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Milí studenti, 

zasílám opět pár poznámek z OBN. Již bychom se měli přesunout k trhu práce a hledání 

zaměstnání což se kryje s některými tématy z EKO z letošního roku (bude to pro Vás 

tedy spíše opakování k ZZ. 

Aby mohl být předmět uzavřen (případně aby si někteří z Vás mohli vylepšit známku) 

zasílám také seznam témat na seminární práci. Stejně jako v 1. pololetí rozsah 

seminární práce bude na A4, práce bude psána v ruce, následně vyfocena a zaslána mi 

na e-mail. Seminární práci vypracují VŠICHNI, a to nejpozději do pondělí 27.4. 

V případě jakýchkoliv dotazů jsem na e-mailu. 

 

TÉMA: TÉMATA SEMINÁRNÍCH PRACÍ (vyberte si jakékoliv téma) 

1. Terorismus 

2. Ohniska konfliktů ve světě 

3. Nesnášenlivost ve světě 

4. Nezaměstnanost 

5. Hledání zaměstnání 

6. Pracovní pohovor (jak probíhá, na co se ptá zaměstnavatel, vy apod.) 

7. Mzda  

8. Sociální a zdravotní pojištění 

9. Pracovní smlouva 

10. Daně (proč se platí, jak je dělíme, příklady daní v ČR …) 

11. Vzdělání a praxe (co je důležitější, proč je důležité vzdělání, proč praxe …) 

12. Aktuální situace ve světě 

13. Období normalizace 

14. Rozpad Československa 

15. Příběh Nicolase Wintona 

16. Současná situace v Sýrii  

 
TÉMA: TRH PRÁCE, HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 

Trh práce = místo, kde se střetává nabídka práce s poptávkou po práci 

Nabídku pracovní síly tvoří lidé hledající práci, poptávku po pracovní síle tvoří 

zaměstnavatelé.  

Trh práce = prostředí, na němž se obchoduje se specifickým zbožím, tj. s prací.  

Množství práce je měřeno:  

- počtem odpracovaných hodin, nebo 

- počtem pracovníků.  
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VYHLEDÁVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 

- webové stránky s nabídkami práce 

- Úřad práce 

- Noviny, časopisy, tisk 

- návštěva firem 

- webové stránky konkrétních firem 

NOVINY NEBO WEBOVÉ STRÁNKY S NABÍDKOU VOLNÝCH PRACOVNÍCH 

MÍST: 

- Deníky (písecký, českobudějovický atd.) 

- Annonce 

- práce.cz 

- jobs 

- práce za rohem 

- indeed 

- profesia 

- dobraprace 

- inwork 

- volnamista.cz 

- jenprace 

- jooble 

V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE SLUŽEB ÚŘADU PRÁCE VÁM ÚŘAD 

NABÍDNE NAPŘÍKLAD TYTO SLUŽBY: 

- Hledání práce (poskytuje informace o volných pracovních místech, pomáhá s 

hledáním a výběrem práce) 

- Poskytuje poradenské služby (v oblasti pracovně-právní; může pomoci s 

tvorbou životopisu a profilu nezaměstnaného) 

- Poskytuje rekvalifikaci (jedná se o změnu kvalifikace, případně rozšíření 

stávající kvalifikace za účelem nalezení pracovního místa) 

- Vyplácí podporu v nezaměstnanosti (po určitou dobu) 

- Poskytuje státní podporu (platí za nezaměstnaného sociální a zdravotní 

pojištění) 

 

 

 



 

 

REKVALIFIKACE 

= získání nové kvalifikace pro vykonávání práce nebo rozšíření stávající kvalifikace 

(např. dodělání určitého typu řidičského oprávnění apod.) 

 

TÉMA: PRACOVNÍ SMLOUVA 

Důležitý dokument pro pracovně-právní účely. Zakládá pracovní poměr mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Má chránit jejich práva. 

Uzavírá se písemnou formou ve 2 vyhotovení - Podepisuje zaměstnanec a 

zaměstnavatel 

3 základní náležitosti: 

o Druh práce 

o Místo výkonu 

o Den nástupu 

- V případě absence některé náležitosti je smlouva neplatná, případně může být 

udělena pokuta. 

 

CO DALŠÍHO BYSTE SI MOHL/A PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY DO SMLOUVY 

SJEDNAT? 

- stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení, 

- údaje o mzdě, 

- délku dovolené, 

- délku zkušební doby a výpovědní lhůty, 

- podmínky pracovních cest nebo 

- druh pracovní smlouvy (na dobu určitou a neurčitou). 

- apod. 


