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Úvod
Cílem této publikace je podělit se o zkušenosti z práce
se stážisty a předat dobré rady nebo alespoň inspiraci
dalším (neziskovým) právnickým i neprávnickým organizacím, které o spolupráci se studenty uvažují, či ji už
v nějaké míře využívají.
Studenti s námi spolupracovali od samých začátků existence Franka Bolda (dříve Ekologického právního servisu)
v roce 1995. Mnozí ze současných zaměstnanců (včetně
programového ředitele a autorky této publikace) v organizaci sami začínali jako dobrovolníci. Systematické práci
se studenty práv se věnujeme od roku 2005, kdy byla oficiálně založena bezplatná právní poradna. Studenty jsme
začali ve velké míře zapojovat do poskytování poradenství a postupně také do širší podpory aktivních lokálních
iniciativ.
Dnes naši stážisté často sami vyrážejí přímo „do terénu“.
Jsme praktici, kteří zkušenosti získávali při každodenním
zapojování studentů do naší práce. Na základě komunikace se studenty i klienty a získané zpětné vazby,
i na základě zkoušení rad odborníků v praxi, jsme formou
postupného „učení se“ došli k závěrům, které vám teď
v podobě tipů a dobrých rad předkládáme v této příručce.

Potřebujeme stážisty?
Organizace jsou různé – malé, velké, střední, zavedené
a nové. Stejně tak úroveň a stupeň rozvoje spolupráce
se studenty bude rozdílný. Od „spolupracujeme se studenty, protože za námi chodí“ až po „máme pro studenty
připraven cílený program“. Jedním z cílů této publikace je
podpořit organizace v „profesionalizaci“ práce se studenty
a poskytnout stručný přehled i těm, které teprve začínají.
Měřítkem toho, jaká jsme organizace, bude, zdali
už se stážisty spolupracujeme a s jakou intenzitou. Rozdělme si organizace pro další čtení na dvě kategorie: „jsme
na startu“ a „jedeme“. Podle tohoto rozlišení v závěru
každé kapitoly naleznete stručné shrnutí toho, co všechno
musíte vzít v úvahu, než se do profesionalizace pustíte.

1.1

Proč zapojit do svojí práce stážisty?
Jaký to má všechno cíl?

Kdo si kdy nepomyslel: zase nestíhám, mít tak někoho,
kdo by mi pomohl! Pokud si práci dobře zorganizujete,
ve výsledku budete ze spolupráce se stážisty profitovat.
Myslet si však, že stážisté jsou pracanti zadarmo, je bláhové. Je proto nutné, abyste měli minimálně ještě jeden
stejně tak důležitý cíl než jen vyřešit svou přetíženost.
Na začátku si tedy vyjasněte, co je vaší motivací pro práci
se stážisty.
Typickými cíli spolupráce se studenty jsou:
• prohloubení vzdělání studentů a zajištění jejich kvalitní průpravy do pracovního života.
Nejde jen o prohloubení odborných (právních) znalostí, ale také etických principů, hodnot, mravních
zásad a dále o budování sociální odpovědnosti
a budoucího profesního hodnotového žebříčku;
• rozšíření pracovní kapacity organizace, tj. rozšíření
služeb pro veřejnost;
• šíření myšlenek a povědomí o organizaci mezi
mladé studenty;
• získávání potenciálních budoucích zaměstnanců
a vytváření skupiny sympatizantů organizace.
Učiňte formální rozhodnutí, zda se stážisty opravdu chcete
spolupracovat.
•

Rozhodně je třeba domluvit se nejen s šéfem, ale
i s kolegy, byť se budou se stážisty jen potkávat
na chodbě.

Definujte si, zda ve vaší organizaci bude působit dobrovolník nebo stážista.
Dobrovolník vykonává ve volném čase činnost, za kterou
není zaplacen.
motivace: přispět k dobré věci, získat nové zkušenosti, znalosti a dovednosti, poznat nové přátele, působit
v týmu, umění pracovat samostatně, být v kontaktu s lidmi
Stážista vykonává odbornou praxi v organizaci, která je
součástí jeho studia nebo budoucího profesního zájmu.
motivace: rozšířit si teoretické znalosti a možnost aplikovat je v praxi, vytvářet si pracovní návyky, návazně je již
motivace stejná jako u dobrovolníka, viz výše
Hlavní rozdíl mezi stážistou a dobrovolníkem je především
v tom, že stážista v organizaci vykonává odbornou práci.
Pravidla stáže a náplň práce si určuje organizace sama.
V případě, že stáž realizuje komerční subjekt, jde zpravidla o stáž placenou.
Současně je možné oba typy kombinovat, pouze je potřeba
jasně vymezit náplň odborné práce v rámci stáže a dobrovolné pomoci. V obou případech platí, že dobrovolník/stážista by neměl – lidově řečeno – brát lidem práci, ale svým
působením pouze rozšiřovat služby a aktivity organizace.
V této příručce pracujeme primárně s pojmem stážista,
protože převážná část našich zkušeností vychází z realizace odborné praxe studentů práv.

DOBRÉ RADY:
•

•
•

•

•

Vyjasněte si, z jakých důvodů chcete se stážisty spolupracovat. Vyjasněte si uvnitř organizace, že spolupráce
nebude zadarmo – bude do ní nutné vložit určitý čas
a energii zaměstnanců. Definujte si limity, kolik toho
pro stážisty „obětovat“, například: kteří lidé, na jakou
část úvazku, v které dny, jaké vybavení apod.
Zvažte zahrnutí spolupráce se studenty do strategického plánu organizace.
Pokud chcete stáže organizovat kvalitně, pak do nich
vždycky budete vkládat o něco víc, než se vám formou
práce studentů vrátí.
Počítejte s tím, že na tři hodiny práce stážisty „spotřebujete“ jednu hodinu svého času (práce supervizora
a koordinátora).
Nepřeceňte své síly, začněte radši v malém, ale start
neodkládejte!

•

•

Rozdíl mezi dobrovolníky a stážisty můžete také brát
jen jako pojmový – my jsme postupem času přešli
z „dobrovolníků“ na „stážisty“, přestože se obsah jejich
práce nijak zásadně nezměnil, mimo jiné i proto, že
„stážista“ má větší punc.
Na práci se studenty můžete získat financování také
od Ministerstva vnitra, a to po splnění podmínek stanovených v zákoně č.198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě.

1.2

Co může naše organizace nabídnout
stážistům, co můžou stážisté organizaci
přinést?
Máme práci pro stážisty? Kolik jich můžeme
„zaměstnat“? S čím nám můžou pomoci?

Jednou ze strategických otázek před zahájením práce
se studenty je, co vlastně můžete stážistům nabídnout.
Definujte náplň práce stážistů
Cílem je „zabít dvě mouchy jednou ranou“ – vymyslet smysluplné úkoly (korespondující s cílem spolupráce se studenty, viz kapitola 1.3) a současně pomoci či ulevit kmenovým zaměstnancům a klientům organizace. Tím přispějete
i k tomu, že stážisté budou brzo vnímáni jako nedílná součást organizace.
Můžete použít následující vodítka:
• Úkoly, které můžou stážisty obohatit.
• Věci, které by se bez stážistů prostě neudělaly.
• Práce, která je snadno předatelná a ulehčí tak zátěž
kmenových zaměstnanců.

Typickými konkrétními úkoly bývají:
• Odpovídání na dotazy, provozujete-li poradnu pro
veřejnost. Studenty můžete zapojit v různé intenzitě, od písemného odpovídání po přímé jednání
s klienty (ať už po telefonu nebo osobně).
• Zpracování nejrůznějších rešerší a analýz (např.
rešerše rozhodnutí soudů, rešerše faktických informací v určitých otázkách).
• Výpomoc při praktických úkolech, jako např. organizace konference, sbírání podpisů pod petici, sledování úředních desek.
• Administrativní práce.
Dále je třeba zvážit:
• Jsou úkoly předatelné? Nezabere předání více
času, než když si je udělám sám? (Vždy se dá
vymyslet nějaký systém, aby mi to nezabralo více
času, než přineslo.)

•
•

•
•
•

Budou úkoly stážisty zajímat?
Jsou dostatečně krátké, aby je stážisté stihli splnit?
(Rozsahu úkolu můžete uzpůsobit formát praxe –
stážisté na delší dobu, stážisté do poradny atp.)
Jsou dostatečně konkrétní? (Aby věděli kde začít.)
Nebrání mi v předání práce stážistům třeba
mlčenlivost?
Máme kapacitu na konzultace a kontrolu práce stážistů a poskytnutí zpětné vazby? (viz kapitola 3)

Odhadněte, kolik práce pro studenty máte, a tudíž kolik
stážistů maximálně můžete přijmout.
Počet stážistů, které budete moci „zaměstnat“, se však
ve velké míře odvíjí od toho, jak velkou koordinační
a supervizující kapacitu pro ně máte.
Je vhodné provést i úvahu o tom, proč by to u vás mělo
studenty bavit a proč by se měli o vaše stáže zajímat.
Srovnáte si tak myšlenky, abyste byli zcela přesvědčeni
o tom (a přesvědčiví v tom), že práce se studenty je nejen
benefitem pro vás, ale i zisk pro ně samotné. Těmi důvody
může být:
•
•

•

Naplníte strohou teorii praxí a hmatatelnými příklady.
Zkušenost, že právo lze používat i ve prospěch společnosti a na ochranu slabších, že ho lze praktikovat
ve vysokém etickém standardu a že právník nemusí
být jen „obhájce zloduchů“.
Jednoduše – že praxe u vás je prostě skvělá.

Závěrem se můžete zamyslet nad tím, co můžou stážisté
do organizace přinést.
Využijte stáže také jako příležitosti k získání nových
nápadů a reflexe toho, co děláte, nebo k navázání dlouhodobého vztahu se studenty vedoucího třeba až k finanční
podpoře.
DOBRÉ RADY:
•

Stanovte si minimální hranici rozsahu zapojení stážistů
– jak objemem hodin (týdně, měsíčně), tak „kalendářně“
(např. do konce semestru, do konce školního roku).
Dohodněte se na ní před začátkem stáže s uchazeči
o stáž. Do stážistů budete plánovaně i neplánovaně
vkládat spoustu energie a času, a nechcete proto, aby
vám nečekaně předčasně „utíkali“.

•

Osvědčilo se nám u každého stážisty kombinovat různé
typy zapojení – každý alespoň jednou měsíčně řeší
dotazy z právní poradny, zároveň se stážisté zavazují
k určitému objemu administrativy (na kterou nakonec
nemusí dojít, stážisté však počítají s tím, že s věcnou
prací je nezbytně spojena). Stáž tak není jednotvárná
a je možné zapojit různé typy stážistů.

•

U nováčků zpravidla nečekejte rozhodnou odpověď
na otázku „Co bys chtěl dělat?“. Dejte jim na začátek
ochutnat něčeho zajímavého, ale ne příliš těžkého.
Nechejte je „ohmatat a očichat“ vaši organizaci. Až
se trochu skamarádí, tak se znovu zeptejte.

•

Nebojte se využívat potenciál stážistů i netradičními
způsoby. V našem případě několikrát výborně zafungovali i jako kurýři – odvozem dokumentů do Prahy.
Stážista si udělal výlet a my jsme získali spolehlivého
posla.

•

Vždycky si udělejte čas na osobní setkání se stážisty.
Spolupráce na dálku až na vzácné výjimky nefunguje.

•

Pokud řešíte, kam stážistu k práci posadit, zvažte tyto
dvě možnosti: v samostatné místnosti, „bokem“, aby
studenti neměli pocit, že jim někdo kouká přes rameno
a sleduje každý jejich krok, nebo spolu s vámi, aby
měli silnější pocit začlenění do organizace. Řešení,
jako vždy, není přímočaré – záleží na typu studenta
a vašich prostorových možnostech. Nikomu však
nesvědčí dlouhodobá a trvalá izolace.

1.3

Jsme na startu, jedeme

A) JSME NA STARTU
Se studenty doposud nespolupracujeme
Zapojení stážistů do vaší práce se nebojte. Většina studentů prahne po srážce s realitou a setkání s opravdovou
prací. Jste-li schopni studentům nabídnout zajímavý živý
případ a práci s reálným dopadem, můžou vám být velkou
pomocí. Například za vás můžou hlídat úřední desky nebo
lhůty podaných žádostí o informace.
Na začátku si zodpovězte tyto otázky:
•

•
•

Panuje uvnitř organizace obecný konsenzus o tom,
že se studenty chcete spolupracovat? Chce se nám
to dělat? Stojí nám to za to?
Máme pro stážisty práci? Kolik jich chceme?
Máme kapacitu osoby, která se stážistům bude věnovat? Kolik jich zvládne?

Jediný vstup, který do práce se studenty musíte hned
na začátku vložit, je kapacita osoby, která bude studenty
nabírat, vyhledávat pro ně práci, komunikovat s nimi, konzultovat, chválit je a radovat se z nich.
Samostatným pracovním místem ani technickým vybavením si na začátku nemusíte zas tak lámat hlavu – spousta
studentů dokáže pracovat na svých vlastních noteboocích
nebo na počítači ze školy. Když přijdou k vám, stačí jen
stůl, židle a heslo k Wi-Fi.

DOBRÉ RADY:
•
•

Nebojte se do toho skočit rovnýma nohama a spíš než
sáhodlouze plánovat s tím prostě začít.
Na druhou stranu si nezapomeňte stanovit maximální
časovou dotaci, kterou spolupráci se stážisty chcete
věnovat, aby vám brzy nepřerostla přes hlavu.

B) JEDEME
Pokud už máte spolupráci se studenty zavedenou a chcete
ji vylepšit a dál rozvést, pak byste si měli zodpovědět tyto
otázky:
•
•

•
•
•

Chceme se stážistům ještě věnovat? Baví nás to?
Nezměnily se naše priority?
Stíháme koordinaci, nábor, supervizi i řádné rozloučení? Nepřerůstá nám to přes hlavu? Neměli bychom
přibrat koordinátora?
Přináší práce se stážisty kýžené výsledky?
Dostačuje naše současné materiální zázemí
pro stážisty?
Jak bychom mohli spolupráci dále rozvinout?

DOBRÉ RADY:
•
•

Zkuste do svojí práce zapojit studenty z různých oborů
– ekonomie, žurnalistiky, sociologie.
Zvažte zřízení speciálních pracovních míst pro stážisty,
zařiďte jim přístup k právním databázím a literatuře.

Jak stážisty získat
2.1

Propagace stáže – nábor
Kudy k nim

Jakmile jste provedli základní úvahu nad počtem a způsobem zapojení stážistů a je určena osoba, která se o ně
bude starat, přichází důležitá fáze propagace stáže
a vhodného způsobu získávání stážistů. Podle typu organizace a míry zapojení stážistů je dobré zkusit si navrhnout a zrealizovat jednoduchou náborovou kampaň, která
by měla obsahovat:
1. dobře zvolené datum zahájení kampaně (např.
na základě časového režimu semestru)
2. jasný časový harmonogram – od vyvěšení inzerátu až
po stanovené datum schůzek s uchazeči
3. seznam komunikačních kanálů, kterými budete
nabídku stáže šířit
Jako vhodné komunikační kanály lze využít například:
•
•

•
•

inzerát na fakultním webu (v oficiální nabídce praxí
pro studenty);
pořádání „představovacích“ přednášek a debat
se studenty, účast na „job fairech“ či podobných
akcích, kde je možnost studentům prezentovat
nabídku stáží;
spolupráce s vyučujícími – doporučování konkrétních žáků, krátké prezentace v hodinách;
doporučení spolužáků (tzv. word of mouth marketing) – ideální je, jako u každého produktu, když

•

se doporučuje sám, bez vašeho přičinění (tedy
s výjimkou kvality samotné stáže);
informace na vlastním webu či Facebooku organizace – pro ty, co aktivně vyhledávají, může sloužit i jako způsob prezentace vašich stáží před
veřejností.

4. text inzerátu/nabídky stáže – ideálně v několika verzích, podle možností zvolených komunikačních kanálů
Ve správném inzerátu nesmí chybět:
•
•
•

konkretizovaná náplň práce (zda jde např. o nárazovou pomoc přes léto, nebo celoroční zapojení)
jasná formulace, co, kdy, kam a komu má uchazeč
zaslat
kontaktní údaje

DOBRÉ RADY:
•

•

•
•

•

•

Nejvíce se nám osvědčilo kombinovat více kanálů
a způsobů oslovení studentů (inzerát na nástěnce,
webu fakulty, webu organizace, přednáška pro studenty, doporučení vyučujícího).
Některé způsoby propagace mají dopad až v dlouhodobém horizontu, např. přednáška pro studenty může
zaujmout studenty nižších ročníků – až postoupí dál,
budou už o vás vědět.
Účinné je, pokud o vás studenti slyší opakovaně a různými způsoby.
Harmonogram náboru stážistů a akcí pro ně určených
je dobré plánovat tak, aby korespondoval s rytmem
vysokoškolského školního roku.
Čím více studentů se přihlásí na vaši stáž, z tím většího počtu si budete moci vybrat ty nejvíce motivované
a šikovné.
Pokud již máte v organizaci nějaké stážisty, nebojte
se zapojit je do konzultace výsledné podoby inzerátu
i možností, kde jej šířit. Můžou vám dát cennou zpětnou vazbu.

2.2

Jak si mezi uchazeči o stáž vybrat
Koho chceme a kdo chce nás

V okamžiku, kdy se vám přihlásí byť jen jediný student,
musíte mít jasno v tom, jaké kvality od něj očekáváte,
a podle toho studenta zhodnotit a následně přijmout, nebo
nepřijmout. Výběrové řízení neslouží pouze k výběru
z uchazečů, ale představuje možnost vyjasnit si hned
na začátku vzájemná očekávání, aby následně nedošlo
ke zklamání.

Způsob výběru odpovídá opět počtu přihlášených uchazečů a typu práce, kterou pro ně připravujete.
V zásadě se lze pohybovat na škále od „bereme všechny,
pro každého máme práci“ až po „vybíráme jen ty nejlepší“.
Pro výběr stážistů pak můžete uplatnit nejrůznější metody,
od žádné přes testovací zapojení do práce organizace až
po assessment centrum nastavené odborníkem – personalistou. Čím více požadavků na stážisty máte, tím více
času je nutné věnovat jejich výběru.
Možnosti výběrového řízení:
Individuální:
Kromě klasického zaslání životopisu a motivačního
dopisu lze využít tyto způsoby:
•
•
•

vyplnění krátkého formuláře
zpracování zkušebního zadání, pokud je vyžadována konkrétní odborná znalost
vytvoření krátkého eseje, pokud je pro vás důležitý dobrý písemný projev nebo argumentační
dovednosti

Kolektivní:
•

•

společná informační schůzka – sezvání všech
uchazečů o stáž, podání bližších informací o stáži,
představení organizace a návazně individuální
schůzky s jednotlivými uchazeči
assessment centrum nebo jiný druh vícekolového
výběrového řízení

Důležité je vyjasnit si, jaké informace potřebujete o uchazeči získat předem a které schopnosti či znalosti budete
zjišťovat při osobním pohovoru.

Správným výběrem stážistů a jejich zařazením do vhodného typu stáže dosáhnete oboustranné spokojenosti
a zásadních časových úspor. Pro zajištění určité „barevnosti“ stáže je nicméně dobré umožnit stážistům vyzkoušet si různé typy práce a stáž si tak trochu namixovat podle
vlastních preferencí. V tomto případě se osvědčuje otevřenost na straně organizace a aktivita na straně stážisty.
DOBRÉ RADY:
•

•

•

•

•

Pokud si předem uděláte jasno v tom, co můžete stážistům nabídnout, z hlediska práce i vašich kapacit,
ušetříte si spoustu času i zklamání.
Pokuste se systém výběru nastavit co nejvíce „bezúdržbově“ – nevhodné uchazeče odfiltrovat již správným zněním inzerátu a místy, kde stážisty hledáte.
Nebojte se dát na váš pocit – když vám někdo výrazně
nesedí už při výběrovém řízení, pak se to pravděpodobně málo změní v průběhu stáže. Jste to nakonec
vy, kdo se studenty pracuje, a je potřeba, abyste u toho
byli v duševní pohodě!
Jakmile se vám začně hlásit velký počet uchazečů,
nebojte se zkusit některou z forem kolektivního výběrového řízení – může vám ušetřit spoustu času.
Vzhledem k tomu, že nejde o výběr zaměstnance, není
nutné jako hlavní kritérium nastavit např. ročník studia.
Motivace, obecný potenciál a hodnotové nastavení
studenta se na rozdíl od odborných znalostí dají jen
těžko doučit. Někdy může být lepší investovat do motivovaného studenta druhého ročníku a postupně si ho
„vyškolit“.

Jak stážisty zapojit.
Koordinace,
supervize, motivace
a jiná cizí slova
3.1

Začátek životního cyklu stážisty
Tak jsme je přijali a co teď

Poté, co stážistu přijmete do svých řad, začíná život stážisty ve vaší organizaci. Někteří se zdrží krátce, z některých se možná stanou vaši kolegové. V každém případě
je vhodné mít připravený jízdní řád, podle kterého vy i vaši
stážisté pojedete – tak, aby se každému dostalo stejného zacházení, abyste nezapomněli na něco zásadního
a abyste byli připraveni i na nestandardní situace.
Úvodní koordinační schůzka
Na úvod je žádoucí, nejlépe formou společné koordinační schůzky, zasvětit stážisty do tajů stáže a vaší
organizace. Dále je třeba seznámit je s prostředím,
ve kterém budou stáž vykonávat, a s kolegy, se kterými budou nejčastěji spolupracovat. Předejte jim
všechny důležité informace týkající se stáže a jejího
průběhu a sdělte další technické a provozní záležitosti, jako např. kdo je kontaktní osoba, jaký je způsob
komunikace a řešení problémů, které informační systémy je třeba využívat a za jakým účelem, že je třeba
(a jak) vyplňovat výkaz práce apod. Můžete také přidat
odborný blok, ve kterém studentům představíte věcnou
problematiku, která se v rámci stáže nejčastěji řeší.

Společná koordinační schůzka může fungovat také
jako „seznamovací večírek“ stážistů navzájem.
Koordinační schůzky je vhodné v průběhu stáže opakovat a doplňovat či obměňovat bloky aktuálně potřebné.
Dohoda o stáži
Dále je dobré stanovit si hned na začátku mantinely
vzájemného působení, nejlépe písemnou dohodou,
případně kodexem stážisty – spolupráce pak funguje
spolehlivěji. Díky dohodě, ve které si stanovíte vzájemná práva a povinnosti, bude stážistům jasné, že
se k něčemu zavázali, že s nimi počítáte, a je proto
nutné, aby svoje závazky plnili. Současně mají sami
určitou jistotu, že po nich nebudete chtít něco, co by
stanovené mantinely překračovalo. V případě, že
budou stážisté zapojeni do práce na případech klientů
vaší organizace, je do dohody žádoucí zahrnout i prohlášení o mlčenlivosti a zakotvit pravidla chování ke klientům. Dohoda by také měla jasně definovat dobu
trvání stáže.

DOBRÉ RADY:
•

Osvědčilo se nám do zaškolování nových stážistů (stážistů juniorů) zapojit „zasloužilé“ stážisty (stážisty seniory) – např. vysvětlením administrativních věcí, jako
je vyplňování výkazů práce, nebo zasvěcením do případu, na kterém stážista senior pracuje. Jednak to
šetří čas koordinátorovi, jednak více vtáhnete stážisty
dovnitř vaší organizace. Takovéto předání odpovědnosti je navíc i oceněním práce stážisty seniora (důvěřujeme mu, proto mu předáme více odpovědnosti).

•

•

•

•

•
•

Nedoporučujeme stážisty zaškolovat a uvádět do „systému“ individuálně – zaprvé vám to sebere příliš
mnoho času a zadruhé tak studentům upíráte možnost setkat se na společných schůzkách a školeních
(zapojení do kolektivu je vedlejší motivací studentů pro
účast na stáži). Studenty „shlukujte“ a nabírejte pouze
v několika kolech (např. na podzim a na jaře).
Jízdní řád stáží je vhodné upravit podle rytmu výuky
na VŠ – na koordinační schůzku v pátek odpoledne
vám zřejmě nikdo nepřijde, neboť většina studentů je
tou dobou již zpátky ve svých rodných městech, stejně
tak jako organizace vstupního školení v září je riskantní – přestože již začal školní rok, většina studentů
opravdu začíná studovat až počátkem října.
Na druhou stranu – ať budete kombinovat jakkoliv,
nepočítejte s tím, že se vám podaří najít takový termín
schůzky, které se budou moci účastnit všichni stážisté.
V takovém případě zvažte možnost předání informací
těmi stážisty, kteří je již dobře znají.
Nezapomínejte na ochranu osobních údajů stážistů!
Podle zákona o ochraně osobních údajů musíte za
účelem ukládání a spravování jejich osobních údajů
být jednak registrováni u Úřadu na ochranu osobních
údajů a jednak k tomu mít souhlas stážistů samotných.
Ze schůzek můžete udělat i stmelovací společenskou
akci. Stážisté tak kromě informací budou mít i zábavu.
Do dohody se stážisty doporučujeme zahrnout
i „sankce“ – např. pokud stážista opustí rozpracovaný
úkol, je třeba, aby za sebe našel náhradu. Ke skutečnému uplatnění sankce většinou nedochází, slouží
spíše ke zdůraznění závaznosti stáže.

3.2

Koordinace
Kdo, kdy, co a kde

Koordinátor
Obecně lze doporučit, aby měla v organizaci koordinaci
stážistů na starosti jedna styčná osoba – koordinátor,
který má přehled o všem, co stážisté dělají, na čem pracují, kdy přijdou do organizace apod. Nemusí přitom jít
o stejnou osobu, která se stážisty řeší věcné úkoly, konzultuje s nimi řešení a dává jim zpětnou vazbu (supervizor,
viz kapitola 3.3). Naopak, do této věcné práce se stážisty
můžou být zapojeni v zásadě všichni ve vaší organizaci.
Je ale dobré, pokud je v organizaci jasně stanoveno, kdo
celý proces stáží koordinuje – stará se o nábor stážistů
i o běh stáží (tedy např. že všichni stážisté dostali vstupní
informace, vyplňují výkazy práce, mají zadané dlouhodobé úkoly apod.). Všichni kolegové i všichni stážisté pak
vědí, na koho se mají obrátit, s kým řešit problémy, s kým
komunikovat.

Systém
Pro vlastní potřebu i pro prezentaci navenek, ať už šéfovi
nebo donorům, se vždy hodí mít k dispozici data o průběhu práce, o výsledcích, množství stážistů, odpracovaných hodinách atp. Zároveň je žádoucí efektivně zvládnout komunikaci a plánování práce se stážisty.
Vedete-li více než dva stážisty, pak už vám k tomu tužka
a papír bohužel stačit nebudou. Přes nepopiratelné klady
této metody – co je na papíře, v zásadě nijak záhadně
nemizí (na rozdíl od dat na počítači) – nelze přehlédnout
fakt, že papír nepošlete mailem ani z něj automaticky
nevygenerujete graf nebo statistiku.
Naštěstí doba je moderní a mezi databázemi, systémy
k ukládání dat, jejich sdílení a generování a různými usnadňujícími aplikacemi je dnes možné si vybírat. Podle toho,
co komu vyhovuje a odpovídá nárokům a velikosti organizace a počtu stážistů, lze vždy zvolit optimální řešení.
Na začátku je dobré zvážit, co všechno od takového
IT systému očekáváte:
•
•
•
•

Má sloužit jako místo, kde budete se stážisty sdílet
dokumenty?
Nebo má být nástrojem k evidenci jejich a vaší práce?
Kdo vše do něj bude vstupovat a mají se nějak lišit
oprávnění uživatelů?
Budete např. systém využívat i k jiné práci ve vaší
organizaci a má tak plnit vícero funkcí a obsahovat nejrůznější skupiny dat?

Je možné, že budete muset zvolit systém nikoliv jeden,
ale alespoň dva, protože dobrý systém pro evidenci práce
nemusí splňovat vaše očekávání od dobrého systému pro
sdílení dokumentů.
Pomoci vám můžou on-line a zdarma dostupné nástroje,
jakými jsou Google dokumenty (pro sdílení dokumentů
a jejich on-line úpravy) a Google kalendář (pro časovou
koordinaci práce se stážisty) nebo Doodle (pro plánování schůzek a aktivit s účastí většího množství lidí, www.
doodle.com). Pro komunikaci se stážisty a možnost jejich
zapojení na dálku se pak může vedle klasické e-mailové
a telefonní formy osvědčit třeba Skype.
DOBRÉ RADY:
•

•

•
•

Se stážisty si tykáme. Nejenom proto, že věkový rozdíl
mezi některými supervizory a stážisty je záporný, ale
protože to přispívá k uvolněné atmosféře a je to v souladu s charakterem naší organizace.
Některé termíny plnění úkolů je nutné domlouvat ad
hoc dle potřeby, u jiných úkolů (například odpovídání
dotazů v poradně) funguje lépe pevně zakotvený termín. Stážisté si jej prostě zařadí do rozvrhu a chodí
do poradny například každé úterý.
Přibližně od patnácti stážistů zvažte vyčlenění samostatné pozice koordinátora.
Od dvou stážistů výše vyměňte papír za tabulkový editor. Od deseti stážistů výše přejděte k databázovému
systému, který umožňuje spravovat data a ulehčí koordinaci. I přes počáteční časovou investici do nastavení parametrů se vám na míru upravená databáze
v závěru vyplatí – nikdy nevíte, jakým způsobem přefiltrovaná data budete za rok potřebovat.

•

•

•

•

Z komerčních systémů správy dat se nám pro účely
koordinace osvědčila Capsa (www.capsa.cz), kterou
využíváme jako úložiště dat. Umožňuje editovat soubory on-line, procházet starší verze a přidávat komentáře či úkoly k jednotlivým souborům.
Vtáhněte stážisty co nejvíce i do této administrativní
části jejich práce – není potřeba, abyste přepisovali
kontaktní údaje stážistů do databáze – nechejte stážisty samotné vytvořit si svůj profil, zapisovat docházku,
ukládat dokumenty. Raději ale zařaďte demonstraci
použití databáze do úvodního školení. Ujmout se jí
může třeba nějaký zkušený stážista.
Nejlepším zdrojem IT inovací vám můžou být stážisté samotní – budou nejlépe vědět, co za službu
nebo aplikaci právě „letí“, abyste nezůstali sto let za
Facebookem.
Archivujte! Papír může shořet nebo se ztratit při stěhování, databáze může zmizet (spolu se serverem,
na kterém je uložená) – důležitá data ukládejte
na různá místa, v různých formách.

3.3

Supervize a zpětná vazba

Řekni mi, co dělám dobře a jak to můžu udělat ještě lépe
Stážistům je třeba poskytovat odbornou péči a pozornost,
jinak se začnou potichu vytrácet a vaše stáže přestanou
být atraktivní. V zásadě tuto roli plní supervizor – zadává
stážistům úkoly a kontroluje jejich splnění a kvalitu. V ideálním případě plní také roli mentora ochotného předávat
své praktické zkušenosti. Doplňovat jej může koordinátor,
který dohlíží, že supervizor funguje a že stážista je u vás
celkově spokojen.

Zadání
Kvalitní supervize začíná již správným stanovením zadání
pro stážisty. Tím předejdete plýtvání času, a to jak supervizora, tak stážisty.
Zadání musí být dostatečně konkrétní a jasné. Stážista
musí vědět, jak vypadá ideálně splněný úkol, co se týče
obsahu i formy. Ne však zas natolik striktně, aby se z práce
stážistů vytratil veškerý prostor pro vlastní invenci nebo
snad dokonce kreativitu. To je možné vyřešit tak, že kýžený
výsledek může mít vícero podob nebo si stážista může
vybrat z několika úkolů.
Je potřeba tyto dvě složky – přesnost zadání a prostor pro
invenci – vybalancovat tak, aby stážisté neztratili motivaci
úkol zpracovat. Vždy je ale nutné počítat s tím, že kvalita
plnění je závislá na snaze a kvalitě samotného stážisty.

Zpětná vazba
Zásadní částí supervize je pak poskytování zpětné vazby.
Můžeme rozlišovat dva typy:
•

okamžitá zpětná vazba
Supervizor by měl po splnění každého úkolu probrat se stážistou, jak se mu jeho práce líbila a co je
možné do příště zlepšit nebo udělat jinak. Stážisté
oceňují „férový“ přístup – zajímá je, co zvládli výborně
a co naopak dobře nebylo. Pro jejich profesní růst je
potřeba, aby zpětná vazba vždy zahrnovala tyto dva
aspekty – co udělali dobře a v čem se mají zlepšovat.
Konkrétně doporučujeme, aby předání zpětné vazby
probíhalo mezi čtyřma očima. Dobré je nejprve si
vyslechnout, co si o všem myslí stážista, jak mu úkol
připadal, zda nemá sám nějaké návrhy na zlepšení,
následně vyzvednout pozitiva a konečně zmínit, co by
šlo do budoucna zlepšit.

•

souhrnná zpětná vazba
Vedle okamžité zpětné vazby následující bezprostředně po splnění úkolu je vhodné, aby stážisté
dostávali i zpětnou vazbu souhrnnou v pravidelných
časových intervalech v průběhu stáže (přibližně každé
tři měsíce), nebo další zpětnou vazbu dle potřeby
(zejména v případě komunikačních problémů, neshod
apod.). Za tím účelem je přínosné si zaznamenávat
okamžitou zpětnou vazbu po každé vykonané práci
a sledovat stážistův pokrok.
Zpětná vazba po delším časovém úseku umožní supervizorovi a stážistovi reflexi – jak a čím je stáž přínosem.
Je to příležitost zhodnotit působení stážisty v organizaci komplexně a prodiskutovat i otázky, na které

v běžném shonu není prostor. Na tuto schůzku doporučujeme vyhradit si delší časový úsek, např. 30 minut,
a dopředu informovat stážistu, aby si i on mohl rozmyslet, jak průběh stáže vnímá.
DOBRÉ RADY:
•

•

•

•

•

•

Nezapomínejte na zpětnou vazbu. V návalu stále
nových a nových úkolů a pracovního přetížení se na ni
zapomíná lehce, zejména jste-li s prací stážisty
spokojeni.
Myslete na to, že pochvala (zpětná vazba) za dobře
odvedenou práci a její ocenění je hlavní odměnou,
které se stážistovi za jeho práci dostává. Poskytnutím
kvalitní zpětné vazby posouváte stážistu dál a koneckonců pomáháte i sami sobě, neboť poučený stážista
příště svůj úkol splní ještě lépe.
Supervizi stážistů svěřujte těm osobám, které k tomu
mají předpoklady. Myslete na to, že i supervizor
se musí zdokonalovat v dovednosti předávat efektivně
zpětnou vazbu. Vyčleňte v rámci společných porad čas
na sdílení zkušeností supervizorů s prací se stážisty.
Zadání stážistovi předávejte srozumitelně, vybírejte
úkoly, které jsou svým obsahem nebo aspoň formou
pro stážistu motivační.
Kontrolujte, zda jste se stážistou průběžně v kontaktu
a nejméně jednou za týden či měsíc (dle povahy stáže)
mu předáváte zpětnou vazbu a vyslechnete si tu jeho.
Zpětná vazba od stážistů k průběhu stáže vám pak
může přinést cenné informace, které vám stáž pomůžou do budoucna zlepšit. Nejlépe její získání zajistí
právě koordinátor, který je v kontaktu se všemi stážisty
a dohlíží na celý běh stáže.

3.4

Motivace a ocenění
Chválím, chválíš, chválíme

Stážisté v neziskových organizacích vykonávají svoji činnost v zásadě bez nároku na odměnu. Neznamená to ale,
že by jim žádná poskytnuta být nemohla nebo dokonce
neměla. Zejména nepeněžitá forma odměny bývá často
silnou motivací pro setrvání stážisty a jeho další práci.
Za speciální formu odměny je možné považovat ocenění
práce stážisty.
Vymyslet lze celou plejádu způsobů odměny. Zde jsou
formy, které lze nejčastěji využít (řazení je náhodné):
•

•

•
•

•

pravidelná a systémová zpětná vazba, každý úspěch
a každá dobře odvedená práce si zaslouží pochvalu
– chválíme veřejně i soukromě, záleží na povaze stážisty a okolnostech;
možnost účasti na přednáškách, školeních, konzultacích s experty; jedná se nejen o interní školení, ale
například i možnost konzultace s externím koučem,
debaty s psychologem apod.;
vyslání na pracovní cestu; může se jednat o konferenci, seminář nebo návštěvu zahraniční pobočky;
předání odpovědnosti; mnohdy považováno za nejvyšší ocenění, vtahujeme tím stážisty hlouběji do svojí
činnosti. Jedná se například o zaučování stážistů juniorů ze strany stážistů seniorů, zapojení stážistů do přímého kontaktu s klienty apod.;
zapojení stážistů do týmu organizace a do jejího
„nepracovního života“ formou teambuildingové aktivity, vánočního večírku atp.; cílem je nejen pobavit se,
ale hlavně prohloubit spojení mezi stážisty navzájem
a s kmenovými zaměstnanci organizace;

•
•
•

•

•

certifikát o absolvované praxi a/nebo doporučující
dopis pro budoucího zaměstnavatele;
dárek (byť by se jednalo o propagační předměty organizace – odznáčky, nálepky apod.);
finanční odměna; umožňuje-li to finanční situace
a jedná-li se o opravdu nadstandardní výkon stážisty,
lze poskytnout finanční odměnu, zpětně, neplánovaně;
možnost brigády; vyskytne-li se možnost v rámci organizace nebo u jiné spřátelené organizace chodit na brigádu – od uklízení kanceláří až po odbornou práci – je
možné ji nejprve nabídnout stážistům;
nabídka zaměstnání.

DOBRÉ RADY:
•

Jednou z nejcennějších odměn v rámci odborné stáže
je čas věnovaný zaměstnanci organizace stážistovi
jakožto partnerovi. Stážisté velmi oceňují, pokud jsou
bráni nejen jako odborná výpomoc, ale jsou zváni
i ke konzultacím mimo své hlavní zapojení.

3.5

Ukončení stáže
Děkujeme ti za práci

Na základě podepsané dohody o stáži nebo ústní domluvy
nastává čas, kdy stážista ukončuje svoji činnost. Ať už
se jedná o ukončení předčasné nebo plánované, stážista
by měl vždy obdržet závěrečné hodnocení – závěrečnou
zpětnou vazbu. Současně je ukončení stáže také dobrou
příležitostí získat závěrečnou zpětnou vazbu ve vztahu
k fungování stáže i organizace jako takové.
Nehledě na to, zdali stážista pokračuje ve studiu, jiné
praxi nebo nastupuje do zaměstnání, jde stále o člověka,
který byl po určitou dobu součástí vaší organizace a může
jí dále různými způsoby podporovat nebo jen třeba zdálky
sledovat. Součástí zpětné vazby při odchodu tak může
být i domluva, zda má stážista zájem být dále informován
o tom, co děláte, oslovován např. při podpoře kampaní,
zda by měl zájem výhledově stát se zaměstnancem apod.
Na závěr stáže by od vás měl každý stážista obdržet určitou formu potvrzení o absolvování stáže, jejím obsahu
a časové dotaci. Potvrzení může mít podobu certifikátu
či osvědčení, bonusem může být doporučující dopis
pro potenciálního zaměstnavatele.

DOBRÉ RADY:
•

•
•

•

Když už se musíte s někým předčasně rozloučit, tak to
udělejte pořádně, minimálně s předáním zpětné vazby.
Rozhodně je lepší mít ve věcech jasno a nenechat stáž
vyšumět do ztracena.
Stážisté se nám osvědčili jako dobrý zdroj skvělých
zaměstnanců.
Je dobré založit si databázi kontaktů na bývalé stážisty
a myslet na její využití při všech hromadných rozesílkách typu PF, newsletter atd.
V případě odchodu více stážistů je pěkné ukončit stáž
slavnostně, např. formou rozlučkového večírku.

Závěr
Každá organizace je specifická a je třeba najít si v ní
svůj optimální model fungování, uzpůsobit práci se stážisty na míru svým potřebám a možnostem. Nečekejte
jednoduchá řešení ani spoustu muziky za málo peněz.
Vždy budete muset s návody a dobrými radami z této příručky ještě dále pracovat, učit se za pochodu a vyvíjet se.
Bez toho to ani nejde.
V průběhu své praxe se stážisty jistě vyzkoušíte řadu
způsobů a cest, než najdete ty, které vám budou nejlépe
vyhovovat. Buďte ale připraveni na to, že právě ve chvíli,
kdy váš systém začne perfektně šlapat, se potřeby organizace nebo nároky studentů dramaticky změní a tu nejlepší
cestu pro práci se stážisty budete hledat znovu.
Přejeme vám, ať je spolupráce se stážisty nejen přínosem
pro vaši organizaci, ale i zábavou a zdrojem inspirace.
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Frank Bold mění svět. Právem. Budoucnost potřebuje
svobodnou společnost a odpovědné firmy.
Frank Bold je značka mezinárodního tým právníků, který
je již od roku 1995 partnerem firem, občanů a společnosti.
Náš tým si bere to nejlepší z byznysu a neziskového sektoru, aby na mnoha úrovních podporoval vizi svobodné
a odpovědné společnosti. Poskytujeme vysoce etické
právní služby, pomáháme byznysu, chráníme klienty před
nezákonnými zásahy státu, zapojujeme se do řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního
prostředí.
www.frankbold.org

Občan 2.0
V rámci projektu Občan 2.0 podporujeme, motivujeme
a propojujeme lidi, kterým záleží na jejich okolí a jsou
ochotni pro něj něco udělat. Ať už chrání životní prostředí,
zasazují se o transparentní a bezkorupční fungování
úřadů nebo hledají nejlepší využití veřejného prostoru
ve městě, pomáháme jim neztratit se v džungli paragrafů,
efektivně komunikovat s úřady a zapojovat se do veřejného dění. Ročně jim za pomoci právních stážistů věnujeme více než 5000 hodin péče, zahrnující vedle právní
podpory také například organizaci společných setkávání a provoz kanálů, skrze které si mohou předávat své
zkušenosti.

www.obcandvanula.cz
O autorce
Mgr. Markéta Cooiman
V tehdejším Ekologickém právním servisu
(dnes Frank Bold)
začala pracovat jako
studentka v roce 2005
na doporučení
své
vedoucí
diplomové
práce
JUDr.
Průchové, aby si splnila
povinnou školní praxi.
Krátce po nástupu ji
práce (a organizace
jako taková) zaujala
natolik, že nejenže
překročila limit povinné
praxe, ale začala
se věnovat i organizaci práce dalších studentů – zpočátku
jako dobrovolnice. Během několika měsíců se z ní stala
plnohodnotná zaměstnankyně a začala rozvíjet program
stáží (tehdy dobrovolnictví). Pod rukama jí prozatím prošlo na devadesát studentů. Postupně vybudovala tým
čtyř právníků poskytujících poradenství a právní podporu
v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a špatné
veřejné správy aktivním občanům z celé republiky, ne
náhodou všichni z jejích spolupracovníků vzešli ze stážistů. V pozici koordinátorky stážistů a vedoucí Poradny
setrvala až do konce roku 2011, kdy odešla na mateřskou
dovolenou, stále však na Frank Bold myslí a ve volném
čase pro něj pracuje – například na této publikaci.
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