praktická činnost:  Nalistujte si stranu 50 a střídejte se ve čtení toho, jak si můžete 
zaznamenávat a sledovat své úsilí při hledání práce. Poté se vraťte 
na toto místo.

Uchazečka
1. zaměstnanec

2. zaměstnanec
Vedoucí pracovník

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost:  Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

 

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?

„Doufej v Hospodina 
celým srdcem svým, na 
rozumnost pak svou 
nezpoléhej. Na všech 
cestách svých snažuj se 
jej poznávati, a onť spra-
vovati bude stezky tvé.“
PŘÍSLOVÍ 3:5–6

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?

ZAMYSLETE SE:
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost:  Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Použiji prohlášení „Já v 30 vteřinách“ a prohlášení o osobní hodnotě při alespoň 
30 kontaktech s lidmi, které znám, a s lidmi, které znají moji známí (moje síť 
kontaktů). (Zaznamenávejte si své kontakty na stranách 50–51. Některé se mají týkat 
následných kroků s lidmi, které jste již kontaktovali v minulosti.)
   Zakroužkujte si svůj cíl:   30   40   50

Budu pracovat se svými kontakty a budu se snažit setkat se s vedoucími pracov-
níky, abych měl(a) alespoň 10 osobních schůzek s potenciálními zaměstnavateli. 
(Zaznamenávejte si své kontakty na stranách 50–51.)
   Zakroužkujte si svůj cíl:   10   15   20

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost:  Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Kontaktoval(a) 
jsem alespoň 
30 lidí ze sítě 

kontaktů 
(napište počet)

Setkal(a) 
jsem se 

s alespoň 
10 potenciál-
ními zaměst-

navateli  
(napište 
počet)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám 
 (Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta 
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.
Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma 
z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 13 a vnitřní stranu 
obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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HLEDEJTE TAM, KDE JE MÉNĚ KONKURENCE
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

DAN: Ach jo. Na práci, kterou jsem chtěl 
dostat, si podalo přihlášku přes 200 lidí. 
Nemám žádnou šanci!
JOSEF: Hele Dane, pamatuješ si to místo, 
kam jsme chodívali na ryby, když jsme byli 
mladší?
DAN: Ano. Bylo to skvělé místo, ukryté za 
stromy. Člověk by ani nepoznal, že tam 

nějaké místo je. Ale teď už o tom vědí všich-
ni. Je tam tolik lidí, že je těžké něco chytit.
JOSEF: Proč tedy při hledání práce „chytáš 
ryby“ tam, kde „chytají“ i všichni ostatní? 
Proč nehledáš tam, kde je méně konkuren-
ce? Mám dojem, že zapomínáš na skrytý trh 
práce. Chytej tam, kde jsou ryby!
Zpět na stranu 38

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ ZDROJE
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

JOSEF: Vzal jsem ti noviny.
DAN: Do novin se už nedívám. Pamatuješ? 
Chytám tam, kde je méně konkurence.
JOSEF: To je dobře, musíš se zaměřovat 
na nejproduktivnější zdroje. Ale v těch 

novinách je několik dobrých pracovních 
nabídek. Musíme zkoušet všechny možnos-
ti. Jde jen o to, věnovat správné množství 
času nejproduktivnějším zdrojům.
Zpět na stranu 39

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?

Zdroje a materiály
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ROZHAZOVÁNÍ SÍTÍ
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

DAN: Snažím se každý den provést 10 kon-
taktů, ale je čím dál těžší najít nové.
JOSEF: No, já jsem tě posledních pár 
dní sledoval a zdá se mi, že se snažíš to 
všechno zvládnout sám. Lepších výsledků 
dosáhneš tehdy, když budeš věnovat část 
svého času rozhazování sítí.
DAN: Rozhazování sítí?
JOSEF: Ano, měl by sis vytvořit nějaký tým, 
síť lidí, kteří ti budou moci říct o různých pří-
ležitostech, když se o nich dozvědí. Měl bys 
věnovat nějaký čas tomu, že budeš pomáhat 
druhým, a druzí pak třeba pomohou tobě.
DAN: Už jsem několikrát mluvil s každým, 
koho znám.
JOSEF: Dobře. Ale tvoje síť kontaktů nemu-
sí obsahovat jen lidi, které znáš. Je potřeba, 
aby v ní byli i ti, které znají oni. Požádej 
lidi, které znáš, aby tě představili těm, které 
znají oni.

DAN: Hmmm. Ale co těm lidem řeknu, 
když je vůbec neznám? To je něco jiného 
než mluvit s lidmi, kteří mě už znají. Kde 
mám začít?
JOSEF: Začni se ptát přátel, zda znají něko-
ho, 1) kdo něco ví o tvé profesi, 2) kdo má 
nějaký vliv na přijímání zaměstnanců nebo 
3) kdo zkrátka zná hodně lidí. Tvoje síť 
kontaktů pak bude mnohem větší a poroste 
mnohem rychleji. A budeš mít větší šanci 
doslechnout se o pracovních příležitostech 
díky tomu, že ti o tom lidé v tvé síti přímo 
řeknou. Pomohou ti najít skrytý trh práce.
DAN: Ale co jim mám říct?
JOSEF: Nejde ani tak o to, co máš říct, ale 
jak to říct. Jde o to, jak se budeš prezento-
vat. Procvičuj si prohlášení „Já v 30 vte-
řinách“ a prohlášení o osobní hodnotě 
a určitě na druhé zapůsobíš dobře.
DAN: Tak dobře. Možná mi to otevře 
nějaké nové příležitosti.
Zpět na stranu 40

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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ZAZNAMENÁVEJTE SI A SLEDUJTE SVÉ ÚSILÍ
Než se setkáme příště, proveďte prostřednictvím své sítě alespoň 30 kontaktů. To by 
vás mělo dovést k alespoň 10 osobním schůzkám s potenciálními zaměstnavateli.

Sledujte inzeráty, hledejte na internetu a navštivte středisko pro podporu soběstač-
nosti. Pamatujte ale na to, kde se ukrývají pracovní nabídky – na skrytém trhu 
práce! Většinu času a úsilí věnujte osobním rozhovorům se společnostmi a osobním 
schůzkám s kontakty získanými prostřednictvím své sítě.

Své kontakty a schůzky si můžete zaznamenat a sledovat v tabulce (příklad je uve-
den níže). Dělejte si poznámky ze svých schůzek na Formuláři pro práci s kontakty 
na následující straně nebo si je pište do zvláštního bloku.

INZERÁTY/INTERNET

ÚŘADY PRÁCE 
NEBO  SOUKROMÉ 

 PRACOVNÍ 
AGENTURY

OSOBNÍ KONTAKTY 
SE SPOLEČNOSTMI

OSOBNÍ SCHŮZKY 
S LIDMI  NALEZENÝMI 

DÍKY VAŠÍ SÍTI 
KONTAKTŮ

1. Vyplnil jsem on- line při-
hlášku na místo účetního

2.

3.

4.

5.

1. Poslal jsem děkovný vzkaz 
paní Novákové na úřadu 
práce

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Navštívil jsem Michala ve 
společnosti Účetnictví s.r.o.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Setkal jsem se s Pavlovým 
známým ve společnosti 
ABC a.s.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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FORMULÁŘ PRO PRÁCI S KONTAKTY
KONTAKT

Osoba nebo organizace: 

Telefon: Adresa: 

E- mail: Kontakt získán od: 

Kontaktoval(a) jsem tuto osobu □ Ano □ Ne  Datum: 

TÉMATA DISKUSE:

1. 

2. 

3. 
DALŠÍ KROKY:

1. Splnit do (datum): 

2. Splnit do (datum): 

3. Splnit do (datum): 
NOVÁ DOPORUČENÍ NA KONTAKTY:
1. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

2. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

KONTAKT

Osoba nebo organizace: 

Telefon: Adresa: 

E- mail: Kontakt získán od: 

Kontaktoval(a) jsem tuto osobu □ Ano □ Ne  Datum: 

TÉMATA DISKUSE:

1. 

2. 

3. 
DALŠÍ KROKY:

1. Splnit do (datum): 

2. Splnit do (datum): 

3. Splnit do (datum): 
NOVÁ DOPORUČENÍ NA KONTAKTY:
1. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

2. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Jak získat přístup na „skrytý“ trh práce?



4
Jak vyniknout 
jako ideální 

uchazeč?
Mé hledání práce
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4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.

  Jméno 
člena 

skupiny

Kontaktoval(a) 
jsem alespoň 
30 lidí ze sítě 

kontaktů 
 (napište 

počet)

Setkal(a) 
jsem se 

s alespoň 
10 poten-

ciálními 
zaměstna-

vateli 
(napište 
počet)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) 
jsem jí svou 

rodinu 
 (Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 

partnerovi pro 
úkoly (Ano/Ne)

Ludmila 33 12 A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 4 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této učebni-

ci a čtěte dál na další straně.
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4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?

PODEJTE ZPRÁVU

DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Čemu jste se naučili, když jste kontaktovali lidi ve své síti kontak-
tů? Setkali jste se s nějakými náborovými vedoucími? Zapsali jste 
si své kontakty a podnikli jste následné kroky?
Zkusil někdo z vás zrychlené hledání práce? Jaké to mělo výsledky?
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JAK VYNIKNOUT JAKO IDEÁLNÍ UCHAZEČ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Video: „What Is He Looking For? Part I“ [„Co se snaží zjistit? 1. část“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 66.)

 Diskutujte: Co se chtějí zaměstnavatelé během pohovorů nebo z podané 
žádosti dozvědět? Co kdyby vám vaše odpovědi pomohly vynik-
nout jako ideální volba pro zaměstnavatele?

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
ÚKOL TÝDNE – Odpovídejte dobře na otázky při pohovorech 
a při vyplňování žádosti o práci.

Během tohoto setkání se naučíte odpovídat na otázky tazatele při 
pohovorech a vyplňovat žádosti o práci tak, abyste vynikli!

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?

NAUČTE SE
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JAK SE PŘIPRAVIT NA POHOVOR?
 Přečtěte si: Máme z pohovorů obavy? Přemýšlíme nad tím, na co se nás taza-

telé zeptají nebo co se o nás chtějí opravdu dozvědět?
Ve skutečnosti to můžeme zjistit. Většina tazatelů klade při poho-
vorech podobné otázky. V rámci skupiny se nyní budeme střídat 
v přečtení této tabulky.

OBVYKLÉ OTÁZKY CO CHCE MOŽNÁ  
TAZATEL SLYŠET

POMŮCKY PRO 
ODPOVĚĎ

Co mi o sobě můžete povědět? Umí dobře mluvit? Je připravená? „Já v 30 vteřinách“

Jaké jsou vaše silné stránky? Hodí se jeho zkušenosti pro naše potřeby? Prohlášení o osobní 
 hodnotě

Proč pro nás chcete pracovat? Má jasný cíl? Prohlášení o osobní 
 hodnotě

Jaký máte názor na svého bývalého vedoucího? Respektuje vedoucí pracovníky? Prohlášení o osobní 
 hodnotě

Jak reagujete na stres? Umí přijímat určitý problém za svůj? Prohlášení o osobní 
 hodnotě

Jaký očekáváte plat? Má rozumná očekávání? Odpovězte otázkou

 Video: „What Is He Looking For? Part II“ [„Co se snaží zjistit? 2. část“] 
Zastavujte video a postupujte podle pokynů. (Nemáte toto video 
k dispozici? Přečtěte strany 67–68.)

 Diskutujte: Kdy při pohovoru může být užitečné pronést prohlášení „Já 
v 30 vteřinách“? Kdy je správné použít prohlášení o osobní hod-
notě? Poznali jste, jak obrátit negativa v pozitiva?

 Praktická činnost: Věnujte šest až sedm minut tomuto „rychlému nácviku“.
• Postavte se a obraťte se k jinému členovi skupiny.
• Jeden z vás je zaměstnavatel; pokládejte tomu druhému 

obvyklé otázky z výše uvedené tabulky.
• Druhý ve dvojici je uchazeč o práci; odpovídejte na otázky 

svými pomůckami.
• Vyměňte si role a zkuste si to znovu. Poskytněte jeden druhé-

mu užitečnou zpětnou vazbu!
• Jakmile si vyzkoušíte roli zaměstnavatele i uchazeče o práci, 

přesuňte se k jinému členovi skupiny. Postup opakujte, dokud 
nevyprší vyhrazený čas.

Procvičujte si toto i po našem setkání – se členy rodiny nebo 
s přáteli. Viz další otázky v tabulce na straně 69.

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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JAK ODPOVÍDAT NA OTÁZKY OTÁZKAMI?
 Přečtěte si: Co když nemůžeme říci to, co chce tazatel slyšet? Nebo co když 

potřebujeme více informací? Někdy můžeme na otázku odpově-
dět otázkou.

 Přečtěte si: Podívejme se na tyto dvě obvyklé otázky. Přečteme si každou 
otázku a poté informace uvedené vpravo.

OBVYKLÉ OTÁZKY CO CHCE MOŽNÁ  
TAZATEL SLYŠET

POMŮCKY PRO 
ODPOVĚĎ

ODPOVĚZTE 
OTÁZKOU

Jaký chcete mít plat? Má dost sebevědomí na vyjedná-
vání? Odpovězte otázkou

Kolik obvykle platíte člo-
věku na tomto pracovním 
místě?

Máte nějaké otázky? Rozumí této pracovní pozici? Odpovězte otázkou Co je na práci v této pozici 
tím nejlepším?

 Diskutujte: Kdy by bylo vhodné odpovědět na otázku otázkou? Kdy by to 
nebyl dobrý nápad? Jak se můžete připravit na to, abyste při poho-
voru pokládali dobré otázky?

 Přečtěte si: Před pohovorem je zapotřebí si něco o zaměstnavateli nastudo-
vat a přijít na pohovor připraveni pokládat dobré otázky. Také 
můžeme být připraveni přidat nějakou otázku k prohlášení „Já 
v 30 vteřinách“ nebo k prohlášení o osobní hodnotě. Například: 
„O jakých dalších dovednostech byste chtěl, abych něco řekl?“
Dobré otázky mohou vyvolat dobrý rozhovor!

Zajímají mě vaše 
produkty. Jak je 
vyrábíte?

VOLITELNÝ ÚKOL: JAK SI VYJEDNAT ZAMĚSTNÁNÍ, KTERÉ SPLŇUJE 
MÉ POTŘEBY?

(NEVĚNUJTE SE TOMUTO ÚKOLU BĚHEM TOHOTO SETKÁNÍ.)
Chcete- li, můžete se tomuto úkolu věnovat do našeho příštího setkání. Důležitou součástí 
pohovoru je vyjednávání. Chcete- li se o tom dozvědět něco více, projděte si kapitolu „Jak si 
vyjednat zaměstnání, které splňuje mé potřeby?“ na stranách 70–72 v oddíle Zdroje a mate-
riály. Diskutujte a procvičujte se svou rodinou.

Vy Tazatel

Dobře, že se 
ptáte! Nejprve 
navezeme 
suroviny. 
A pak…

Tip:
Naučte se, kdy 
klást otázky, a kdy 
je naopak neklást. 
S odpovídáním na 
otázku otázkou to 
nepřehánějte.
Buďte vnímaví vůči 
tazateli. Pamatujte na 
to, abyste nevypadali 
příliš agresivně.

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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CO MŮJ POSTOJ A VZHLED?
 Praktická činnost: Všichni se postaví a zopakují třikrát tuto větu:

Máme jen jednu šanci, jak udělat dobrý první dojem!

 Diskutujte: Co podle vás toto znamená ve vaší snaze nějak vyniknout?

 Praktická činnost: Posuňte si židli, abyste mohli pracovat s některým dalším členem 
skupiny. Přečtěte jeden druhému následující tabulku. Stanovte si, 
co můžete zlepšit, abyste vypadali a působili co nejlépe.

TIPY NA ÚSPĚCH
Postoj • Modlete se o pomoc a o klid.

• Buďte zdvořilí a uctiví.
• Přijďte včas.
• Projevujte zájem o společnost a o tazatele.
• Usmívejte se a jednejte příjemně.
• Vystupujte sebevědomě.
• Mluvte srozumitelně.

Vzhled • Mějte čistou tvář, ruce, nehty.
• Používejte střídmý make- up (ženy).
• Nemějte výstřední účes.
• Navoňte se.
• Zastřihněte si vousy nebo se oholte (muži).
• Vypadejte profesionálně.

Oblékání • Mějte čisté oblečení bez děr (oblečení nemusí být drahé).
• Mějte na sobě vyžehlené oblečení.
• Oblečte se o stupeň lépe, než jak byste se oblékli do práce:

◦ Pokud byste do práce chodili v džínách a v tričku, oblékněte si kalhoty a lepší košili.

◦ Pokud byste do práce chodili v lepší košili, oblékněte si košili a kravatu (pro 
muže) nebo halenku (pro ženy).

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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JAK VYPLŇOVAT ŽÁDOSTI O PRÁCI?
 Přečtěte si: Většinu času chceme strávit osobním kontaktováním a pohovory 

prostřednictvím své sítě kontaktů. Ale pravděpodobně budeme 
také muset vyplňovat žádosti o práci – buď na papíře, nebo on- 
line. Žádost o práci je něco jako pohovor na papíře.

 Praktická činnost: Spolupracujte se dvěma dalšími členy skupiny. Vyplňte žádost 
o práci uvedenou na dalších dvou stranách. Poté si přečtěte níže 
uvedenou tabulku a diskutujte o tom, jak se můžete při vyplňová-
ní žádostí zlepšit. Po našem setkání si projděte strany 73–75.

ODDÍL 
V ŽÁDOSTI CO SE SNAŽÍ ZJISTIT POMŮCKY A TIPY

Osobní údaje Může ho něco z žádosti o práci vyřadit 
 (například trestný čin nebo jiné problémy)?

Odpovězte na každou otázku.
Použijte informace z prohlášení „Já v 30 vteři-
nách“.
Odpovídejte pravdivě; vyhýbejte se zbytečným 
podrobnostem.

Vzdělání Má potřebnou kvalifikaci?

Je- li to možné, začněte nejvyšším dosaženým 
stupněm vzdělání nebo osvědčením a postupuj-
te zpět v čase.
Uveďte všechna konkrétní školení a osvědčení.
Připojte informace z prohlášení o osobní hodnotě.

Přehled minulých 
zaměstnání Má zkušenosti, které potřebujeme?

Je- li to možné, začněte posledním zaměstnáním 
a postupujte zpět v čase.
Snažte se vyhýbat obdobím bez práce nebo je 
vysvětlete.
Použijte informace z prohlášení o osobní hodnotě.

Reference Máme dostatek informací, abychom je 
 kontaktovali?

Připravte si alespoň jednu referenci (získejte svo-
lení) týkající se vaší povahy/vlastností (čestnost 
atd.) a jednu týkající se pracovních dovedností 
a výsledků.

Ocenění nebo 
uznání Má nějaké speciální dovednosti?

Je- li to možné, začněte těmi nejdůležitějšími 
a postupujte k méně důležitým.
Připojte informace z prohlášení o osobní hodnotě.

Všeobecné Je žádost vyplněna úhledně a bezchybně?
Pište úhledně.
Snažte se, aby byl na vyplněnou žádost pěkný 
pohled.

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PRÁCI

Jméno:    Datum:  

Adresa:  

Telefon:   E- mail:   

Pracovní umístění:    Požadovaný plat:   Datum dostupnosti:   

Pracoval(a) jste někdy pro tuto společnost? □ Ano □ Ne Datum: 

Pokud ano, kdy? 

Máte čistý trestní rejstřík? □ Ano □ Ne Datum: 

Pokud ne, vysvětlete: 

Vzdělání

Nástavbové studium:   Adresa:  

Od:   Do:   Dokončil(a) jste studium? □ Ano □ Ne Diplom/osvědčení:   

Střední škola:   Adresa:  

Od:   Do:   Dokončil(a) jste studium? □ Ano □ Ne Osvědčení:   

Reference

Celé jméno:    Vztah:   Telefon:  

Celé jméno:    Vztah:   Telefon:  

Celé jméno:    Vztah:   Telefon:  

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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Předchozí zaměstnání

Pracovní zařazení:     Výše počátečního příjmu:   Výše posledního příjmu:  

Zodpovědnosti:  

Od:   Do:   Důvod ukončení pracovního poměru:     

Společnost:    Telefon:  

Pracovní zařazení:     Výše počátečního příjmu:   Výše posledního příjmu:  

Zodpovědnosti:  

Od:   Do:   Důvod ukončení pracovního poměru:     

Společnost:    Telefon:  
Potvrzuji, že mé odpovědi jsou podle mého nejlepšího vědomí pravdivé a úplné.
Uvědomuji si, že pokud budu na základě této žádosti zaměstnán(a), mohou nepravdivé či zavádějící 
informace v této žádosti nebo při pohovoru vést k mému propuštění.

Podpis:    Datum:  

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

  

 

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?

„Já tobě k srozumění 
posloužím, a vyučím 
tě cestě, po níž bys 
choditi měl; dámť radu, 
oči své na tě obrátě.“
ŽALM 32:8

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?

ZAMYSLETE SE:
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Použiji prohlášení „Já v 30 vteřinách“ a prohlášení o osobní hodnotě při alespoň 
40 kontaktech s lidmi, které znám, i s lidmi, které znají moji známí (moje síť kon-
taktů).
   Zakroužkujte si svůj cíl:   40   50   60

Budu pracovat se svými kontakty a budu se snažit setkat se s vedoucími pracovní-
ky, abych měl(a) alespoň 10 osobních schůzek s potenciálními zaměstnavateli.
   Zakroužkujte si svůj cíl:   10   15   20

Budu používat své dovednosti týkající se pohovorů a vyplňování žádosti o práci 
při schůzkách se zaměstnavateli i s ostatními.

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Kontaktoval(a) 
jsem alespoň 
40 lidí ze sítě 

kontaktů 
(napište počet)

Setkal(a) 
jsem se 

s alespoň 
10 potenciál-
ními zaměst-

navateli 
 (napište 

počet)

Použil(a) jsem 
dovednosti 
týkající se 
pohovorů 

a vyplňování 
žádostí o  práci 

 (Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám  
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta 
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.
Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma 
z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 13 a vnitřní stranu 
obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu: srsfeedback@ 
ldschurch. org.
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CO SE SNAŽÍ ZJISTIT? 1. ČÁST.
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

SITUACE: Jan (šéf) má pohovor s Micha-
lem (uchazeč o práci). Nacházíme se upro-
střed pohovoru.
JAN: Dobře. Mohl byste mi prosím popsat 
svou poslední největší chybu, proč k ní 
došlo a co jste s tím udělal?
MICHAL: [Přemýšlí] Co je to za otázku? 
Co po mně chce? Kdybych tak jen věděl, co 
se snaží zjistit…
JAN: [Přemýšlí] Chci jen vidět, jestli rozu-
mí tomu, co udělal špatně a jestli problém 
napravil.

MICHAL: [Přemýšlí] Už vím, co chce vědět. 
Musím obrátit to, co je negativní, v něco, co 
je pozitivní!
MICHAL: [Nahlas] No, vzpomínám si, jak 
si jednou můj šéf myslel, že jsem nestihl 
odevzdat práci včas. Ve skutečnosti jsem 
ale druhým nepředal informaci o změně 
termínu ze strany zákazníka. Od té chvíle 
jsem dbal na to, abych každého informoval 
o tom, co se děje.
JAN: To je dobrý příklad. Vypadá to, že jste 
se z toho opravdu poučil.

Zpět na stranu 56

Zdroje a materiály
4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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CO SE SNAŽÍ ZJISTIT? 2. ČÁST
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku. Poznámka pro vedoucího diskuse: 
Když dojdete k části „Diskutujte“, požádejte členy skupiny, aby nejprve odpověděli, 
než budete pokračovat.

VYPRAVĚČ: Máme tady Jana (tazatele) 
a Michala (potenciálního zaměstnance). 
Jan Michalovi položí čtyři obvyklé otázky. 

A my si budeme povídat o tom, jak by měl 
Michal odpovědět. Jste připraveni?
JAN: Dobrý den. Takže co mi o sobě můžete 
povědět?

DISKUTUJTE:  1) Co se chce tazatel dozvědět? 2) Jak by mohl 
Michal při odpovědi použít prohlášení „Já 
v 30 vteřinách“? (Viz osnova vpravo.)

VYPRAVĚČ: A nad tímto tento vedoucí 
pracovník ve skutečnosti přemýšlí.
JAN: Dokáže odpovídat srozumitelně a jas-
ně? Má nutnou kvalifikaci?
VYPRAVĚČ: Michal by měl tedy asi použít 
prohlášení „Já v 30 vteřinách“.
MICHAL: Jmenuji se Michal Novák. Hlá-
sím se na místo vašeho nového vedoucího 

účetního. Mám šest let zkušeností v oboru 
a vedl jsem účetní oddělení čítající pět lidí. 
Společně jsme snížili náklady naší spo-
lečnosti o 15 % a zvýšili výnosy o 23 %. 
Absolvoval jsem na hospodářské fakultě 
obor účetnictví a mám státní licenci. 
O víkendech si rád zahraji fotbal. Co další-
ho byste chtěl vědět?

JAN: To je skvělé, děkuji. Jaké jsou některé 
vaše silné stránky?

DISKUTUJTE:  1) Co se chce tazatel dozvědět? 2) Jak by mohl 
Michal při odpovědi použít prohlášení o osobní 
hodnotě? (Viz osnova vpravo.)

VYPRAVĚČ: A tohle se chce Jan ve skuteč-
nosti dozvědět.
JAN: Má dovednosti, které potřebujeme? 
Může to doložit dosaženými výsledky?
VYPRAVĚČ: Vzhledem k tomu, že právě to 
se chce Jan dozvědět, by Michal mohl odpo-
vědět prohlášením o osobní hodnotě.
MICHAL: Dovolte mi uvést jeden příklad. 
Vždy se snažím snižovat náklady. Napří-
klad asi před třemi měsíci jsem zašel za 

vedoucím a vysvětlil jsem mu, že kvůli 
pozdním platbám přicházíme každý týden 
téměř o 30 000 korun. Zpočátku byl skep-
tický, ale ukázal jsem mu čísla. A tak mě 
požádal, abych problém vyřešil. Do 10 týd-
nů jsem dokázal snížit opožděné platby 
o 30 dní na každé faktuře, což společnosti 
ušetřilo desetitisíce. Tutéž schopnost řešit 
problémy bych mohl využít i zde, ve vaší 
společnosti Sport s.r.o.

„Já v 30 vteřinách“
 1. Jméno
 2. Cíl
 3. Kvalifikace
 4. Vlastnosti
 5. Zakončit otázkou

Prohlášení o osobní 
hodnotě
 1. Popis dovednosti 

nebo silné stránky
 2. Konkrétní příklad
 3. Výsledek
 4. Propojení 

s potřebami

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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VYPRAVĚČ: A tady je další otázka – otáz-
ka, kterou slyšíme neradi!

JAN: Jaké jsou některé vaše slabé stránky?

DISKUTUJTE:  1) Co se chce tazatel dozvědět? 2) Jak by mohl 
Michal odpovědět, aby obrátil negativa 
v pozitiva? (Viz osnova vpravo.)

VYPRAVĚČ: A nad tímto tazatel přemýšlí.
JAN: Je si vědom svých slabých stránek? 
Dělá něco pro to, aby je překonal?
VYPRAVĚČ: Protože právě toto chce Jan 
slyšet, může Michal odpovědět tím, že 
negativa obrátí v pozitiva.
MICHAL: Někteří říkají, že až příliš dbám 
na to, abych zákazníkům pomohl platit 

faktury včas. A tak jsem se snažil najít rov-
nováhu mezi platbami a službou zákazní-
kům. A hodně jsem se toho přitom naučil. 
Tím, že jsem se staral více o všechny záka-
zníky a jejich potřeby, jsem nakonec své 
společnosti pomohl, aby jí spláceli faktury 
rychleji. A minulý měsíc jsem dostal oceně-
ní za vynikající služby zákazníkům.

VYPRAVĚČ: Tak, a nakonec ještě jedna 
obvyklá otázka.

JAN: Výborně. Děkuji. Proč tedy chcete 
pracovat pro nás?

DISKUTUJTE:  1) Co se chce tazatel dozvědět? 2) Jak by mohl 
Michal při odpovědi použít prohlášení o osobní 
hodnotě? (Viz osnova vpravo.)

VYPRAVĚČ: Tazatel měl na mysli toto.
JAN: Ví, co naše společnost potřebuje? Má 
o to zájem?
VYPRAVĚČ: Vzhledem k tomu, že právě 
to se chce Jan dozvědět, by Michal mohl 
odpovědět dalším prohlášením o osobní 
hodnotě.
Michal: No, pane Procházko, vyhledal 
jsem si velmi zajímavé informace o společ-
nosti Sport s.r.o. Zaměřujete se na prodej 
sportovního vybavení a jste v tom úspěšní. 

Doslechl jsem se, že začínáte vyrábět něja-
ké nové lepší produkty. Chtěl bych pracovat 
v úspěšné společnosti, která roste. Také 
toho docela hodně vím o sportu a fyzic-
kém cvičení. Během minulého roku jsem 
dobrovolně působil jako fotbalový trenér 
a pomáhal jsem hráčům v mužstvu zlepšit 
se ve výdrži a v herním výkonu. Rozumím 
tomu, čeho se snažíte dosáhnout a mohu 
vám v tom pomoci.

Zpět na stranu 57

Obraťte negativa 
v pozitiva
 1. Řekněte něco 

o nějaké své slabé 
stránce, s níž se 
běžně potýká mno-
ho lidí.

 2. Popište, jak kon-
krétně tuto slabost 
překonáváte.

 3. Přidejte informace 
z prohlášení o osob-
ní hodnotě.

Prohlášení o osobní 
hodnotě
 1. Popis dovednosti 

nebo silné stránky
 2. Konkrétní příklad
 3. Výsledek
 4. Propojení 

s potřebami

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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PROCVIČUJTE SI ODPOVĚDI NA OBVYKLÉ OTÁZKY
Do našeho příštího setkání si se svým partnerem pro úkoly, rodinnými příslušníky 
nebo přáteli procvičujte odpovědi na níže uvedené otázky.

OBVYKLÉ OTÁZKY CO SE CHCE ASI TAZATEL 
O VÁS DOZVĚDĚT

POMŮCKY PRO 
ODPOVĚĎ

Co mi o sobě můžete povědět? Umí dobře mluvit? Má potřebnou  
kvalifikaci? „Já v 30 vteřinách“

Jaké jsou vaše silné stránky? Hodí se jeho zkušenosti pro naše potřeby? Prohlášení o osobní hodnotě

Jaké jsou vaše slabé stránky? Je čestný a upřímný? Dokáže se zlepšovat? Obraťte negativa v pozitiva

Proč pro nás chcete pracovat? Zjistil si něco o naší společnosti? Má 
nějaké cíle? Prohlášení o osobní hodnotě

Popište svou poslední větší chybu. Zní jeho vysvětlení chyby logicky? Poučil 
se z ní? Obraťte negativa v pozitiva

Jaký máte názor na svého bývalého 
vedoucího? Respektuje vedoucí pracovníky? Prohlášení o osobní hodnotě

Jak reagujete na stres? Umí přijímat určitý problém za svůj? Prohlášení o osobní hodnotě

Setkal jste se někdy s tím, že vaše 
nápady byly zamítnuty? Je vytrvalý? Má pozitivní postoj? Obraťte negativa v pozitiva

Jaké máte profesní cíle? Pomůže nám dosáhnout úspěchu? Je 
soustředěný na práci? „Já v 30 vteřinách“

Jaký očekáváte plat? Má rozumná očekávání? Odpovězte otázkou

Chcete se mě na něco zeptat? Projevuje zájem? Odpovězte otázkou

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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JAK SI VYJEDNAT ZAMĚSTNÁNÍ, KTERÉ SPLŇUJE MÉ POTŘEBY?  
(VOLITELNÝ ÚKOL)
 Přečtěte si: Když se zaměstnavatel rozhodne nabídnout nám práci, můžeme 

diskutovat o podmínkách zaměstnání. Mezi tyto podmínky patří 
náš plat, to, kde budeme pracovat a jak dlouhá bude pracovní 
doba, jaké jsou pracovní podmínky a další záležitosti. Cílem 
vyjednávání je otevřený a čestný rozhovor a oboustranný dobrý 
pocit z dosažených výsledků.

 Diskutujte: Co je na vyjednávání těžkého? Proč máte vyjednávat?

 Přečtěte si: Níže je uvedeno pět kroků, podle nichž se můžeme na diskusi 
tohoto typu připravit:
• Určete si předem své potřeby.
• Stanovte si, co je pro vás nejdůležitější a jaké jsou vaše 

minimální přijatelné podmínky.
• Zjistěte, co vám může zaměstnavatel nabídnout a co je pro 

něho důležité.
• Usilujte o inspiraci; myslete na to, jak můžete oba – vy 

i zaměstnavatel – „vyhrát“.
• Procvičujte si vyjednávání s rodinným příslušníkem nebo 

přítelem.

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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 Praktická činnost: Použijte níže uvedenou tabulku k tomu, abyste se zamysleli nad 
svými potřebami týkajícími se zaměstnání.
Příklady jsou uvedeny šedě; pište přes ně.
 1. Očíslujte jednotlivé potřeby podle toho, jakou jim přiřazujete 

prioritu. Použijte číslo „1“ pro to, co má nejvyšší prioritu.
 2. Pro každou potřebu si stanovte, co je podle vás její minimální 

úroveň.
 3. Promluvte si o těchto potřebách s manželským partnerem 

nebo s rodinou. Nechte je uvést jejich priority a stanovte si 
společně minimální úrovně. Pokud máte na něco odlišný 
názor, dospějte ke shodě.

MÉ  POTŘEBY 
(přidejte 

 jakékoli další)

MÉ  PRIORITY 
(každou 
 očíslujte; 

1 je nejvyšší 
priorita)

PRIORITY  
RODINY 

 (každou očíslu-
jí; 1 je nejvyšší 

priorita)

PŘIJATELNÉ  
MINIMUM 
 (nejnižší 

úroveň každé 
potřeby)

PRIORITY 
 ZAMĚSTNAVATELE 

 (jejich přání/potřeby 
seřazené podle prio-
rity, je- li vám známo)

Plat 1 2 15 000/měsíc rozmezí 12 000–17 000

Pracovní doba 5 1 Nepracovat v neděli Práce o víkendu, když je 
potřeba

Čisté prostředí 6 5 Žádné nebezpečné 
chemikálie

Chemikálie, které zrychlují 
výrobní proces

Spolupracovníci 3 6 Poctivost Dochvilnost, pracovitost

Příležitost 2 4 Zvýšení platu po 
3 měsících Týmový hráč

Lékařská péče 4 3 - - - - - 

 Diskutujte: Čemu jste se díky tomuto cvičení naučili?

 Praktická činnost: Nyní přemýšlejte o zaměstnavateli, pro kterého byste chtěli 
pracovat. Jaké jsou jeho priority? Můžete zjistit, co je pro něj nej-
důležitější? Před pohovorem vyplňte v tabulce priority zaměstna-
vatele.

 Diskutujte: Jak byste podle svých zkušeností mohli propojit své potřeby 
s tím, co si přeje zaměstnavatel?

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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Tip:
Pokud je nabídka příliš 
nízká, zkuste být na 
chvíli potichu. Počkejte 
10 vteřin, než odpovíte. 
Ten, s kým vyjednává-
te, často uvede lepší 
nabídku, aby ticho 
prolomil.

 Praktická činnost: Se členem rodiny nebo s přítelem si zahrajte tuto scénku:
 1. Přečtěte tuto situaci: Josef se na svém prvním pohovoru 

dozvěděl, že platové rozmezí pro tuto pracovní pozici činí 950 
až 1 050 korun na den. Nyní je na druhém pohovoru. Zaměst-
navatel mu nabízí práci za 960 korun na den. Josef ale potře-
buje alespoň 1 000 korun na den. Také by potřeboval pomoc 
s dopravou a rozhodl se, že nebude pracovat v neděli.

 2. Jeden z vás bude hrát roli zaměstnavatele a druhý roli Jose-
fa. Zaměstnavatel začíná tím, že Josefovi nabízí práci za 960 
korun na den. Také ho žádá o to, aby dvakrát v měsíci pracoval 
v neděli. Josef se má snažit vyjednat řešení, které je přijatelné 
pro oba.

 3. Poté si role vyměňte a zkuste si to znovu.

 Diskutujte: Jak vám to šlo? Odpovídali jste na otázky otázkou? Mysleli jste na 
to, že si můžete vyjednat i jiné benefity?

 Přečtěte si: Níže je uvedena jedna z možností, jak by mohlo Josefovo vyjed-
návání dopadnout. Přečtěme si text v tabulce. Kdo vyhrál? Vyře-
šil se problém s prací v neděli?

PŮVODNÍ 
NABÍDKA

DŮLEŽITÉ PRO 
SPOLEČNOST

DŮLEŽITÉ PRO 
JOSEFA

CO SI JOSEF 
VYJEDNAL UPRAVENÁ NABÍDKA

Plat 960 korun 
na den

Společnost může 
zaměstnanci na 
úrovni Josefových 
zkušeností platit 
maximálně 980 
korun na den.

Josef potřebuje 
1 000 korun na den. 
30 korun z 1 000 je 
na zaplacení dopra-
vy do práce.

Josef žádá spo-
lečnost o plat 970 
korun na den 
a o placení jízd-
ného autobusem: 
30 korun za den.

Společnost souhlasí s platem 970 
korun na den i s placením jízdného. 
Společnost má dohodu s autobuso-
vou společností. Za Josefovo jízdné jí 
platí jen 10 korun za den.

 Diskutujte: Co když není možné dohody dosáhnout? Měli byste se vzdát 
pracovní příležitosti, pokud nesplňuje vaše potřeby?

 Přečtěte si: Když si budete vyjednávací dovednosti procvičovat, dokážete 
často dosáhnout dohody, která je výhodná pro všechny strany. Ať 
již dosáhnete jakékoli dohody, požádejte o její písemné potvrzení 
do určitého data. To ochrání všechny zúčastněné strany!

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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PŘÍKLAD ŽÁDOSTI O PRÁCI

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PRÁCI

Jméno:    Datum:  

Adresa:  

Telefon:   E- mail:   

Pracovní umístění:    Požadovaný plat:   Datum dostupnosti:   

Pracoval(a) jste někdy pro tuto společnost? □ Ano □ Ne Datum: 

Pokud ano, kdy? 

Máte čistý trestní rejstřík? □ Ano □ Ne Datum: 

Pokud ne, vysvětlete: 

Vzdělání

Nástavbové studium:   Adresa:  

Od:   Do:   Dokončil(a) jste studium? □ Ano □ Ne Diplom/osvědčení:   

Střední škola:   Adresa:  

Od:   Do:   Dokončil(a) jste studium? □ Ano □ Ne Osvědčení:   

Reference

Celé jméno:    Vztah:   Telefon:  

Celé jméno:    Vztah:   Telefon:  

Celé jméno:    Vztah:   Telefon:  

Křestní jménoPříjmení
Svoboda Jan 7. prosince 2015

1234567890

Školitel výrobních 
procesů 70 000 Kč leden 2016

Nějaká vyšší odborná škola

Nějaká střední škola

2011

2002

2013 X

X

X

X2007

Osvědčení

Osvědčení

Mgr. Petr Dvořák

Jana Krátká

Pavel Dlouhý

Učitel

Vedoucí 
v zaměstnání

Spolupracovník

1234567891

1234567892

1234567893

Krátká 101, Plzeň

Hlavní 567, Praha

novak1@emailovaadresa.cz

Nádražní 123, Praha

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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Předchozí zaměstnání

Pracovní zařazení:     Výše počátečního příjmu:   Výše posledního příjmu:  

Zodpovědnosti:  

Od:   Do:   Důvod ukončení pracovního poměru:     

Společnost:    Telefon:  

Pracovní zařazení:     Výše počátečního příjmu:   Výše posledního příjmu:  

Zodpovědnosti:  

Od:   Do:   Důvod ukončení pracovního poměru:     

Společnost:    Telefon:  
Potvrzuji, že mé odpovědi jsou podle mého nejlepšího vědomí pravdivé a úplné.
Uvědomuji si, že pokud budu na základě této žádosti zaměstnán(a), mohou nepravdivé či zavádějící 
informace v této žádosti nebo při pohovoru vést k mému propuštění.

Podpis:    Datum:  

Vedoucí školitel

Dohled nad pracovníky linkové výroby

Zaškolování pracovníků linkové výroby

40 000 
Kč

2010

2008

2011

2010

30 000 
Kč

Školitel nových 
pracovníků

32 000 
Kč

Návrat do školy – doplnění vzdělání

Získání nového zaměstnání

ABC s.r.o.

XYZ a.s.

1234567894

1234567895

7. prosince 2015Jan Svoboda

45 000 
Kč

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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PŘÍKLAD ŽIVOTOPISU

Petr Horák
Adresa: Dlouhá 345, Brno
Tel.: 1234567896
E- mail: horak.jan@emailovaadresa.cz

Osobní údaje
Celé jméno Petr Horák

Datum narození 16. dubna 1980
Místo narození Ostrava
Manželský stav Svobodný

Vzdělání
2007–2011 Osvědčení z vyšší odborné školy
2000 Absolvování střední školy

Pracovní zkušenosti
2004–2006 Misionář na plný úvazek
2007–2011 Vedoucí personálu restaurace
2011– Vedoucí autosalónu

Kurzy a školení
2009 Absolvování kurzu práce s kancelářskými programy
2013 Absolvování kurzu jednání se zákazníky
2012 Absolvování kurzu pro malé podnikání

Počítačové dovednosti
2003 Tabulky, databáze, internet/e- mail

Jazyky
Ruština velmi dobře
Němčina mírně pokročilý

Zájmy a koníčky
Četba, fotbal, internet

Reference
1. Jarmila Nová Tel.: 1234567897
2. Jiří Prokop Tel.: 1234567898

4. Jak vyniknout jako ideální uchazeč?
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5. Jak urychlit hledání práce?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.

Jméno 
člena 

skupiny

Kontaktoval(a) 
jsem alespoň 
40 lidí ze sítě 

kontaktů 
(napište počet)

Setkal(a) 
jsem se 

s alespoň 
10 poten-

ciálními 
zaměstna-

vateli  
(napište 
počet)

Použil(a) 
jsem 

dovednosti 
týkající se 
pohovorů 

a vyplňování 
žádostí 
o práci  

(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila 52 14 A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby vypl-

nili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje v diskusi.
• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 5 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této učebni-

ci a čtěte dál na další straně.
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Zkoušeli jste si vhodně odpovídat na obvyklé otázky při pohovo-
rech? Použil tyto odpovědi někdo z vás při pohovoru?
Čemu jste se naučili, když jste s rodinou diskutovali o námětech 
na vyjednávání? Procvičovali jste si vyjednávání? Chcete se na 
něco zeptat?

5. Jak urychlit hledání práce?

PODEJTE ZPRÁVU
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JAK URYCHLIT HLEDÁNÍ PRÁCE?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Získali jsme účinné nástroje, které nám mohou při hledání práce 
pomoci:
• „Já v 30 vteřinách“
• Prohlášení o osobní hodnotě
• Jak obrátit negativa v pozitiva
• Jak odpovídat na otázku otázkou
• Odpovědi na obvyklé otázky kladené při pohovoru
• Jak vyplnit žádost o práci
• Jak zlepšit svůj postoj a vzhled
Během tohoto setkání se naučíme používat všechny tyto nástroje 
společně, aby nám pomohly hledání práce urychlit!

 Diskutujte: Jaký máte nyní pocit, když máte všechny tyto nástroje, které vám 
mohou při hledání práce pomáhat?

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak urychlit své hledání práce?
ÚKOL TÝDNE – Významně rozšířit zdroje a zvýšit počet kon-
taktů a osobních schůzek.

Někteří členové naší skupiny se již možná do zrychleného hle-
dání práce zapojili. Na tomto setkání zrychlíme hledání práce 
všichni.

5. Jak urychlit hledání práce?

NAUČTE SE
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KAŽDODENNÍ HLEDÁNÍ PRÁCE
 Přečtěte si: Nyní je načase všechny tyto nástroje použít a hledání práce 

urychlit.

 Video: „Rafael: Job in 6 Days!“ [„Rafael: nalezení práce po 6 dnech!“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte si „Každodenní hledání 
práce: příběh Aleny“ na straně 88.)

 Diskutujte: Co Rafaelovi nebo Aleně pomohlo, aby jejich zrychlené hledání 
práce bylo úspěšné?

 Praktická činnost: Zrychlené hledání práce je efektivní strategie pro každodenní hle-
dání práce. V některých oblastech se díky tomuto přístupu snížil 
čas na nalezení práce z 200 dnů na 20! Vyžaduje to intenzivní 
úsilí – dvě až čtyři hodiny denně nebo ještě více. Zahrnuje to tři 
každodenní činnosti:
 1. Najít 15 nových zdrojů.
 2. Provést 10 kontaktů z těchto zdrojů.
 3. Zúčastnit se alespoň 2 osobních setkání nebo pohovorů 

s těmito kontakty.

5. Jak urychlit hledání práce?
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 Video: „Daily Job Search: Resources“ [„Každodenní hledání práce: zdro-
je“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 88.)

 Praktická činnost: Začněte hned teď vyplňovat tabulku na další straně tím, že v prv-
ním sloupci uvedete co nejvíce zdrojů, které vás napadnou. Tyto 
zdroje představují lidi, místa a věci, které mají informace, jež vám 
mohou pomoci! V tabulce je uvedeno několik příkladů. Do našeho 
příštího setkání uveďte pomocí formuláře na straně 91 do tabulky 
více informací. Tak, jak budete ke svému seznamu přidávat další 
a další zdroje, si můžete nevyplněný formulář okopírovat.

 Video: „Daily Job Search: Contacts“ [„Každodenní hledání práce: kon-
takty“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 89.)

 Praktická činnost: Nyní si na další stranu napište co nejvíce lidí, na které si dokážete 
vzpomenout a které byste mohli do našeho příštího setkání kon-
taktovat. Pamatujte na to, že se nesmíte stydět. Snažte se provést 
10 kontaktů denně!

 Video: „Daily Job Search: Meetings“ [„Každodenní hledání práce: schůz-
ky“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 89.)

 Přečtěte si: Nyní si na další stránku napište co nejvíce lidí, s nimiž byste se 
mohli do našeho příštího setkání osobně sejít. Zamyslete se nad 
tím, kdy a kde se s nimi můžete setkat. Nezapomeňte při každé 
schůzce použít prohlášení „Já v 30 vteřinách“.

 Video: „Daily Job Search: Putting It All Together“ [„Každodenní hledá-
ní práce: spojení všech částí dohromady“ (Nemáte toto video 
k dispozici? Přečtěte stranu 90.)

 Praktická činnost: Teď se podívejte na tabulku uvedenou na další straně. Co uděláte 
jako první? Co jako druhé? Co jako třetí? Naplánujte si, že každý 
den budete hledat zdroje, provádět kontakty a účastnit se osob-
ních schůzek s druhými. Stanovte si, kdy to budete dělat, a požá-
dejte rodinného příslušníka nebo svého partnera pro úkoly, aby 
vám pomohl. Modlete se k Pánu o vedení.

5. Jak urychlit hledání práce?5. Jak urychlit hledání práce?
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FORMULÁŘ ZDROJŮ, KONTAKTŮ A SCHŮZEK

ZDROJE  
(napište seznam)

KONTAKTY  
(tel. číslo, e- mail)

SCHŮZKY  
(osobní)

 
Internetové stránky

 
Členové kvora a členky Pomocného 
sdružení

 
Potenciální zaměstnavatelé

 
Noviny

 
Lidé, s nimiž jste pracovali

 
Domácí učitelé

 
Pracovní agentury

 
Učitelé/učitelky

 
Členové Církve

 
Středisko pro podporu soběstačnosti

 
Lidé, s nimiž se setkáváte v obchodě

5. Jak urychlit hledání práce?
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FORMULÁŘ PRO ZRYCHLENÉ HLEDÁNÍ PRÁCE
 Přečtěte si: Níže je uveden příklad formuláře pro zrychlené hledání práce 

Zaznamenávejte si zdroje, kontakty a schůzky na formuláři na 
straně 92. Formulář si okopírujte pro potřebný počet týdnů.
(Zaškrtávejte si políčka a připojujte poznámky. Zaznamenávejte si 
každodenní celkové výsledky.)

1. DEN

Zdroje:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Celkem za den  15  

Kontakty:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Celkem za den  10  

Pohovory:  ☑ ☑ ☐ ☐ Celkem za den  2  

Poznámky:
Práce u pokladny byla obsazena. Mám prý zkusit obchodní středisko. Možná budou nabírat lidi.

2. DEN

Zdroje:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Celkem za den  15  

Kontakty:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  8  

Pohovory:  ☑ ☑ ☐ ☐ Celkem za den  2  

Poznámky:
Pan Dvořák dnes neměl čas. Mám přijít ve čtvrtek.

3. DEN

Zdroje:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Celkem za den  14  

Kontakty:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Celkem za den  10  

Pohovory:  ☑ ☑ ☑ ☐ Celkem za den  3  

Poznámky:
Vyplnit přihlášku od paní Veselé z obchod. střediska.

5. Jak urychlit hledání práce?5. Jak urychlit hledání práce?
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„Hledejte pilně, mod-
lete se vždy a buďte 
věřící a všechny věci 
budou působiti spo-
lečně pro dobro vaše, 
jestliže budete kráčeti 
zpříma.“
NAUKA A SMLOUVY 90:24

CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

  

 

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?

5. Jak urychlit hledání práce?

ZAMYSLETE SE:
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Najdu alespoň 15 nových zdrojů denně (alespoň 75 týdně).
   Zakroužkujte si svůj cíl:   75   80   85

Provedu alespoň 10 kontaktů denně (alespoň 50 týdně).
   (Některé se mají týkat následných kroků s lidmi, které jste již kontaktovali v minulosti.)
   Zakroužkujte si svůj cíl:   50   55   60

Zúčastním se denně alespoň 2 osobních schůzek s potenciálními zaměstnavateli či 
s dalšími lidmi (alespoň 10 schůzek tento týden).
   Zakroužkujte si svůj cíl:   10   12   14

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

5. Jak urychlit hledání práce?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Zdroje: nale-
zeno alespoň 
15/den, 75/

týden  
(napište 
počet)

Kontakty: 
provedeno 

alespoň 10/
den, 50/

týden  
(napište 
počet)

Osobní 
schůzky: 

zúčastnil(a) 
jsem se ale-
spoň 2/den, 

10/týden 
(napište 
počet)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám  
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma 
z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 13 a vnitřní stranu 
obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komentáře, 
doporučení a zku-
šenosti na adresu: 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

5. Jak urychlit hledání práce?
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Zdroje a materiály

KAŽDODENNÍ HLEDÁNÍ PRÁCE: PŘÍBĚH ALENY
Vyberte někoho, aby přečetl následující:

Zoufalství z toho, že nemám práci, mě 
přivedlo až na samé dno – a tehdy mi mohl 
pomoci jedině Nebeský Otec. Inspiroval 
jednoho člena, aby se za mnou zastavil 
a pozval mě do střediska pro podporu 
soběstačnosti, kde se rozbíhal program pro 
hledání práce nazvaný Zrychlené hledání 
práce. Jedná se o strategii, která nás učí, jak 
můžeme najít rychle práci. To bylo velké 
požehnání!

Díky tomuto přístupu jsem našla zdroje, 
které mi umožnily získat stálé pracovní 
místo v jedné důležité státní organizaci. 
Byla jsem zaměstnána jako vedoucí odděle-
ní komunikace. Nepochybuji vůbec o tom, 
že jsem tu práci dostala díky svým modlit-
bám a odpovědím od Boha.

Zpět na stranu 81

KAŽDODENNÍ HLEDÁNÍ PRÁCE: ZDROJE
Střídejte se ve čtení následujícího:

Všude v písmech se učíme, že „lidé mají 
býti horlivě zaměstnáni v dobré věci 
a konati mnoho věcí ze své vlastní svobod-
né vůle. … Neboť ta moc je v nich, čímž 
jednají sami za sebe.“ A toto přikázání 
přichází s tímto zaslíbením: „Nakolik lidé 
konají dobro, neztratí nikterak odměnu 
svou.“ (NaS 58:27–28.)
Ti, kteří hledají práci efektivně, rozumě-
jí tomu, že „ta moc je v nich“ a že když 
budou „horlivě zaměstnáni“, Bůh jim bude 
pomáhat. Konkrétně se budeme věnovat 
jedné osvědčené strategii pro hledání práce, 
která má tři části. Říká se jí zrychlené 
hledání práce.
Zaprvé – ti, kteří úspěšně hledají práci, se 
učí nacházet každý den 15 nových zdrojů. 
Zadruhé – provedou každý den 10 kontak-
tů. A zatřetí – každý den se účastní alespoň 
2 osobních setkání nebo pohovorů.
Zpočátku se může toto zrychlené hledání 
práce zdát příliš náročné. Ale až probereme 
jednotlivé části tohoto přístupu, uvidíte, že je 
to opravdu možné – a že to přináší úspěch!

Začněme se zdroji. Co je to zdroj? Zdroj je 
osoba, místo nebo něco, co může toho, kdo 
hledá práci, vést k potenciální pracovní 
příležitosti.
Mezi osoby mohou patřit přátelé a rodin-
ní příslušníci, členové a vedoucí Církve, 
zaměstnavatelé nebo spolupracovníci, 
učitelé ve škole a kariérní poradci, lidé 
pracující v obchodě – prakticky kdokoli, kdo 
vám může poskytnout užitečné informace 
o dané práci a další zdroje.
Mezi místa může patřit obchodní komora, 
místní úřady práce a občanské nebo profes-
ní sdružení či spolky. Tito všichni poskytují 
informace, které vám mohou pomoci.
A to, co vaše hledání obohatí, zahrnuje 
obchodní a telefonní seznamy a adresáře, 
firemní webové stránky, internet, noviny 
a časopisy týkající se obchodu a podnikání 
a další média.
Vytvořte si každý den seznam alespoň 
15 takovýchto zdrojů!

Zpět na stranu 82

5. Jak urychlit hledání práce?
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KAŽDODENNÍ HLEDÁNÍ PRÁCE: KONTAKTY
Střídejte se ve čtení následujícího:

Nyní si promluvme o kontaktech. Kontak-
tovat někoho neznamená jen poslat mu 
životopis nebo vyplnit žádost. Ze všech 
zdrojů, které jste našli, zkrátka musíte pro-
vést 10 kontaktů týkajících se zaměstnání.
Mezi kontakty patří jakékoli jednání 
s lidmi, které se týká zaměstnání: podání 
přihlášky na pracovní místo; zaslání živo-
topisu nebo děkovného pozdravu; infor-
mování přátel, rodinných příslušníků nebo 
členů Církve o tom, že hledáte práci – lze 

tak učinit i SMS zprávou nebo e- mailem. 
Můžete také jednat i s ostatními kontakty 
získanými z „rozhazování sítí“ a samo-
zřejmě i s ostatními potenciálními zaměst-
navateli. Vyhledávejte různé příležitosti 
k tomu, abyste jednali s lidmi, a informujte 
je o tom, že hledáte práci. Většina lidí vás 
ráda seznámí s dalšími lidmi, s nimiž 
se znají. Tyto kontakty pak mohou vést 
k pohovorům, jež vedou k získání práce!

Zpět na stranu 82

KAŽDODENNÍ HLEDÁNÍ PRÁCE: SCHŮZKY
Střídejte se ve čtení následujícího:

A nakonec – ti, kteří hledají práci efektivně, 
zjistili, že je důležité mít každý den osobní 
schůzku s alespoň dvěma lidmi. Toto je asi 
vaše nejdůležitější činnost z celého dne. 
Proč? Osobní schůzky nebo pohovory vám 
umožňují s druhými lépe komunikovat 
a vzájemně si porozumět. Lidé do značné 
míry často „mluví“ řečí svého těla a tím, 
jak se tváří. A tato mimoslovní sdělení 
nejsou přenositelná e- mailem nebo telefon-
ním rozhovorem. Když se s vámi druzí set-
kají osobně, uvidí a pocítí, jak jste skvělí!
Osobní schůzky vám také často umožňují 
vidět a vnímat prostředí, kde byste mohli 
pracovat. Můžete sledovat, jak mezi sebou 
lidé jednají, jak jsou přátelští nebo spokoje-
ní, jak úspěšná je dotyčná organizace, jaké 
se tam vyskytují potřeby nebo příležitosti 
a jak byste mohli tyto potřeby řešit. Jakéko-
li pohovory jsou skvělými příležitostmi!
Ne všechna každodenní osobní setkání musí 
probíhat s potenciálními zaměstnavateli. 

Můžete se také setkat s ostatními lidmi 
– s přáteli, s rodinnými příslušníky, s přá-
teli svých přátel, i se sekretářkami, učiteli, 
poradci či jinými lidmi, kteří se věnují práci, 
kterou si přejete získat. Zkrátka se setkávejte 
s lidmi! Představte se jim prohlášením „Já 
v 30 vteřinách“ a pomocí závěrečné otázky 
získejte tipy na volná pracovní místa a na 
další lidi, s nimiž se můžete setkat. Vytrvejte 
ve svém úsilí, vysvětlujte druhým, jakou 
máte hodnotu, a žádejte o pomoc a o rady. 
Stanou se velké věci!
Toto je tedy zrychlené hledání práce! Když 
každý den najdete 15 zdrojů a provedete 
10 kontaktů, bude snadné se zúčastnit 
2 osobních schůzek. Budete žasnout nad 
tím, jak tato strategie urychlí vaše hledání 
práce! Jděte do toho s velkou vírou a otevřou 
se vám dosud netušené příležitosti.

Zpět na stranu 82

5. Jak urychlit hledání práce?
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KAŽDODENNÍ HLEDÁNÍ PRÁCE: SPOJENÍ VŠECH ČÁSTÍ 
DOHROMADY
Střídejte se ve čtení následujícího:

Tyto tři oblasti zrychleného hledání práce 
nejsou oddělené činnosti. Když se do toho 
pustíte, uvidíte, že zdroje jsou všude kolem 
vás. Začněte každý den tím, že si je připíše-
te na seznam. A zatímco si je budete psát, 
myslete na to, jak můžete kontaktovat dru-
hé, a kontakty často povedou ke schůzkám.
Skvělou zásobárnou zdrojů, kontaktů 
i schůzek je vaše skupina pro podporu 
soběstačnosti. A stejně tak ostatní členové 
Církve, které znáte, vaši sousedé a kolego-
vé v práci. Při kontaktování připisujte na 

svůj seznam další zdroje. Během osobních 
schůzek žádejte o další kontakty. Každého, 
s kým se setkáte, žádejte o další pohovory.
Používejte prohlášení „Já v 30 vteřinách“. 
Zrychlené hledání práce funguje, a jakmi-
le se do něj pustíte, může to být zábava. 
Takže na nic nečekejte. Mluvte s každým 
Vždy usilujte o vedení Ducha Svatého 
a buďte neustále způsobilí. Veďte si pečlivé 
poznámky a čiňte následné kroky. Jakmile 
vykročíte, Pán vám ukáže cestu.

Zpět na stranu 82

5. Jak urychlit hledání práce?5. Jak urychlit hledání práce?
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FORMULÁŘ ZDROJŮ, KONTAKTŮ A SCHŮZEK

ZDROJE  
(napište seznam)

KONTAKTY  
(tel. číslo, e- mail)

SCHŮZKY  
(osobní)

5. Jak urychlit hledání práce?
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FORMULÁŘ PRO ZRYCHLENÉ HLEDÁNÍ PRÁCE
Zaškrtávejte si políčka a připojujte poznámky. Zaznamenávejte si každodenní celko-
vé výsledky.

1. DEN
Zdroje:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Kontakty:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Schůzky:  ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Poznámky:

2. DEN

Zdroje:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Kontakty:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Schůzky:  ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Poznámky:

3. DEN

Zdroje:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Kontakty:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Schůzky:  ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Poznámky:

4. DEN

Zdroje:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Kontakty:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Schůzky:  ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Poznámky:

5. DEN

Zdroje:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Kontakty:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Schůzky:  ☐ ☐ ☐ ☐ Celkem za den  

Poznámky:

5. Jak urychlit hledání práce?5. Jak urychlit hledání práce?
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FORMULÁŘ PRO PRÁCI S KONTAKTY
KONTAKT

Osoba nebo organizace: 

Telefon: Adresa: 

E- mail: Kontakt získán od: 

Kontaktoval(a) jsem tuto osobu □ Ano □ Ne  Datum: 

TÉMATA DISKUSE:

1. 

2. 

3. 
DALŠÍ KROKY:

1. Splnit do (datum): 

2. Splnit do (datum): 

3. Splnit do (datum): 
NOVÁ DOPORUČENÍ NA KONTAKTY:
1. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

2. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

KONTAKT

Osoba nebo organizace: 

Telefon: Adresa: 

E- mail: Kontakt získán od: 

Kontaktoval(a) jsem tuto osobu □ Ano □ Ne  Datum: 

TÉMATA DISKUSE:

1. 

2. 

3. 
DALŠÍ KROKY:

1. Splnit do (datum): 

2. Splnit do (datum): 

3. Splnit do (datum): 
NOVÁ DOPORUČENÍ NA KONTAKTY:
1. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

2. Jméno: Telefon: Fax: 

E- mail: Adresa: 

5. Jak urychlit hledání práce?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Jak urychlit hledání práce?5. Jak urychlit hledání práce?
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Jak vynikat 
v práci a být 

nadále úspěšný?
Mé hledání práce
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6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.

Jméno 
člena 

skupiny

Zdroje: 
nalezeno 
alespoň 
15/den, 

75/týden 
(napište 
počet)

Kontakty: 
provedeno 

alespoň 
10/den, 

50/týden 
(napište 
počet)

Osobní 
schůzky: 

zúčastnil(a) 
jsem se 

alespoň 2/
den, 10/

týden 
(napište 
počet)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila 80 53 11 A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 6 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této učebni-

ci a čtěte dál na další straně.
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6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?

PODEJTE ZPRÁVU

DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Čemu jste se naučili, když jste nacházeli zdroje, prováděli kontak-
ty a účastnili se osobních schůzek?
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JAK VYNIKNOUT V PRÁCI?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Poté, co získáme dobrou práci, je zapotřebí si tuto práci udržet 
a vyniknout v ní. Je zapotřebí stát se těmi nejlepšími zaměstnan-
ci, jakými můžeme být.

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?
ÚKOL TÝDNE – Budu 1) v práci vynikat, 2) dokáži zaměstna-
vateli, že mám určitou hodnotu, a 3) naplánuji si profesní 
dráhu.

 Video: „That’s Not My Problem“ [„To není můj problém“] (Nemáte toto 
video k dispozici? Přečtěte stranu 108.)

 Diskutujte: Proč Petr, jakožto šéf, požádal Jitku a Daniela, aby své problémy 
vyřešili sami?

 Video: „That Is My Problem“ [„To je můj problém“] (Nemáte toto video 
k dispozici? Přečtěte stranu 109.)

 Diskutujte: Díky tomu, že Jitka a Daniel přijali osobní zodpovědnost za řešení 
problému, stali se pro svého zaměstnavatele cennější. Proč?

 Přečtěte si: Vynikat v práci můžeme tím, když budeme dál používat všechny 
nástroje, které jsme si při hledání práce osvojili:
 1. Nacházení kontaktů a budování sítě kontaktů.
 2. Srozumitelná komunikace s druhými, projevování dobrého 

postoje, patřičný vzhled.
 3. Pracovitost a dokazování své hodnoty zaměstnavateli.

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?

NAUČTE SE
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JAK PŘIJÍMAT ZODPOVĚDNOST ZA SNAHU POMÁHAT 
SVÉMU ZAMĚSTNAVATELI DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU?
 Přečtěte si: Zaměstnavatelé si některých zaměstnanců cenní více než jiných. 

Hodnotní zaměstnanci přinášejí společnosti více peněz nebo 
toho pro ni produkují více, než kolik svou společnost stojí.

 Diskutujte: Jak vám může pomoci to, když pomáháte svému zaměstnavateli?

 Praktická činnost: Přemýšlejte o těchto třech zaměstnancích, jako kdybyste byli 
Petr – majitel společnosti. Každý váš zaměstnanec vás něco stojí 
ve formě mzdy, vybavení a dalších nákladů. A každý zaměstna-
nec přináší peníze ve formě výroby určitého zboží, prodeje nebo 
služby zákazníkům.

Posuňte si židli, abyste mohli mluvit s tím, kdo sedí vedle vás. 
Společně odpovězte na tyto otázky:
 1. Kdo z nich je nejcennější zaměstnanec?
 2. Kdo je nejméně cenný?
 3. Kdybyste měli někomu dát prémii 2 000 Kč, komu byste ji dali?
 4. Pokud by se váš nejméně cenný zaměstnanec nezlepšil, dali 

byste mu výpověď?
 5. Pokud by se jiná společnost snažila získat pro sebe a zaměstnat 

vašeho nejlepšího zaměstnance, zvýšili byste mu plat, abyste 
si ho udrželi?

Diskutujte o svých odpovědích s celou skupinou.

 Diskutujte: V rámci celé skupiny diskutujte o tom, jak se můžete stát cenněj-
šími zaměstnanci.

FILIP

 Přináší společnosti: 50 000
 Stojí společnost: 53 000

 Zisk/ztráta: -  3 000

LUDMILA

 Přináší společnosti: 26 000
 Stojí společnost: 25 000

 Zisk/ztráta: 1 000

ANETA

 Přináší společnosti: 45 000
 Stojí společnost: 25 000

 Zisk/ztráta: 20 000

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?
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 Praktická činnost: Posuňte si židli, abyste mohli mluvit s tím, kdo sedí vedle vás. 
Diskutujte o každé níže uvedené otázce a zapište si své nápady 
a myšlenky.
Pokud jde o vaši stávající práci nebo o práci, kterou hledáte, co 
byste dělali v těchto případech:
 1. Jak byste získali nové zákazníky?

  

 

 2. Jak byste se snažili o to, aby byli stávající zákazníci spokojeněj-
ší a věrnější?

  

 

 3. Jak byste stávající zákazníky přiměli k tomu, aby u vás více 
nakupovali?

  

 

 4. Jak byste zvýšili hodnotu a cenu produktu?

  

 

 5. Jak byste zákazníkům pomohli platit rychleji, nebo dokonce 
předem?

  

 

 6. Jak byste dané společnosti pomohli zvýšit příjmy i nějak jinak?

  

 

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?
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JAK PŘIJÍMAT ZODPOVĚDNOST ZA SNAHU POMÁHAT 
SVÉMU ZAMĚSTNAVATELI DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU?
 Přečtěte si: Jakožto zaměstnanci, kteří mají určitou hodnotu, se také budeme 

snažit nacházet způsoby, jak snižovat náklady.

 Diskutujte: Jak můžete pomáhat snižovat náklady?

 Přečtěte si: Ve druhém videu měl Daniel skvělý nápad – zajistit pro stroj 
pravidelnou údržbu. Učil se šetřit zaměstnavateli peníze. V níže 
uvedené tabulce jsou vidět rozdíly. Danielův nápad by zaměst-
navateli ušetřil hodně peněz – za pět let 14 500! Když toto Daniel 
svému šéfovi v práci ukáže, zaměstnavatel jasně pozná, jakou pro 
něj má Daniel hodnotu!

NÁKLADY BEZ  
PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY NÁKLADY S PRAVIDELNOU ÚDRŽBOU

Opravy Náhrada Údržba Opravy Náhrada

1. rok 2 000 100 0 0

2. rok 2 000 100 500 0

3. rok 10 000 100 0 0

4. rok 100 500 0

5. rok 2 000 100 0 0

Celkové náklady 16 000 1 500

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?
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 Praktická činnost: Posuňte si židli, abyste mohli mluvit s tím, kdo sedí vedle vás. 
Vystřídejte se. Schválně, kolik vás toho napadne!
 1. Popište jeden druhému svou práci nebo práci, kterou hledáte.
 2. Snažte se přijít na co nejvíce nápadů ohledně toho, jak v této 

práci můžete:
• Ušetřit pracovní dobu
• Zdokonalit pracovní postup
• Lépe se starat o stroje či produkty
• Snížit počet chyb

 3. Vhodné nápady si zapište a snažte se – do našeho příštího 
setkání – podle nich řídit na svém pracovišti. Pokud ještě práci 
nemáte, zamyslete se nad tím, jak byste se mohli připravit, 
abyste tyto nápady realizovali, až práci získáte.

  

 

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?
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„Neboť Pán Bůh pravil 
toto: Nakolik budete 
přikázání má zacho-
vávati, bude se vám 
v zemi dařiti.“
2. NEFI 4:4

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?

JAK PŘIJÍMAT ZODPOVĚDNOST ZA SVOU PROFESNÍ 
DRÁHU?
 Přečtěte si: Společně přečtěte vpravo uvedený verš z písem.

 Diskutujte: Pomůže vám vaše stávající práce (nebo práce, kterou hledáte) stát 
se soběstačnými? Věříte tomu, že Pán vám pomůže připravit se na 
lepší práci? Jak toho dosáhne?

 Video: „He Is Building a Palace“ [„On staví palác“] (Nemáte toto video 
k dispozici? Přečtěte stranu 110.)

 Diskutujte: Čemu jste se díky tomuto videu naučili? Co vás napadlo?

 Praktická činnost: Posuňte si židli, abyste mohli mluvit s některým jiným členem 
skupiny.
 1. Popište svou stávající práci nebo práci, kterou hledáte.
 2. Popište, kde byste chtěli pracovat za dva až čtyři roky. Je to 

tatáž práce, jakou nyní máte, nebo nějaká jiná?
 3. Diskutujte o tom, jaké by to bylo mít dost peněz na to, abyste 

mohli jezdit do chrámu, sloužit na misii nebo pomáhat dru-
hým.

 4. Zapište si, o čem jste diskutovali, do prázdných polí v této 
tabulce:

KDE JSTE NYNÍ KDE CHCETE BÝT

VOLITELNÝ ÚKOL: JAK NAJÍT MENTORA, KTERÝ MI POMŮŽE DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU

(NEVĚNUJTE SE TOMUTO ÚKOLU BĚHEM TOHOTO SETKÁNÍ.)
Chcete- li, můžete se před naším příštím setkáním věnovat tomuto úkolu:
Mentor vám může pomoci poznat nepsaná pravidla pracovního místa a to, co se od vás na tomto místě očekává. Prostudujte si 
stranu 111.)
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JAKÉ NÁSTROJE BUDU PRO DOSAŽENÍ SVÝCH CÍLŮ 
POTŘEBOVAT?
 Přečtěte si: Když teď máme představu o tom, kam se chceme dostat, jak 

se tam dostaneme? Společně si přečtěme vpravo uvedený verš 
z písem.

 Diskutujte: Je Kristus schopen požehnat vám v časných záležitostech? Zahr-
nuje to i pomoc s nalezením práce, s udržením pracovního místa 
a s tím, abyste vynikali v profesním životě?

 Přečtěte si: Pán nám v práci dá určité zkušenosti, které nám pomohou získat 
dovednosti a znalosti. Také od nás očekává, že budeme znalosti 
získávat studiem a přípravou. Mnoho pracovních míst je dostup-
ných pouze těm, kteří mají konkrétní vzdělání nebo osvědčení. 
Vzdělání nám umožňuje vynikat v práci a stát se pro naše zaměst-
navatele cennějšími.

 Praktická činnost: Napište si, jaké dovednosti a znalosti pro svou budoucí práci 
potřebujete. Uveďte také, jak lze těchto dovedností a znalostí 
dosáhnout. Kam budou na vaší cestě směřovat další kroky? (Níže 
je uveden příklad.)

POŽADOVANÉ  
PRACOVNÍ MÍSTO

POTŘEBNÉ  
DOVEDNOSTI 
A ZNALOSTI

JAK TYTO  
DOVEDNOSTI  

A ZNALOSTI ZÍSKAT
DALŠÍ KROK

Stavbyvedoucí

Dovednosti v  oboru 
stavebnictví

Schopnost plánovat
Schopnost řešit problémy

Komunikační dovednosti

Vysokoškolské  vzdělání 
a odborné kurzy

Připojit se ke  skupině pro 
podporu  soběstačnosti 
„Vzdělání pro lepší  práci“, 

abych si  naplánoval 
další kroky.

„Neboť nedošli byste 
tak daleko, jestliže 
by to nebylo slovem 
Kristovým s neochvěj-
nou vírou v něho, cele 
spoléhajíce na zásluhy 
toho, který má moc ke 
spasení.“
2. NEFI 31:19

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

  

 

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o nějaké své myšlenky?

„Poslouchejte slova 
Páně. … Nepochybujte, 
ale buďte věřící.“
MORMON 9:27

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?

ZAMYSLETE SE:



106

JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Pokud dosud nemám práci, své hledání urychlím.

Zlepším se v práci tím, že přijmu zodpovědnost za svou profesní dráhu.

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište buď „Ano“, 
nebo „Ne“.

Zrychlil(a) 
jsem hle-

dání práce 
(Ano/Ne)

Zlepšil(a) 
jsem se 
v práci  

(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám  
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Na příštím setkání si znovu provedeme zhodnocení soběstačnos-
ti, abychom zjistili, zda se stáváme soběstačnějšími. Bude nutné 
přinést si vlastní brožurku Má cesta k dosažení soběstačnosti.
Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma 
z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 13 a vnitřní stranu 
obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komentáře, 
doporučení a zku-
šenosti na adresu: 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

Poznámka pro 
vedoucího diskuse:
Na příští setkání si 
přineste pět prázd-
ných výtisků brožurky 
Má cesta k dosažení 
soběstačnosti.
Zbývající setkání se 
budou do určité míry 
lišit od setkání, která 
probíhala doposud. 
Do příštího setkání 
si přečtěte příslušný 
text a připravte se na 
zodpovězení otázek.
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TO NENÍ MŮJ PROBLÉM
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

PETR (ŠÉF): Jitko, máš tři hodiny zpoždění.
JITKA: Omlouvám se, Petře. Potřebovala 
jsem se trochu prospat. Synovi bylo večer 
špatně a já se dostala do postele až pozdě.
PETR: To ale není můj problém.
JITKA: A pak mně dnes ráno nezazvonil 
budík.
PETR: To není můj problém.
JITKA: Takže než jsem se připravila 
k odchodu, ujel mi první autobus.
PETR: Znovu říkám – to není můj problém.
JITKA: Když jsem přišla na zastávku, zjis-
tila jsem, že nemám peníze na jízdenku.
PETR: To také není můj problém.
JITKA: Takže mi ujel i druhý autobus, pro-
tože jsem se musela vrátit domů pro peníze.

DANIEL: Nerad vás ruším, ale ten stroj se 
rozbil a vytéká z něj nějaká kapalina.
PETR: Jaký stroj?
DANIEL: Nevím, jak se mu říká. Je to ten 
stroj tam vzadu v rohu u regálů. Tomáš, 
který ten stroj obvykle obsluhuje, tady dnes 
není.
PETR: To ale není můj problém.
DANIEL: Takže jsem na tom stroji začal 
pracovat a celý se zasekl.
PETR: Aha. To ale není můj problém.
DANIEL: Možná je tady pro ten stroj něja-
ký manuál, ale já nevím kde.
PETR: Tak dobře. Oba už s tím přestaňte! 
Danieli a Jitko, vyřešte ty problémy sami !

Zpět na stranu 98

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?

Zdroje a materiály
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TO JE MŮJ PROBLÉM
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

PETR: Danieli, můžeš prosím zavolat 
Tomášovi a zjistit, kdy se vrátí od záka-
zníka? Potřebujeme do toho stroje dolít 
provozní kapaliny.
DANIEL: Uvědomil jsem si, že potřebujeme 
provozní kapaliny. Už jsem je koupil a do 
stroje jsem je dolil.
PETR: Cože? Ty jsi nepočkal na Tomáše? 
Nechci, abys ten stroj zase rozbil.
DANIEL: Už jsem se s tím strojem sezná-
mil. Našel jsem manuál, vzal jsem si ho 
domů, prostudoval a pak jsem stroj opravil. 
Teď už se o něj postarám, když bude Tomáš 
u zákazníků.
PETR: To je skvělé.
DANIEL: A to není vše. Vypracoval jsem 
pro ten stroj harmonogram údržby, aby-
chom se vyvarovali problémům v budoucnu.
PETR: Díky Danieli. Opravdu si cením 
toho, jak ses o to postaral.
DANIEL: To nestojí za řeč. Je to přece můj 
problém.
PETR: [Sám k sobě] Panečku, Daniel na 
sobě opravdu zapracoval. Dneska se oprav-
du zaplatil.
PETR: Ahoj Jitko. Jak ses sem dostala? 
Aneta mi volala, že prý dnes nezvládneš 

přijet do práce, protože řidiči autobusů 
stávkují. Myslel jsem, že se sem ty ani Filip 
nedostanete.
JITKA: Věděla jsem, že řidiči autobusu 
mluvili o stávce, takže jsem se před pár dny 
s Filipem domluvila, že mě vezme svým 
autem, pokud by ke stávce došlo.
PETR: Je úžasné, že jsi na to takto myslela 
předem.
JITKA: Taky mě napadlo, že u čerpacích 
stanic možná dnes budou fronty, tak jsem 
dala Filipovi peníze a požádala ho, aby vče-
ra natankoval benzín, než stávka propukne.
PETR: Měla jsi na to dost peněz?
JITKA: Ano, dávala jsem si peníze na auto-
bus stranou, takže jsem z nich zaplatila ten 
benzín. Pak jsme s Filipem jeli vyzvednout 
Anetu a jsme všichni tady.
PETR: Díky, Jitko, že jsi na to všechno 
myslela předem. Naši zákazníci opravdu 
potřebují, abyste tady dnes byli všichni tři.
JITKA: To nestojí za řeč, je to přece můj 
problém.
PETR: [Sám k sobě] A já jsem ji chtěl 
propustit! Vždyť dnes má cenu tří zaměst-
nanců!

Zpět na stranu 98

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?
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ON STAVÍ PALÁC
Vyberte někoho, aby přečetl následující:

„Představte si, že jste živý dům. Přichází 
Bůh, aby ten dům přestavěl. Zpočátku mož-
ná chápete, co zrovna dělá. Opravuje odpa-
dy, díry ve střeše a tak dále – věděli jste, že 
už je nejvyšší čas s tím něco udělat, a tudíž 
vás to nijak nepřekvapuje. Ale vzápětí začne 
dům přestavovat tak, že to strašlivě bolí, 
a podle vás to nedává smysl. Co tím jen 
může sledovat? Správným vysvětlením je, 

že buduje zcela jiný dům, než jaký jste si 
původně představovali – tu přistaví nové 
křídlo, tam další patro, dokonce vystaví 
i věže, přidává nádvoří. Domnívali jste se, 
že z vás bude obstojná chaloupka; ale On 
buduje palác.“ (C. S. Lewis, Mere Christia-
nity [1960], 160.)

Zpět na stranu 103

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?
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JAK NAJÍT MENTORA, KTERÝ MI POMŮŽE DOSÁHNOUT ÚSPĚ-
CHU? (VOLITELNÝ ÚKOL)
 Přečtěte si: Cenný zaměstnanec zná pravidla a očekávání svého zaměstnava-

tele. Ne vždy je ale k dispozici nějaký „firemní manuál“, kde by 
tato očekávání byla popsána. Také každé pracovní místo je jiné.

 Praktická činnost: Zamyslete se nad tím, jak byste se mohli seznámit s nepsanými 
pravidly určitého pracovního místa a s tím, co se od vás na tomto 
místě očekává. Mohli byste o nápady požádat členy rodiny, přáte-
le nebo členy skupiny.

 Přečtěte si: Některé věci, které se od vás očekávají, jsou samozřejmé. Další lze 
vysledovat. Ale pro některé budete potřebovat mentora. Mentor 
je někdo, komu důvěřujete, kdo zná očekávání a pravidla dané 
firmy a kdo je ochoten vám pomoci se s nimi obeznámit.

 Praktická činnost: Do našeho příštího setkání si na svém pracovišti vyberte nějaké-
ho mentora a požádejte ho, aby vám pomohl seznámit se s pra-
vidly a očekáváním dané firmy.
Nebo popište, jaký by měl být člověk, kterého byste chtěli mít za 
mentora na svém budoucím pracovišti.

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Jak vynikat v práci a být nadále úspěšný?



7
Jaké jsou právě 
teď mé největší 

pracovní problémy?
Mé hledání práce
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Počínaje dneškem se budou naše setkání lišit od těch prvních šesti. 
Pročtěte si prosím materiál na následujících stranách, abyste byli při-
praveni odpovídat na otázky.

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.
• Přineste pět prázdných výtisků brožurky Má cesta k dosažení soběstačnosti.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.

Jméno 
člena 

skupiny

Zrychlil(a) 
jsem hledání 

práce  
(Ano/Ne)

Zlepšil(a) 
jsem se 
v práci  

(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila A A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 7 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této učebni-

ci a čtěte dál na další straně.

NOVÉ! 

NOVÉ! 

7. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.
Přečtěte vpravo uvedený verš z písem.

 Diskutujte: Když jste se snažili dodržet své závazky, jaká „Pánova láskyplná 
milosrdenství“ vás posilovala, abyste dokázali překonat své pra-
covní problémy?

„Ale vizte, já, Nefi, vám 
ukáži, že láskyplná 
milosrdenství Páně 
jsou nade všemi těmi, 
které on vyvolil pro 
jejich víru, aby je učinil 
mocnými až k moci 
vysvobození.“
1. NEFI 1:20

7. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

PODEJTE ZPRÁVU
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JAK SI MŮŽEME VZÁJEMNĚ POMOCI V PŘÍPADĚ 
PRACOVNÍCH PROBLÉMŮ?
 Čas: Pouze pro tuto stránku (nikoli pro celý oddíl týkající se učení) 

nastavte časomíru na 40 minut.

 Přečtěte si: Někteří z nás možná mají práci a jiní možná práci hledají, ale 
každý se setkává s nějakými pracovními problémy. Například:
• Ještě se mi nepodařilo najít práci.
• Můj šéf není s mou prací nikdy spokojený.
• Mám sice práci, ale nevydělávám dost peněz.
• Nevím, jak se ve svém zaměstnání vyrovnat s korupcí.
• Mluvím s mnoha lidmi, ale nikdo mě nechce zaměstnat.
• Je těžké pracovat u mého zaměstnavatele poctivě.
• Nemám dobré vztahy se spolupracovníky.
• Nedokážu si práci udržet.
Když se budeme společně radit a cvičit v překonávání překážek, 
staneme se soběstačnějšími.

 Praktická činnost: Každý člen skupiny napíše na tabuli svůj největší problém týka-
jící se práce. Vyberte si jako skupina tři problémy uvedené na 
tabuli. Vaše dnešní praktická činnost spočívá v tom, že budete 
o těchto problémech diskutovat a navrhnete nějaká řešení.
Přitom může být užitečné projít si některé minulé praktické 
činnosti, diskuse nebo videa uvedená v této učebnici. Možná také 
znáte někoho, kdo není členem skupiny, ale kdo vám s daným 
problémem může pomoci. Dotyčného člověka můžete pozvat na 
příští setkání skupiny, aby vám s problémem pomohl.

7. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

NAUČTE SE
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STÁVÁM SE SOBĚSTAČNĚJŠÍ?
 Čas: Pouze pro tuto stránku nastavte časomíru na 20 minut.

 Přečtěte si: Naším cílem je dosáhnout soběstačnosti – časné i duchovní. 
Úspěch v práci je pouze jednou částí tohoto cíle.

 Diskutujte: Jaké změny pozorujete v osobním životě, když uplatňujete zásady 
z programu Můj základ a učíte jim druhé?

 Praktická činnost: Nalistujte si v brožurce Má cesta k dosažení soběstačnosti nevypl-
něné zhodnocení soběstačnosti (na konci brožurky). Vyplňte 
všechny položky.
Po vyplnění zhodnocení se na tři minuty zamyslete nad 
tímto:
Věnujete nyní více pozornosti svým výdajům? Doká-
žete nyní na více otázek odpovědět slovy „často“ nebo 
„vždy“? Pociťujete větší jistotu, pokud jde o částku, kte-
rou jste si stanovili jako svůj soběstačný příjem? Jste blíže 
dosažení svého soběstačného příjmu? Co můžete udělat, 
abyste se v úsilí dosáhnout soběstačnosti zlepšili?

Má cesta k dosažení 
soběstačnosti

7. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

  

 

Která myšlenka vám tento týden pomůže v hledání práce nebo 
v tom, abyste byli lepším zaměstnancem? Dejte si závazek, že se 
touto myšlenkou budete řídit.
Zapište si tento závazek na další stránku.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj závazek týkající se práce nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„Vpravdě pravím, lidé 
mají býti horlivě 
zaměstnáni v dobré 
věci a konati mnoho 
věcí ze své vlastní 
svobodné vůle a usku-
tečňovati mnoho 
spravedlivosti.“
NAUKA A SMLOUVY 58:27

7. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

ZAMYSLETE SE:
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Budu dodržovat závazek týkající se nové práce, který jsem si dnes dal(a):

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

7. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište buď „Ano“, 
nebo „Ne“.

Dodržel(a) 
jsem závazek 

týkající se 
nové práce 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám 
 (Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ.
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

7. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?



8
Jaké jsou právě 
teď mé největší 

pracovní problémy?
Mé hledání práce
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Na každém setkání se budeme společně radit, jak překonat své největší 
problémy. Tyto problémy se mohou pokaždé týkat něčeho jiného.

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.

Jméno člena 
skupiny

Dodržel(a) jsem 
závazek týkající 

se nové práce 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 

z programu Můj 
základ a učil(a) 

jsem jí svou 
rodinu  

(Ano/Ne)

Přidal(a) jsem 
něco k úsporám 

(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 

partnerovi pro 
úkoly 

 (Ano/Ne)

Ludmila A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 8 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této učebni-

ci a čtěte dál na další straně.

NOVÉ! 

8. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?



123

DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Když jste se snažili dodržet své závazky, jaká „Pánova láskyplná 
milosrdenství“ vás posilovala, abyste dokázali překonat své pra-
covní problémy?

8. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

PODEJTE ZPRÁVU



124

JAK SI MŮŽEME VZÁJEMNĚ POMOCI V PŘÍPADĚ 
PRACOVNÍCH PROBLÉMŮ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Někteří z nás možná mají práci a jiní možná práci hledají, ale 
každý se setkává s nějakými pracovními problémy. Například:
• Ještě se mi nepodařilo najít práci.
• Můj šéf není s mou prací nikdy spokojený.
• Mám sice práci, ale nevydělávám dost peněz.
• Nevím, jak se ve svém zaměstnání vyrovnat s korupcí.
• Mluvím s mnoha lidmi, ale nikdo mě nechce zaměstnat.
• Je těžké pracovat u mého zaměstnavatele poctivě.
• Nemám dobré vztahy se spolupracovníky.
• Nedokážu si práci udržet.
Když se budeme společně radit a cvičit v překonávání překážek, 
staneme se soběstačnějšími.

 Praktická činnost: Každý člen skupiny napíše na tabuli svůj největší problém týka-
jící se práce. Vyberte si jako skupina tři problémy uvedené na 
tabuli. Vaše dnešní praktická činnost spočívá v tom, že budete 
o těchto problémech diskutovat a navrhnete nějaká řešení.
Přitom může být užitečné projít si některé minulé praktické 
činnosti, diskuse nebo videa uvedená v této učebnici. Možná také 
znáte někoho, kdo není členem skupiny, ale kdo vám s daným 
problémem může pomoci. Dotyčného člověka můžete pozvat na 
příští setkání skupiny, aby vám s problémem pomohl.

NAUČTE SE

8. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

  

 

Která myšlenka vám tento týden pomůže v hledání práce nebo 
v tom, abyste byli lepším zaměstnancem? Dejte si závazek, že se 
touto myšlenkou budete řídit.
Zapište si tento závazek na další stránku.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj závazek týkající se práce nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„Uval na Hospodina 
cestu svou, a slož 
v něm naději, onť zajis-
té všecko [uskuteční].“
ŽALM 37:5

ZAMYSLETE SE:

8. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Budu dodržovat závazek týkající se nové práce, který jsem si dnes dal(a):

 
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

8. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište buď „Ano“, 
nebo „Ne“.

Dodržel(a) 
jsem závazek 

týkající se 
nové práce 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám  
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ.
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

8. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?



9
Jaké jsou právě 
teď mé největší 

pracovní problémy?
Mé hledání práce
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Na každém setkání se budeme společně radit, jak překonat své největší 
problémy. Tyto problémy se mohou pokaždé týkat něčeho jiného.

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.

Jméno člena 
skupiny

Dodržel(a) jsem 
závazek týkající 

se nové práce 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 

z programu Můj 
základ a učil(a) 

jsem jí svou 
rodinu  

(Ano/Ne)

Přidal(a) jsem 
něco k úsporám 

(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 

partnerovi pro 
úkoly 

 (Ano/Ne)

Ludmila A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 9 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této učebni-

ci a čtěte dál na další straně.

9. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Když jste se snažili dodržet své závazky, jaká „Pánova láskyplná 
milosrdenství“ vás posilovala, abyste dokázali překonat své pra-
covní problémy?

9. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

PODEJTE ZPRÁVU
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JAK SI MŮŽEME VZÁJEMNĚ POMOCI V PŘÍPADĚ 
PRACOVNÍCH PROBLÉMŮ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Někteří z nás možná mají práci a jiní možná práci hledají, ale 
každý se setkává s nějakými pracovními problémy. Například:
• Ještě se mi nepodařilo najít práci.
• Můj šéf není s mou prací nikdy spokojený.
• Mám sice práci, ale nevydělávám dost peněz.
• Nevím, jak se ve svém zaměstnání vyrovnat s korupcí.
• Mluvím s mnoha lidmi, ale nikdo mě nechce zaměstnat.
• Je těžké pracovat u mého zaměstnavatele poctivě.
• Nemám dobré vztahy se spolupracovníky.
• Nedokážu si práci udržet.
Když se budeme společně radit a cvičit v překonávání překážek, 
staneme se soběstačnějšími.

 Praktická činnost: Každý člen skupiny napíše na tabuli svůj největší problém týka-
jící se práce. Vyberte si jako skupina tři problémy uvedené na 
tabuli. Vaše dnešní praktická činnost spočívá v tom, že budete 
o těchto problémech diskutovat a navrhnete nějaká řešení.
Přitom může být užitečné projít si některé minulé praktické 
činnosti, diskuse nebo videa uvedená v této učebnici. Možná také 
znáte někoho, kdo není členem skupiny, ale kdo vám s daným 
problémem může pomoci. Dotyčného člověka můžete pozvat na 
příští setkání skupiny, aby vám s problémem pomohl.

9. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

NAUČTE SE



133

CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

  

 

Která myšlenka vám tento týden pomůže v hledání práce nebo 
v tom, abyste byli lepším zaměstnancem? Dejte si závazek, že se 
touto myšlenkou budete řídit.
Zapište si tento závazek na další stránku.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj závazek týkající se práce nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„Přibližte se mi, a já se 
přiblížím vám; hledejte 
mne pilně, a naleznete 
mne; proste, a obdr-
žíte; klepejte, a bude 
vám otevřeno.“
NAUKA A SMLOUVY 88:63

9. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

ZAMYSLETE SE:
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Budu dodržovat závazek týkající se nové práce, který jsem si dnes dal(a):

 
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

9. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište buď „Ano“, 
nebo „Ne“.

Dodržel(a) 
jsem závazek 

týkající se 
nové práce 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám  
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ.
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?



10
Jaké jsou právě 
teď mé největší 

pracovní problémy?
Mé hledání práce
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Na každém setkání se budeme společně radit, jak překonat své největší 
problémy. Tyto problémy se mohou pokaždé týkat něčeho jiného.

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.

Jméno člena 
skupiny

Dodržel(a) jsem 
závazek týkající 

se nové práce 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 

z programu Můj 
základ a učil(a) 

jsem jí svou 
rodinu  

(Ano/Ne)

Přidal(a) jsem 
něco k úsporám 

(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 

partnerovi pro 
úkoly  

(Ano/Ne)

Ludmila A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 10 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této učeb-

nici a čtěte dál na další straně.

10. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Když jste se snažili dodržet své závazky, jaká „Pánova láskyplná 
milosrdenství“ vás posilovala, abyste dokázali překonat své pra-
covní problémy?

10. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

PODEJTE ZPRÁVU
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JAK SI MŮŽEME VZÁJEMNĚ POMOCI V PŘÍPADĚ 
PRACOVNÍCH PROBLÉMŮ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Někteří z nás možná mají práci a jiní možná práci hledají, ale 
každý se setkává s nějakými pracovními problémy. Například:
• Ještě se mi nepodařilo najít práci.
• Můj šéf není s mou prací nikdy spokojený.
• Mám sice práci, ale nevydělávám dost peněz.
• Nevím, jak se ve svém zaměstnání vyrovnat s korupcí.
• Mluvím s mnoha lidmi, ale nikdo mě nechce zaměstnat.
• Je těžké pracovat u mého zaměstnavatele poctivě.
• Nemám dobré vztahy se spolupracovníky.
• Nedokážu si práci udržet.
Když se budeme společně radit a cvičit v překonávání překážek, 
staneme se soběstačnějšími.

 Praktická činnost: Každý člen skupiny napíše na tabuli svůj největší problém týkající 
se práce. Vyberte si jako skupina tři problémy uvedené na tabuli. 
Vaše dnešní praktická činnost spočívá v tom, že budete o těchto 
problémech diskutovat a navrhnete nějaká řešení.
Přitom může být užitečné projít si některé minulé praktické 
činnosti, diskuse nebo videa uvedená v této učebnici. Možná také 
znáte někoho, kdo není členem skupiny, ale kdo vám s daným 
problémem může pomoci. Dotyčného člověka můžete pozvat na 
příští setkání skupiny, aby vám s problémem pomohl.

10. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

NAUČTE SE
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

  

 

Která myšlenka vám tento týden pomůže v hledání práce nebo 
v tom, abyste byli lepším zaměstnancem? Dejte si závazek, že se 
touto myšlenkou budete řídit.
Zapište si tento závazek na další stránku.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj závazek týkající se práce nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

10. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

ZAMYSLETE SE:

„Raď se s Pánem ve 
veškerém konání 
svém a on tě povede 
k dobrému.“
ALMA 37:37
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Budu dodržovat závazek týkající se nové práce, který jsem si dnes dal(a):

 
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

10. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište buď „Ano“, 
nebo „Ne“.

Dodržel(a) 
jsem závazek 

týkající se 
nové práce 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám 
 (Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ.
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

10. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?



11
Jaké jsou právě 
teď mé největší 

pracovní problémy?
Mé hledání práce
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Na každém setkání se budeme společně radit, jak překonat své největší 
problémy. Tyto problémy se mohou pokaždé týkat něčeho jiného.

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.

Jméno člena 
skupiny

Dodržel(a) jsem 
závazek týkající 

se nové práce 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 

z programu Můj 
základ a učil(a) 

jsem jí svou 
rodinu  

(Ano/Ne)

Přidal(a) jsem 
něco k úsporám 

(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 

partnerovi pro 
úkoly  

(Ano/Ne)

Ludmila A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 11 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této učeb-

nici a čtěte dál na další straně.

11. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Když jste se snažili dodržet své závazky, jaká „Pánova láskyplná 
milosrdenství“ vás posilovala, abyste dokázali překonat své pra-
covní problémy?

11. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

PODEJTE ZPRÁVU
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JAK SI MŮŽEME VZÁJEMNĚ POMOCI V PŘÍPADĚ 
PRACOVNÍCH PROBLÉMŮ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Někteří z nás možná mají práci a jiní možná práci hledají, ale 
každý se setkává s nějakými pracovními problémy. Například:
• Ještě se mi nepodařilo najít práci.
• Můj šéf není s mou prací nikdy spokojený.
• Mám sice práci, ale nevydělávám dost peněz.
• Nevím, jak se ve svém zaměstnání vyrovnat s korupcí.
• Mluvím s mnoha lidmi, ale nikdo mě nechce zaměstnat.
• Je těžké pracovat u mého zaměstnavatele poctivě.
• Nemám dobré vztahy se spolupracovníky.
• Nedokážu si práci udržet.
Když se budeme společně radit a cvičit v překonávání překážek, 
staneme se soběstačnějšími.

 Praktická činnost: Každý člen skupiny napíše na tabuli svůj největší problém týka-
jící se práce. Vyberte si jako skupina tři problémy uvedené na 
tabuli. Vaše dnešní praktická činnost spočívá v tom, že budete 
o těchto problémech diskutovat a navrhnete nějaká řešení.
Přitom může být užitečné projít si některé minulé praktické 
činnosti, diskuse nebo videa uvedená v této učebnici. Možná také 
znáte někoho, kdo není členem skupiny, ale kdo vám s daným 
problémem může pomoci. Dotyčného člověka můžete pozvat na 
příští setkání skupiny, aby vám s problémem pomohl.

11. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

NAUČTE SE
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

  

 

Která myšlenka vám tento týden pomůže v hledání práce nebo 
v tom, abyste byli lepším zaměstnancem? Dejte si závazek, že se 
touto myšlenkou budete řídit.
Zapište si tento závazek na další stránku.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj závazek týkající se práce nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„A Kristus vskutku 
pravil našim otcům: 
Máte- li víru, můžete 
činiti všechny věci, 
které jsou pro mne 
žádoucí.“
MORONI 10:23

11. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

ZAMYSLETE SE:
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Budu dodržovat závazek týkající se nové práce, který jsem si dnes dal(a):

 
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

11. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište buď „Ano“, 
nebo „Ne“.

Dodržel(a) 
jsem závazek 

týkající se 
nové práce 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám  
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Na příštím setkání si znovu provedeme zhodnocení soběstačnos-
ti, abychom zjistili, zda se stáváme soběstačnějšími. Bude nutné 
přinést si vlastní brožurku Má cesta k dosažení soběstačnosti.
Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ.
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Poznámka pro 
vedoucího diskuse:
Na příští setkání si 
přineste pět prázd-
ných výtisků brožurky 
Má cesta k dosažení 
soběstačnosti.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

11. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?



12
Jaké jsou právě 
teď mé největší 

pracovní problémy?
Mé hledání práce
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Dnes členové skupiny věnují dalších 20 minut oddílu týkajícímu se 
závazků. Přečtěte si prosím popis poslední činnosti v brožurce Můj 
základ a buďte připraveni odpovídat na otázky.

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu o plnění 
svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.
• Přineste si pět prázdných výtisků brožurky Má cesta k dosažení 

soběstačnosti.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků.

Jméno člena 
skupiny

Dodržel(a) jsem 
závazek týkající 

se nové práce 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 

z programu Můj 
základ a učil(a) 

jsem jí svou 
rodinu  

(Ano/Ne)

Přidal(a) jsem 
něco k úsporám 

(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 

partnerovi pro 
úkoly 

 (Ano/Ne)

Ludmila A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 12 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této učeb-

nici a čtěte dál na další straně.

NOVÉ! 

NOVÉ! 

12. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Praktická činnost: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Zatleskejte.)

 Přečtěte si: Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom se 
stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Když jste se snažili dodržet své závazky, jaká „Pánova láskyplná 
milosrdenství“ vás posilovala, abyste dokázali překonat své pra-
covní problémy?

12. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

PODEJTE ZPRÁVU
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JAK SI MŮŽEME VZÁJEMNĚ POMOCI V PŘÍPADĚ 
PRACOVNÍCH PROBLÉMŮ?
 Čas: Pouze pro tuto stránku (nikoli pro celý oddíl týkající se učení) 

nastavte časomíru na 20 minut.
Všimněte si také, že strávíte o 20 minut více než obvykle v oddíle 
týkajícím se závazků.

 Přečtěte si: Někteří z nás možná mají práci a jiní možná práci hledají, ale 
každý se setkává s nějakými pracovními problémy. Například:
• Ještě se mi nepodařilo najít práci.
• Můj šéf není s mou prací nikdy spokojený.
• Mám sice práci, ale nevydělávám dost peněz.
• Nevím, jak se ve svém zaměstnání vyrovnat s korupcí.
• Mluvím s mnoha lidmi, ale nikdo mě nechce zaměstnat.
• Je těžké pracovat u mého zaměstnavatele poctivě.
• Nemám dobré vztahy se spolupracovníky.
• Nedokážu si práci udržet.
Když se budeme společně radit a cvičit v překonávání překážek, 
staneme se soběstačnějšími.

 Praktická činnost: Každý člen skupiny napíše na tabuli svůj největší problém týka-
jící se práce. Vyberte si jako skupina tři problémy uvedené na 
tabuli. Vaše dnešní praktická činnost spočívá v tom, že budete 
o těchto problémech diskutovat a navrhnete nějaká řešení.
Přitom může být užitečné projít si některé minulé praktické 
činnosti, diskuse nebo videa uvedená v této učebnici. Možná také 
znáte někoho, kdo není členem skupiny, ale kdo vám s daným 
problémem může pomoci. Dotyčného člověka můžete pozvat na 
příští setkání skupiny, aby vám s problémem pomohl.

12. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

NAUČTE SE
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STÁVÁM SE SOBĚSTAČNĚJŠÍ?
 Čas: Pouze pro tuto stránku nastavte časomíru na 20 minut.

 Přečtěte si: Naším cílem je dosáhnout soběstačnosti – časné i duchovní. 
Úspěch v práci je pouze jednou částí tohoto cíle.

 Diskutujte: Jaké změny pozorujete v osobním životě, když uplatňujete zásady 
z programu Můj základ a učíte jim druhé?

 Praktická činnost: Nalistujte si v brožurce Má cesta k dosažení soběstačnosti nevypl-
něné zhodnocení soběstačnosti (na konci brožurky). Vyplňte 
všechny položky.
Po vyplnění zhodnocení se na tři minuty zamys-
lete nad tímto:
Věnujete nyní více pozornosti svým výdajům? 
Dokážete nyní na více otázek odpovědět slovy 
„často“ nebo „vždy“? Pociťujete větší jistotu, 
pokud jde o částku, kterou jste si stanovili jako 
svůj soběstačný příjem? Jste blíže dosažení svého 
soběstačného příjmu? Co můžete udělat, abyste 
se v úsilí dosáhnout soběstačnosti zlepšili?

Má cesta k dosažení 
soběstačnosti

12. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamýšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte na 
nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídáte. 
Níže napište své dojmy a postřehy.

  

  

  

  

  

 

Která myšlenka vám tento týden pomůže v hledání práce nebo 
v tom, abyste byli lepším zaměstnancem? Dejte si závazek, že se 
touto myšlenkou budete řídit.
Zapište si tento závazek na další stránku.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj závazek týkající se práce nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„Pán je schopen konati 
všechny věci podle své 
vůle pro děti lidské, 
pakliže v něho proka-
zují víru.“
1. NEFI 7:12

12. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

ZAMYSLETE SE:
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pouze pro tuto stránku nastavte časomíru na 10 minut.

Přečtěte svému partnerovi každý závazek. Slibte, že 
budete své závazky dodržovat! Níže se podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Budu dodržovat závazek týkající se nové práce, který jsem si dnes dal(a):

 
Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Každý týden přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Můj podpis

12. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK MOHU BÝT NADÁLE SOBĚSTAČNÝM?
 Čas: Pro tuto stránku nastavte časomíru na 20 minut.

 Přečtěte si: Nalistujte si stranu 28 v brožurce Můj základ, abyste jako skupina 
provedli tuto poslední činnost a naplánovali nějaký projekt služ-
by. Po dokončení se vraťte na toto místo.
Blahopřejeme! Probrali jsme celou učebnici a podařilo se nám 
dosáhnout mnoha změn k lepšímu. Stáváme se soběstačnějšími!
Členové skupiny se mohou, pokud si to přejí, několik dalších 
týdnů dál setkávat, aby si poskytovali podporu a vzájemně se 
povzbuzovali.
Abyste nadále posilovali svou soběstačnost, můžete postupovat 
takto:
• Přihlaste se jako dobrovolník a služte v blízkém středisku pro 

podporu soběstačnosti. ( Jedním z účelů, proč se stát soběstač-
nými, je schopnost pomáhat druhým. Služba druhým je velké 
požehnání.)

• Dál se setkávejte se členy své skupiny. Dál se vzájemně podpo-
rujte a povzbuzujte.

• Dál se účastněte setkání na téma soběstačnosti.
• Zůstávejte v kontaktu se svým partnerem pro úkoly. Dál se 

vzájemně podporujte a povzbuzujte.

Budu se nadále zlepšovat v soběstačnosti tím, že si 
budu dávat závazky, které budu dodržovat.

Můj podpis

 Přečtěte si: Nyní budeme mít závěrečnou modlitbu.

Poznámka pro 
vedoucího diskuse:
Pamatujte na to, aby-
ste podávali zprávu 
o pokroku na stránce 
srs. lds. org/ report.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

12. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12. Jaké jsou právě teď mé největší pracovní problémy?



MAPA ÚSPĚŠNÉHO  
HLEDÁNÍ PRÁCE

Každý den: věnujte úsilí, zrychlujte hledání práce, zapojujte kontakty ze své sítě

Jak najít správné pracovní 
příležitosti?

•  Uvědomím si, co mohu 
zaměstnavatelům nabídnout.

•  Budu používat prohlášení „Já 
v 30 vteřinách“ pokud možno s co 
největším počtem lidí.

Jak získat přístup na 
„skrytý“ trh práce?

•  Budu nacházet „skryté“ 
pracovní nabídky prostřednictvím 
rozhazování sítí.

•  Budu používat prohlášení o osobní 
hodnotě, abych dal(a) kontaktům  
ze své sítě najevo svou cenu.

•  Požádám kontakty ze své sítě 
o pomoc.

Jak urychlit hledání 
práce?

•  Každý den se budu věnovat 
zrychlenému hledání práce.

•  Budu si zaznamenávat pokrok při 
hledání práce.

Jak se přesvědčivě 
prezentovat?

•  Zjistím, jak dosáhnout 
výsledků, které jsou pro 
zaměstnavatele důležité.

•  Budu používat prohlášení 
o osobní hodnotě, abych 
dal(a) zaměstnavatelům 
najevo svou cenu.

Jak vyniknout jako ideální 
uchazeč?

•  Na každý pohovor se dobře připravím.
•  Naučím se dovednostem, díky nimž 

v každém pohovoru nějak vyniknu.
•  Naučím se vyplňovat žádost o práci.

Jak vynikat v práci a být 
nadále úspěšný?

•  Budu proaktivní a budu problémům 
v práci předcházet.

•  Seznámím se s pravidly a očekáváními 
týkajícími se daného pracovního 
místa.

•  Budu pro zaměstnavatele 
vytvářet větší hodnotu, než 
kolik ho stojím.

•  Přijmu zodpovědnost za 
svou profesní dráhu.

KAŽDODENNÍ POKROK
• Pokládejte si tyto otázky neustále.
• Nacházejte odpovědi a nápady.
• Učte se, zlepšujte se a opakujte.




