
Tisková zpráva 
 

 

Občanské sdružení Desetsil | Mgr. Lucie Čunderliková, tisková mluvčí  

+420 733 538 889 | lucie@desetsil.cz| www.desetsil.cz 
Evropský sociální fond 
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  
 

 

                                                                                                                                Praha, 25. 11. 2014 

 První kolo Rychlopohovorů vzbudilo u zaměstnavatelů zájem 

   Ve čtvrtek 20. listopadu v dopoledních hodinách proběhla na Praze 10 pilotní akce 

projektu Job Speed Dating (Rychlopohovory). Účelem setkání, jež zorganizovala nezisková 

organizace Desetsil, bylo v jednom dni propojit až desítku zaměstnavatelů a stejný počet uchazečů 

o práci z cílových skupin, které organizace podporuje.  

 

Na první akci se sešlo sedm zástupců firem a devět uchazečů zejména z cílové skupiny 50+ a 

osob pečujících o osobu blízkou. Po spuštění Rychlopohovorů měla pak dvojice uchazečů a 

zaměstnavatelů vždy 10 minut na rozhovor a případnou výměnu kontaktů. V prvním kole Job Speed 

Datingu se sešli uchazeči s pracovní zkušeností z oblasti administrativy a s minimálně ukončeným 

středoškolským vzděláním. Všichni uchazeči před samotnými pohovory absolvovali přípravu pod 

vedením odborné lektorky, která jim vedle praktického nácviku přijímacího rozhovoru pomohla i s 

celkovým zdokonalením sebeprezentace a v neposlední řadě přípravou životopisů.   

 

„Úroveň uchazečů byla velmi vysoká. Je opravdu smutné, že na Úřadu práce jsou dnes 

registrováni velmi kvalitní lidé, jejichž jediným handicapam je věk 50+ nebo fakt, že pečují o osobu 

blízkou,“ uvedla tisková mluvčí Desetsilu, Lucie Čunderliková.  Projekt Job Speed Dating si klade za cíl 

pomoci lidem znevýhodněným na trhu práce překonat bariéry, se kterými se běžně při hledání 

zaměstnání setkávají a propojit je přímo s lidmi, kteří o jejich působení v dané organizaci budou 

rozhodovat.  Rovněž je jeho cílem usnadnit život zaměstnavatelům představením většího množství 

kvalitních a připravených uchazečů v jednom dni. Po pilotním projektu, který se zaměřil zejména na 

pracovní pozice v administrativě budou následovat další akce, kde budou v roli uchazečů například 

absolventi či rodiče po rodičovské dovolené. „Jsme rádi, že ohlasy zaměstnavatelů byly převážně 

pozitivní a již nyní se rýsuje poptávka po dalších Rychlopohovorech, například specializovaných na 

manuální pracovníky či obchodní pozice,“ dodala tisková mluvčí Desetsilu.  

 

Reakce zaměstnavatelů její slova potvrzují. „Bylo to užitečně strávené dopoledne. Kandidáti 

byli vzorně připraveni. Se třemi jsem zahájil jednání o získání pozice v naší společnosti,“ uvedl Lukáš 

Tykal, obchodní ředitel Klett nakladatelství. „Deset lidí v jednom dni,  to je dobrý důvod se na tuto akci 

dostavit znovu. V naší branži je o dobré lidi vždy zájem,“ uvedla Kamila Veverková, personalistka 

z Kliknipojisteni.cz. 

  
Většina uchazečů o práci po skončení akce v dotaznících zaškrtla, že by se Job Speed 

Datingu zúčastnili opakovaně.  Tým Desetsilu řadě uchazečů rovněž zprostředkoval zpětnou vazbu, 

kterou zaměstnavatelé poskytli prostřednictvím vyplněných dotazníků.  „Myslím, že organizačně to 

vyšlo a že doba rozhovoru byla dostatečná. Rovněž jsem ocenila přímý kontakt se zaměstnavateli. I 
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kdyby z akce nevzešlo zaměstnání, měla jsem možnost si vyzkoušet deset pracovních pohovorů 

v jednom dni a získala cennou zpětnou vazbu,“ uvedla jedna z uchazeček.  

 

Akce byla dílem financována z grantu ÚMČ Prahy 10. Městská část rovněž poskytla prostory, 

kde se setkání firem a žadatelů o práci odehrávalo. Na sestavování skupiny uchazečů spolupracoval 

Desetsil s Úřadem práce ČR.  

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 


