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1. Základní principy 

a) Shrnutí a základní idea 

Kariérové poradenství je v dnešní dynamické společnosti natolik důležité, že není možné jej 

opomíjet. Přístup k informacím o aktuálním dění na pracovním a kariérovém trhu a zapojení 

se do něj má zásadní vliv na sociální a ekonomickou mobilitu. Kritizovat poradenské služby je 

jednoduché, otázkou ale zůstává, jak by mělo skutečně odpovídající kariérové poradenství 

vypadat. Z naší dosavadní praxe je jasné, že nikdo ještě nepřišel se zázračným řešením, které 

by bylo automatickou zárukou dobrého kariérového poradenství – toho lze docílit pouze 

kombinací na sebe navázaných aktivit, které se provádějí soustavně a kvalitně.  

Naše analýza týkající se České republiky se v tomto ohledu neliší. Stanovili jsme soubor 

parametrů, které určují, jak by mohlo a mělo dobré online kariérové poradenství vypadat, a 

které jsou zároveň prakticky realizovatelné. Strategie kariérového poradenství v České 

republice zaostává v logickém a v konsistentním přístupu. Domníváme se, že kariérové 

poradenství by se sice mělo vyvíjet, zároveň je ale vhodné, stojí-li na několika pevně 

dohodnutých bodech, které mohou pomoci školám (základním, středním a vysokým) i 

soukromým a nezávislým subjektům vytvářet a zavádět své programy v momentě, kdy se 

objeví odpovídající podpora a pobídky.   

Cíl naší zprávy je následující – s využitím kvalitativních metod chceme zjistit, v čem spočívá 

efektivní poradenství pro dospělé a jak může poradenství z dlouhodobější perspektivy 

obohatit vzdělávání lidí po ukončení studia a zvýšit tak jejich šance na pracovní uplatnění.  

Zpráva si klade za cíl odpovědět na některé specifické otázky, které poslouží jako zdroj 

informací při vývoji online platformy:  

• Co to znamená efektivní poradenství?  

• Co brání efektivnímu poradenství?  

• Jakým způsobem lze podpořit a motivovat poradce k využívání efektivního 

poradenství?  

Vzhledem k tomu, že větší investice z veřejných zdrojů musí být podložena dostatečným 

množstvím dat vycházejících z praxe, chápeme tvorbu této informační základny jako určitou 

výzvu.   
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b) Úvod – kariérové poradenství a sociální mobilita  

Podle Evropské sítě pro rozvoj politiky celoživotního poradenství (ELGPN) je celoživotní 

kariérové poradenství (OTLV) poskytováno v nejrůznějších oblastech, jako je např. oblast 

školství a dalšího vzdělávání nebo oblast pracovního, komunitního či soukromého života. 

Lidem bez ohledu na věk poradenství umožňuje realizovat celou řadu následujících aktivit1: 

• rozpoznat své schopnosti, dovednosti a zájmy, 

• kompetentně se rozhodovat v otázkách svého vzdělání, 

• učinit co nejlepší osobní rozhodnutí týkající se dalšího vzdělávání, výběru povolání 

nebo jakékoli jiné oblasti, ve které mohou lidé své schopnosti získat nebo je využít.  

Přínos kariérové poradenství spočívá zejména v tom, že dává přístup k volným pracovním 

pozicím, přičemž v tomto ohledu platí, že zásadní roli hraje informovanost. Přidanou 

hodnotou poradenství je pak to, že přináší informace o pracovním prostředí a ukazuje na 

možnosti, které se lidem nabízejí. V této souvislosti se tedy poradce už nestaví do role experta 

(který poradenský proces připravuje a hodnotí), ale do pozice průvodce, který podporuje 

člověka v tom, aby si kladl ty správné otázky týkající se jeho předchozích zkušeností a hledal 

relevantní a užitečné informace pro své budoucí směřování.  

Zásadním principem kariérového poradenství je poskytnout klientovi zpětnou vazbu o sobě 

samém a umožnit mu, aby sám sobě porozuměl. Poradenství chce ukázat provázanost mezi 

zkušenostmi klienta a jeho získanými dovednosti; mezi tím, co prožil, a jeho vlastním životním 

příběhem. „Příběh o sobě samém“ (The story of oneself)2 je to, jakým způsobem se až dosud 

vyvíjela profesní dráha jednotlivce a jaké jsou jeho další životní plány. Příběh o sobě samém je 

vzkaz, který vysíláme ostatním a prostřednictvím kterého utváříme vztahy s ostatními lidmi i 

s okolním světem.  Přístup „racionální autobiografie“ („reasoned autobiography“), Desroches 

(1914-1994), vnáší do poradenského procesu nové možnosti.3 Ať už jde o formální či 

neformální poradenskou činnost, klientům většinou pomáhá, když se mohou vrátit 

z přítomnosti do minulosti, což jim umožní lépe nahlédnout na budoucnost. Nicméně velmi 

často platí, že nic není tak, jak si člověk naplánuje…4 

                                                     

1 http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/resolution-council-guidance-adopted-28-may-2004 
2 Danvers,F , université de Lille 3, (2014),dictionnaire de concepts de la professionnalisation, de boeck. 

3 Mias, C (2016) L’autobiographie raisonnée, outil des analyses de pratiques en formation, orientation scolaire et professionnelle, p. 29-45. 

4 Ricoeur, P. (1985) Temps et récit 3 : Le temps raconté, Paris, Seuil (coll. «L’ordre philosophique»), 1985 
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Definici celoživotního poradenství lze shrnout takto: 

1. Co je to? ČINNOSTI: informovat, poskytovat poradenství a vedení, hodnotit, 

vzdělávat, cíleně podporovat. 

2. Pro koho a s kým? Pro VŠECHNY občany.  

3. Kdy? V JAKÉMKOLI věku a v JAKÉKOLI životní etapě.  

4. Na co se zaměřuje? Jak dělat smysluplná životní rozhodnutí týkající se vzdělání 

a práce, jak se naučit samostatně se rozhodovat o svém vzdělání a kariéře.  

5. Kariéra? Individuální životní cesta v oblasti učení, práce a jiných situací, při 

kterých může člověk své dovednosti a schopnosti získat nebo je využít.  

6. V jakých oblastech? Vzdělání, odborné kurzy, zaměstnání, soukromý život. 

 

c) Informace o studii 

Jsme skupina výzkumných pracovníků, která vytváří přehled klíčových kompetencí 

vyplývajících z mezinárodního průzkumu „Tvorba portálu služeb digitálního kariérového 

poradenství“ (Building a digital careers service portal). Výsledky průzkumu poslouží jako zdroj 

informací a základna pro vývoj jednotné platformy služeb online kariérového poradenství 

„JOBHUB“.  

„JOBHUB“ rozšiřuje naše obzory v digitálním světě a nabízí dynamické služby v dynamické 

společnosti.  

Kariérové poradenství je v dnešní dynamické společnosti natolik důležité, že není možné jej 

opomíjet. Přístup k informacím o aktuálním dění na pracovním a kariérovém trhu a účast na 

něm má zásadní vliv na sociální a ekonomickou mobilitu. Kritizovat poradenské služby je 

jednoduché, otázkou ale zůstává, jak by mělo skutečně odpovídající kariérové poradenství 

vypadat. Z naší dosavadní práce je každopádně jasné, že nikdo ještě nepřišel se zázračným 

řešením, které by bylo automatickou zárukou dobrého profesního poradenství – toho lze 

docílit pouze kombinací na sebe navázaných aktivit, které se provádějí soustavně a kvalitně. 

Stanovili jsme soubor parametrů, které určují, jak by mělo dobré digitální kariérové 

poradenství vypadat a které jsou zároveň prakticky realizovatelné.  

Má-li kariérové poradenství dokázat vyhovět individuálním požadavkům jednotlivce 

v současné éře digitálních technologií, nesmí jeho strategie ani praxe postrádat logiku a 

systematičnost. Kariérové poradenství se vyvíjí s tím, jak se během života člověka mění i 

potřeba různého typu poradenství. Provázat vzdělávání s praxí, iniciovat setkávání 

zaměstnavatelů se zaměstnanci – to jsou zásadní činnosti, které obě skupiny aktivně zapojí a 
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jejich činnosti se budou přirozeně doplňovat. Efektivní kariérové poradenství máme na dosah, 

a to za předpokladu, že mu naše kompetentní instituce budou ochotny věnovat dostatečný 

prostor. Při odpovídající podpoře a motivaci by pak všechna odvětví mohla profitovat ze služeb 

vycházejících ze společné základny.  

 

2. Analýza 

a) Metodologie 

Kvalitativní metoda, která byla v této studii použita, nabídla bohatý zdroj dat pro srovnání 

různých poradenských přístupů napříč Evropou, Kanadou a Austrálií, přičemž každá etapa 

studie poskytla informace té následující. Analytický rámec vychází ze tří kategorií – kognitivní, 

afektivní a behaviorální. Tento přístup se zdá být nejefektivnější v situaci, kdy jsme chtěli 

porovnat rozdílné pohledy ze strany klienta, poradce a „experta-pozorovatele“. Výzkum se 

zaměřil na následující oblasti – různé vnímání poradenského rozhovoru, průběh a výsledek 

(výsledky) poradenského rozhovoru a činnosti nezbytné k tomu, aby se poradenský pohovor 

přesunul k další fázi.  Dotazníky vytvořili přední odborníci ze Skotska, Walesu, Nizozemí, Finska, 

Švédska a Kanady. Metoda byla použita s cílem pochopit rozdílné pohledy na poradenství a 

popsat obecné přístupy vedoucí k osvědčeným postupům z praxe.  

Naše analýza ukazuje, že kvalitní kariérové poradenství existovat může, a to za předpokladu, 

že mu kompetentní instituce budou ochotny věnovat dostatečný prostor a budou mu chtít dát 

náležitou prioritu.  Kvalitní kariérové poradenství je nezbytné k tomu, aby lidé (mladí i ve 

starším věku) využili a rozšířili svůj potenciál a aby se díky kvalitnímu kariérovému 

poradenství byli schopni rozhodovat o svém budoucím životě. Bez dobrého kariérového 

poradenství nelze provádět reformy vzdělávání v technických oborech a poradenství je také 

motorem sociální spravedlnosti, protože lidé bez sociálního kapitálu nebo bez podpory rodiny 

trpí nedostatkem kariérového vedení nejvíce. Nicméně v České republice je kariérové 

poradenství i přes svůj význam často kritizováno pro svoji nedostatečnost a nesystematičnost. 

Sestavili jsme proto rámcový přehled parametrů, které si kladou za cíl služby kariérového 

poradenství zlepšit. 

CO JE EFEKTIVNÍ KARIÉ RO VÉ PORADENSTVÍ?   

Výsledky z evropských, kanadských a australských případových studií se shodnou na tom, že 

jednoznačně definovat kariérového poradenství je v současné době velmi obtížné. Změny na 

pracovním trhu (související s globalizací a vývojem informačních technologií) ovlivnily také 

pohled na zažité chápání zahájení kariéry jako jednorázové události v první etapě života 
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člověka. Toto pojetí nyní střídá širší pohled, který nahlíží na vzdělávání, další vzdělávání, rozvoj 

dovedností a na výběr zaměstnání jako na komplexnější a časově delší aktivity, které často 

probíhají po celý život.5  Současné definice kariérového poradenství se snaží právě tyto změny 

obsáhnout.  

Například definice, kterou navrhuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, 

2004) a Rada Evropské unie (2004)6, zdůrazňuje potřebu poradenství, které by podpořilo 

nejrůznější formy životních změn během delších časových úseků, ale ani jedna z institucí dále 

nespecifikuje typy činností obsažených v poradenství. Oproti tomu naše analýza rozlišuje čtyři 

samostatné úrovně služeb, kterými jsou: poskytování informací, poskytování poradenství, 

aktivizace klienta a osobní podpora. V tomto schématu samostatně oddělených služeb tvoří 

„poskytování informací“ a „udílení doporučení“ společnou skupinu, druhou skupinou je pak 

„vedení“ a „osobní podpora“.  

Vedením označujeme pomoc klientům s následujícími aktivitami: pochopení svých vlastních 

potřeb souvisejících se vzděláváním a prací, nastavení si a ujasnění si svých cílů, uvědomění si 

překážek, překonání obtíží a vytvoření akčních plánů spojených se vzděláváním a kariérou.  

Osobní podpora je samostatně definována jako „intenzivní, individuální a průběžná podpora“ 

cílená na klienty, kteří narážejí na závažné a četné překážky bránící jejich úspěšnému zapojení 

a rozvíjení vzdělávacích a pracovních aktivit. V souvislosti se současnou situací, kdy se různí 

názory na to, jak by mělo poradenství vlastně vypadat, vyvstává zásadní otázka: co by se mělo 

při poradenském rozhovoru objevit, co přesně klienti považují za přínosné a (asi nejdůležitější) 

co v této souvislosti pojem „přínosný“ vlastně přesně znamená. Právě těmito otázkami se 

zabýváme při přípravě projektu „JOBHUB“.  

Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (2004) zdůrazňuje potenciál 

kariérových poradenských služeb při naplňování celoživotních vzdělávacích cílů a při zavádění 

aktivních politik na trh práce. V případě České republiky je kladen důraz na strategickou a 

ekonomickou roli poradenství, kdy může podpora poradenských služeb, které by zahrnovaly 

všechny oblasti potřeb klientů, pomoci při prevenci sociálního a ekonomického vyloučení 

některých lidí. Podpora poradenství pro dospělé – v podobě poskytování online informací a 

                                                     
5 Sultana, R.G. Int J Educ Vocat Guidance (2009) 9: 15. https://doi.org/10.1007/s10775-008-9148-6 

6 http://www.oecd.org/general/oecdurgesreformstonationalcareerguidanceservices.htm 
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poradenských služeb vedoucích k rozvoji „učící se“ společnosti, se neobejde bez významných 

investic. Ty jsou ale pro hospodářský rozvoj společnosti zcela nezbytné7. 

 

b) Jednotný přístup 

Ani ten nejlépe informovaný kariérový specialista nemůže mít přehled o všem, co se děje na 

dynamickém pracovním trhu. Současně ale platí, že přístup k aktuálním informacím o 

kariérovém a pracovním trhu může zásadním způsobem ovlivnit sociální a ekonomickou 

mobilitu. Pokud lidé, studenti, učitelé či poradci vědí, jaký plat mohou v různých zaměstnáních 

očekávat, zda jsou k dispozici volná místa, a kde je hledat, zvýší se pravděpodobnost, že budou 

dělat taková rozhodnutí, díky kterým si společensky i ekonomicky polepší, a zároveň se vymaní 

ze stereotypního uvažování o tom, jaká práce je pro ně nejvhodnější.  

Potřeby kariérového poradenství každého z nás se liší podle toho, v jaké životní etapě se právě 

nachází. Osvědčené postupy z jiných zemí dokládají, že kvalitní komunikační a manažerské 

informační systémy jsou při řešení individuálních potřeb lidí velmi důležité. Proto považujeme 

za nezbytné dbát na provázanost vzdělávání a praxe a také umožňovat setkávání zaměstnanců 

se zaměstnavateli, což obě skupiny aktivně zapojí a jejich činnosti se budou přirozeně 

doplňovat. 

Podstatou profesního života je zaměstnání, ale až příliš často se na zásadní roli zaměstnavatele 

zapomíná. Proto je důležité mít možnost setkávat se se zaměstnavateli a zaměstnanci, 

informovat se o tom, co zaměstnavatelé nabízejí, a postupně se seznamovat s pracovním 

světem. Nicméně stále jde o zprostředkované informace, lidé ale potřebují nasbírat své vlastní 

zkušenosti z pracovního života, aby byli schopni se správně rozhodovat. Proto v současném 

digitálním prostředí získaly na významu aktivity, jako jsou případové studie, stáže, studijní 

pobyty nebo online předávání a navazování kontaktů. Ukazuje se, že kvalitní informace mohou 

mít větší význam než krátká osobní setkání.  

Pro mnoho lidí je důležité seznámit se také s prostředím dalšího a vysokoškolského vzdělávání.  

Nejpřínosnější jsou setkávání se studenty na univerzitách, středních školách a učilištích. Každý 

by měl mít možnost sejít se s odborníkem a probrat svá kariérní rozhodnutí. Zásadní je ale 

zajistit to, aby zapojení klientů bylo trvalé a průběžné, což je klíčový moment pro naši digitální 

platformu.  

                                                     
7 Girard, Stephen, and Gareth Rees. Creating a Learning Society?: Learning Careers and Policies for Lifelong Learning. 1st ed., 

Bristol, Policy Press at the University of Bristol, 2002. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctt1t89j2g. 
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c) Co se děje v Evropě? 

KONTEXTUÁ LNÍ  SROVNÁ NÍ   

Konkrétní případové studie ukázaly, že v oblasti poradenství panuje velká rozdílnost a 

rozmanitost. Zaměřili jsme se na poradenství poskytované různými druhy organizací v různých 

zemích. Všechny zúčastněné instituce podléhaly určitým externím a (nebo) interním 

standardům kvality a většina institucí dbala na to, aby poradci vykonávali svou činnost na 

různých místech a byli financováni z různých zdrojů. Mnohé instituce se musely v minulosti 

vyrovnat s tím, že poradenské služby byly financovány formou nejrůznějších dohod o 

financování a plynuly z různých rozpočtů.  

Společným rysem bylo také to, že poradci měli přístup k dalšímu kvalitnímu odbornému 

vzdělávání. Ačkoli poradenské rozhovory byly zpočátku v mnoha ohledech shodné (srovnáme-

li to s tím, jak se vyvíjely dále), některé se lišily. Doba trvání poradenských rozhovorů byla velmi 

různá a pohybovala se od 16 minut do 1 hodiny, 42 minut. Stejně tak byla velmi různorodá i 

skupina klientů, která zahrnovala osoby různého věku, etnického původu, pohlaví, 

zdravotního postižení a úrovně vzdělání. Rozmanitá byla i skupina poradců, z celkového 

přístupu bylo nicméně zřejmé, že všichni poradci byli vysoce kvalifikovaní. Celkově lze tedy 

říci, že poradenství bylo poskytováno v různých podmínkách, financováno z nejrůznějších 

zdrojů a podléhalo srovnatelným a dobře hodnoceným standardům kvality.  

CO JE „SMYSLUPLNÉ”  PORADENSTVÍ?   

Mnoho respondentů, ať už z řad poradců nebo expertů-pozorovatelů, se s klienty shodlo na 

tom, že poradenství mělo smysl.  „Smysluplné“ poradenství by tedy mělo:  

• podporovat pozitivní výsledky pro klienta, a to zejména: zjistit, jak klient situaci vnímá, 

podnítit ho k přehodnocení svého způsobu uvažování a zvýšit jeho povědomí o 

možnostech vzdělávání a zaměstnání;  

• zpřístupnit klientovi kontakty a informace, aby cítil, že je dobře informován a ví, jakým 

směrem se dál rozvíjet;   

• podporovat klienta, aby prováděl konstruktivní změny: zvyšovat jeho sebevědomí, 

rozvíjet dovednosti, naučit ho chápat věci v širších souvislostech, motivovat, inspirovat 

a dodávat sebejistotu; 

• přinášet klientovi pozitivní zkušenost: vytvářet příležitosti k reflexi a diskuzi, ujasňovat 

si a (nebo) upřesňovat si plány a postupy. Studie ukázala, že klienti, poradci i experti-

pozorovatelé mají shodný názor na to, jak by „smysluplné“ poradenství mělo vypadat. 
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ZÁSADY „SMYSLUPLNÉHO“  PORADENSTVÍ   

Na základě informací od poradců a expertů-pozorovatelů jsme vyhodnotili zásady 

„smysluplného“ poradenství, které se zaměřují na následující oblasti:  

• Odbornost poradce, tzn. propojení odborných znalostí poradce s pochopením toho, co 

ovlivnilo klientovy možnosti v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění;  

• Osvědčené příklady z praxe: dát prostor k reflexi a diskuzi, uvědomit si transformační 

sílu procesu, zdůraznit potřebu poradenství, zmínit pozitivní hodnocení služby; 

• Komplexnost poradenství: zahrnuje různé přístupy ze strany poradce a rozdíly ve 

vyváženosti komunikace mezi klientem a poradcem.    

Poradenský rozhovor stojí na dovednostech poradce, přičemž pro poradce je zásadní zjistit, 

jaké konkrétní potřeby klient má.   

 

d) Význam kvalitního kariérového poradenství  

CHARAKTERISTIKA „EFEKTIVNÍH O“  PORADENSTVÍ   

Snažili jsme se projít činnosti, které se objevovaly při poradenských rozhovorech a které se 

ukázaly jako „smysluplné“, osvědčené postupy. Při jejich popisu jsme se zaměřili pouze na 

činnosti ze strany poradců.  

Z analýzy vyplynuly čtyři samostatné kategorie činností:  

1. vytvořit si společný pracovní vztah;  

2. identifikovat klientův potenciál;  

3. navrhnout možnosti a strategie;  

4. ukončit a navrhnout navazující činnosti.  

Každá kategorie zahrnuje tři až šest dalších podkategorií činností. Ne ve všech zemích se 

objevovaly všechny tyto činnosti nebo jejich kombinace. Všichni poradci využívali alespoň 

jeden ze způsobů, jak si s klientem vytvořit a udržet fungující pracovní vztah. Ve většině 

případů poradci kombinovali několik různých strategií. Poradce zjišťoval, z jakého prostředí 

klient přichází a jaká je jeho současná situace. Poradci se dotazovali na faktické informace 

s cílem zjistit, jaké je klientovo dosavadní vzdělání a znalosti. Na základě subjektivnějších 

informací ze strany klienta si poradci utvářeli přehled o tom, jaké jsou klientovy představy 

(ohledně dalšího vzdělávání, pracovního uplatnění, osobních strategií, zásadních rozhodnutí 

atd.). Poradci využívali také různé metody k tomu, aby dosáhli určitých změn v chování klienta, 
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v jeho postojích a v jeho způsobu uvažování. Šlo jednak o standardní techniky, jako je např. 

poskytnutí informací a doporučení, ale také nestandardní postupy, jako např. vyjádření 

osobního názoru poradce. Většina poradců také uvedla, že si vytvořili nějakou formu akčního 

plánu, a většina poradců klientům navrhla další navazující služby.   

Všeobecně lze říci, že se agentury (veřejné, soukromé i nezávislé) i poradci sami shodnou na 

tom, že chybí uspokojivé vyhodnocování výsledků poradenských služeb. K tomu navíc přispívá 

fakt, že terminologie v oblasti poradenství není jednoznačná. Objevují se ještě další 

problematické otázky, jako např. do jaké míry by měl poradce zasahovat, jak moc zapojit 

zaměstnance, jak zacházet s důvěrnými informacemi, jaký vliv má prostor na kvalitu 

poradenských služeb atd.  

Za další překážku se všeobecně považují omezené časové možnosti vyhrazené pro rozhovor, i 

když je pravda, že tato skutečnost se může měnit podle konkrétního prostředí. Poradenský 

proces ale významně ovlivňují i okolnosti, které se odehrávají mimo aktuální poradenský vztah 

(např. možnost navazujících aktivit nebo existence podpory dalšího vzdělávání). V mnoha 

případech bylo klientům poradenství nabídnuto jako součást dlouhodobějšího procesu, ne 

jako „jednorázová“ aktivita, a právě toto dlouhodobější zapojení klienti oceňují. Vytvoření 

akčního plánu bylo společným rysem většiny poradenských vztahů. V této souvislosti se 

objevuje otázka, do jaké míry může být požadavek ze strany poradenských organizací, aby byly 

při poradenském procesu vytvářeny dokumenty, motorem pro tento proces. Bylo prokázáno, 

že tento tradiční přístup je v praxi stále velmi rozšířený.   

V důsledku toho máme jen málo zkušeností s experimentálními nebo rizikovějšími přístupy 

k poradenství.  

Snažit se postihnout podstatu účinného poradenství je složité, nicméně kvalitativní výzkum 

nám poskytl objemnou informační základnu, která umožňuje do velké míry prohloubit naše 

pochopení této problematiky. Díky velmi úspěšné mezinárodní spolupráci se podařilo popsat 

charakteristické rysy poradenství a jeho přínosy. Rádi bychom také zdůraznili, že poradci i 

experti-pozorovatelé se v naprosté většině případů shodli na tom, že intervence v oblasti 

poradenství je potřebná.8 

„Smysluplné“ poradenství se vztahuje na výsledky poradenského procesu a hodnotí také to, 

jak se posunuly dovednosti a znalosti klienta. Je prokázáno, že poradenství je pro klienta 

                                                     
8 https://warwick.ac.uk/fac/soc/ier/glacier/cg/initial/ 
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smysluplné, pokud: poskytuje podporu a navozuje pocit bezpečí, dává přístup k odpovídajícím 

zdrojům, má pokračování v čase a přináší pozitivní změnu (změny)9.  

Poradenské aktivity zahrnovaly čtyři základní kategorie činností a čtyřicet podkategorií, které 

charakterizovaly „smysluplné“ poradenství. Poradci používali široké spektrum standardních 

poradenských technik a strategií, ale pracovali také se sofistikovanějšími technikami a využívali 

i některé nestandardní postupy. „Smysluplné“ poradenství se pozitivně projeví v tom, že na 

straně klienta dojde k nějaké změně, která se může týkat jeho postojů, chování a (nebo) 

uvažování. Tyto změny se pak pozitivně projevily ve chvíli, kdy klient procházel dalším 

vzdělávacím procesem a posléze hledal zaměstnání. Je ale také potřeba říci, že na poradenský 

proces mají dopad i vnější okolnosti, které jsou na poradenském vztahu nezávislé a které 

poradce nemůže ovlivnit.  

PRÁCE SE MĚNÍ   

Budovat si úspěšnou kariéru dříve znamenalo, že lidé nejprve v mládí získali základní odborné 

znalosti nutné k výkonu povolání a s postupem času své dovednosti a zkušenosti rozšiřovali. 

Takový přístup se obecně považoval za nejrozumnější a mělo se za to, že tímto způsobem má 

člověk „dobře našlápnuto“. V dnešní době ale vede automatizace výroby a globalizace k 

nutnosti přehodnotit způsob, jakým přemýšlíme o budoucí práci, přičemž profesní směřování 

se zdá být daleko komplikovanější. Téměř každý den média straší tím, že nás „o práci připraví 

roboti“. Rodiče a mladí lidé takové zprávy vnímají s obavami a kladou si otázku, jaká povolání 

budou existovat v roce 2030, aby se na ně mohli už nyní připravit.  

Předpokládá se, že dnešní patnáctiletí v budoucnu změní sedmnáctkrát zaměstnavatele a 

vyzkoušejí si pět až šest různých povolání.10 Nějakou dobu budou sami podnikat, jindy budou 

pracovat s ostatními a pro ostatní. Tento vývoj tedy vyžaduje nové chápání toho, co to 

znamená „mít dobře našlápnuto“ a jak se správně připravit na profesní dráhu. Některá 

povolání budou bezesporu na ústupu a jiná naopak vzniknou v závislosti na tom, jak bude 

postupovat globalizace a technologický vývoj. Nicméně až příliš velký důraz se klade na 

spekulace o tom, jaká konkrétní zaměstnání zmizí a jaká zůstanou.   

Faktem je, že změny ovlivní všechna povolání a bylo by mylné se domnívat, že některých pozic 

se vývoj dotkne více a jiná zůstanou zcela „v bezpečí“11. Některé změny už nastaly, například 

změnily se požadavky na znalosti absolventů, jak je vidět například u klasických absolventských 

                                                     
9 https://adventuresincareerdevelopment.wordpress.com/2014/08/23/what-should-people-new-to-career-guidance-as-an-academic-field-
read/ 

10 http://time.com/money/4982643/6-future-jobs/ 

11     Bloomberg (březen 2017), “The robots are coming for a third of UK jobs”. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-
03-24/the-robots- are-coming-for-a-third-of-u-k-jobs-pwc-says. 
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pozic typu farmaceutický asistent, elektronický technik (to je ten, kdo vám pomůže v obchodě 

s elektronikou) nebo učitel. Díky vývoji technologií se tyto pozice zbavily některých 

jednotvárných manuálních povinností a vyměnily je za úkony, které zaměstnance obecně baví 

nejvíc, tedy práci s lidmi a kreativní myšlení. 

• Budoucí farmaceutický asistent: nové technologie nejspíš zkrátí čas nutný k běžné 

administrativní práci v lékárně (jako je objednávání zboží a jeho inventarizace) z 22 

hodin týdně v roce 2006 na 6 hodin týdně v roce 2030. Tím pádem bude mít 

farmaceutický asistent podstatně víc času na činnosti jako je aktualizace webových 

stránek lékárny, správa internetového obchodu nebo analýza dat měsíčních prodejů.   

• Budoucí elektronický technik: zaměstnanec v místním obchodě s počítači v roce 2030 

už nevěnuje tolik času kontrole zboží (čas se z 9 hodin v roce 2006 zkrátí na 3 hodiny 

v roce 2030) a plánování práce (z 11 hodin na 1 hodinu), zato víc času mu zabere 

komunikace se zákazníky a kolegy (ze současné méně než 1 hodiny na 4 hodiny) a 

analýza dat týkající se zboží (z 0 hodin na 2 hodiny).12   

• Budoucí učitel: Stále větší využití digitálních pomůcek ve výuce do velké míry ovlivní 

způsob, jakým budou pracovat učitelé. Učitelé získají více prostoru pro interakci se 

studenty (z nanejvýš 29 hodin v roce 2006 na 33 hodin v roce 2030), ve výuce budou 

běžně využívat digitální technologie, což přispěje k větší interaktivitě se studenty a 

k výuce celkově více změřené na studenta. Učitelé nejspíš stráví méně času 

známkováním (ze 4 hodin v roce 2006 na 1 hodinu v roce 2030) a více času věnují 

činnostem, které studenty motivují k samostatnému (autoregulovanému) 

vzdělávání.13  

Zmíněné trendy budou určovat, jaké dovednosti budou potřeba k tomu, aby člověk uspěl ve 

svých budoucích povoláních. Raději než přemýšlet o „správném“ zaměstnání, je lepší zabývat 

se otázkou „správných“ dovedností, které člověku umožní prosadit se v automatizovaném a 

globalizovaném světě.  

Náš výzkum si klade za cíl zjistit, jaké zásadní dovednosti budou lidé potřebovat pro to, aby se 

jim dařilo v nastávajícím profesním světě. Sestavili jsme přehled dovedností vyžadovaných u 

400 různých povolání a porovnali je se skutečnými činnostmi, které se v těchto povoláních 

vykonávají.  Ze srovnání vyplývá, že v roce 2030 uspěje ten, kdo bude umět správně uvažovat, 

                                                     
12 Foundation for Young Australians (2016), “The New Work Mindset”. Na: http://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2016/11/The-New-

Work-Mindset.pdf Více na “Foundation for Young Australians (2015)”, “The New Work Order”. http://www.fya.org.au/wp. 

13 SMH (duben 2017) “Rise of the machines: robots are coming for middle class jobs”. Více na: http://www.smh.com.au/federal- 
politics/political-news/rise-of-the-machines-robots-are-coming-for-middleclass-jobs-next-20170413-gvkj3j.html 
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bude vykonávat činnosti správným způsobem, bude se umět učit novým věcem a nechá si 

správně poradit („smart thinking“, „smart doing“, „smart learning“ a „smart guidance“).  

 

e) Osvědčené postupy v kariérovém poradenství  

Výsledky našeho výzkumu ukazují, že v oblasti pracovních a sociálních záležitosti existují různé 

formy partnerství napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, přičemž důraz je 

kladen na partnerství veřejného a odborného sektoru. Obecně můžeme říci, že existují tři 

různé způsoby financování služeb kariérového rozvoje – jako bezplatná služba z veřejných 

zdrojů, jako placená služba, nebo jako služba financována jiným způsobem. Trh kariérových 

služeb placených klienty zůstane pravděpodobně malý a úzce specializovaný a bude ho 

využívat jen omezená skupina bohatších obyvatel. Účastníci výzkumu měli vyjádřit svůj názor 

na to, do jaké míry může podle nich technologický vývoj přispět k vytvoření systému, kdy klient 

rovnou platí ve chvíli, kdy službu kariérového poradenství skutečně využil („pay-at-the-point-

of-use“).  

Je ale reálné, aby placený systém opravdu fungoval? Respondenti naznačili jen malou ochotu 

za poradenské služby platit, a to zejména v situaci, kdy jsou online produkty a služby volně a 

zdarma dostupné, nebo si je zakoupí ten, kdo si je může v dané chvíli dovolit.  Z výzkumu také 

vyplynulo, že odborné kariérové poradenství by mělo být marketingově lépe propagováno, 

aby se na trhu vytvořila odpovídající poptávka. Určitá forma státní podpory v této oblasti by 

se pravděpodobně vrátila v podobě lepší sociální mobility a ekonomického růstu. Mnoho 

organizací si stanovilo jako jednu ze svých priorit navazování nových partnerství a hledání další 

finanční zdrojů pro poskytování poradenských služeb, aby tak doplnily nebo nahradily snižující 

se příspěvky ze státních rozpočtů. Výzkum se také zabýval potenciálním přínosem vyplývajícím 

z využití znalostí a zkušeností z jiných odvětví s cílem dále posílit a oživit aktivity na podporu 

kariérového rozvoje. Nejčastěji byla zmiňována témata, která se týkala přístupu 

k alternativním trhům, modelů financování a poskytování služeb vedoucích ke zlepšení 

sociálního a ekonomického rozvoje. Uvedené příklady ale nepřinášejí zázračná řešení, která by 

zajistila finanční prostředky pro poskytování a rozvoj služeb kariérového poradenství, pro 

podporu vývoje informačních a komunikačních technologií (ICT) a pro rozvoj zaměstnanců. 

Naše příklady chtějí přinést další podněty k tomu, abychom konstruktivně přemýšleli o 

budoucích možnostech většího zapojení ICT, o širším využití online služeb včetně možnosti 

sledovat postupný vývoj jednotlivce, a (také) o vytváření nových produktů s komerčním i 

neziskovým využitím. 

Každý z výše uvedených bodů může mít vliv na služby kariérového poradenství a na lidi 

pracující v této oblasti. Profesionálové z oblasti kariérového poradenství, zejména pak 

zaměstnanci veřejného sektoru, se potýkají se zásadním problémem, kterým nestabilita 
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stávajících struktur. S tím úzce souvisí potřeba maximálně zapojit ICT do procesu poskytování 

služeb. Otázka zapojení ICT naráží jednak na různou interpretaci a pochopení technologií, ale 

také na vzájemné působení vnějších a vnitřních faktorů, které mají na zavedení informačních 

systémů vliv. Současně také platí, že se liší potřeby poradenských organizací pro rozvoj ICT 

odborníků, přičemž roli hraje celá řada okolností, a to: vznikající a aktuálně používané modely 

služeb používaných v praxi, měnící se povaha základních odborných postupů kariérových 

poradců, konkrétní úroveň znalostí a technologické zázemí poradců, technologie nové 

generace, strategický význam služeb v rámci soukromého, státního a odborného sektoru, 

specifikace produktů a služeb podle jejich nároků na technologickou obtížnost.  

Zpracovali jsme analýzu scénářů, jejímž cílem je lépe pochopit zapojení ICT do služeb 

kariérového poradenství a také lépe postihnout využití technologií pro rozvoj zaměstnanců. 

Zaměřili jsme se na dvě stěžejní oblasti, a to na míru integrace ICT do poradenských organizací 

a na úroveň technologické způsobilosti jejich zaměstnanců. Z výsledků výzkumu vyplynuly čtyři 

možné scénáře:  

1. První se vztahuje na případy, kdy se zdá být míra ICT integrace vysoká, ale 

způsobilost je nízká. Způsob využití ICT klade malé nároky na dovednosti 

poradců.  Využití ICT je navíc nesystematické a nekonsistentní, což se odráží i 

v přístupu k praxi a k dalšímu rozvoji zaměstnanců. Navíc neexistuje žádná 

dlouhodobá strategie, díky které by se stávající úroveň zapojení ICT změnila.   

2. V druhém případě je míra zapojení ICT nízká s odpovídající nízkou způsobilostí 

zaměstnanců. Takové organizace čelí největšímu riziku. Buď o ICT nemají žádný 

zájem, nebo nevěří tomu, že jim technologie mohou pomoci zlepšit výsledky. 

Z toho důvodu je i minimální zájem na tom, aby poradci ICT více zapojovali do 

svých aktivit.  

3. Třetí scénář představuje nový „sebevědomý“ svět. Zapojení ICT je vysoké a 

způsobilost lidí také. ICT zasahuje do všech oblastí služeb. Organizace je 

hluboce přesvědčena o tom, že maximální zapojení technologií do praxe je 

možné a žádoucí. Organizace bude mít zájem zapojit se do výzkumných a 

rozvojových aktivit, bude ochotna přijmout rizika spojená s testováním nových 

postupů a produktů. Organizace chce být klienty i konkurenty vnímána jako 

špičková instituce, která je lídrem na trhu a udává nové trendy. V této 

souvislosti organizace využívá alternativní přístupy k trhu a pracuje s novými 

modely financování.  

4. Čtvrtý scénář se vztahuje na organizace, které zaměstnávají lidi s vysokou 

mírou způsobilosti a motivací využívat ICT. Mají také jasnou představu o tom, 

jaké služby trh vyžaduje a jakým způsobem je možné služby poskytovat. 
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Nicméně vyšší míra praktického využití technologií je omezená, zejména z 

ekonomických a (nebo) technických důvodů. Ačkoli míra zapojení ICT je nízká 

– často kvůli finančním omezením, způsobilost zaměstnanců může být vysoká.  

 

Všemi čtyřmi scénáři se prolíná spektrum, které znázorňuje úroveň znalostí informačních a 

komunikačních technologií u zaměstnanců. Na jedné straně stojí poradci s výbornými 

znalostmi, na opačné straně spektra pak ti, jejichž způsobilost je v této oblasti nejnižší. Nejenže 

bude nutné posunout méně kvalifikované zaměstnance blíž ke středu spektra, bude ale také 

potřeba pravidelně informovat všechny zaměstnance o aktuálním vývoji technologií a o jejich 

vlivu na poskytování služeb. Plyne z toho, že rozvoj lidí je potřeba vnímat na třech úrovních: 

jako rozvoj lidských zdrojů (tzn. úroveň znalostí jednotlivých zaměstnanců), jako rozvoj ICT 

infrastruktury a její podpory (tzn. zdroje a technická podpora) a jako rozvoj firemní kultury 

(tzn. očekávání, která zaměstnanci spojují s ICT, a priority navázané na tuto oblast rozvoje 

zaměstnanců). Tento všeobecný rámec pro rozvoj zaměstnanců, spolu s různými úrovněmi 

vyplývajícími ze scénářů, dává organizacím celou řadu možností k tomu, aby zhodnotily svou 

připravenost na budoucí změny a vytvořily si vlastní strategii rozvoje zaměstnanců.   

Politikům přinášíme návrhy, které mohou brát jako podnět k dalšímu uvážení. Jde například o 

větší stimulaci financování z několika typů zdrojů nebo o podporu zájmu o nový a rozvíjející se 

trh kariérového poradenství ze strany zaměstnavatelů. Dále také zdůrazňujeme podporu 

rozvoje profesionálů kariérových služeb v oblasti využívání technologií a samoregulaci této 

profese.  

 

f) Kariérové poradenství jako povolání 

1. Vzdělání, odborné kurzy a osobní rozvoj, supervize. 

2. Metodologická, technická a informační podpora kariérových poradců (metody, 

nástroje, aj.). 

3. Příklady osvědčených postupů z praxe. 

Kariérové poradenství je proces, který má za cíl pomoci klientovi lépe pochopit sama sebe a 

uvědomit si svůj potenciál pro rozvoj své budoucí kariéry. Kariérové poradenství pomáhá 

lidem zejména v následující oblastech: stanovit si cíle do budoucna, ujasnit si své potřeby pro 
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rozvoj kariéry v různých etapách života, pochopit, co to vlastně výběr kariéry znamená, učinit 

správné kroky k dosažení uvedených cílů (Ali & Graham, 1996: 1-2).14  

Hlavním cílem poradenství je pomoci lidem zjistit, jaké jsou jejich celkové potřeby, „aby 

spatřovali ve své aktuální životní situaci větší smysl, aby získali větší sebedůvěru, a aby byli 

schopni zpětně zhodnotit svůj život a mohli se posunout dál ve chvíli, kdy hledají pomoc.” (Ali 

& Graham, 1996). A. G. Watts představuje kariérové poradenství jako „činnost na rozhraní 

mezi jednotlivcem a společností, mezi vlastním já a příležitostí, mezi touhou a realismem. 

Poradenství dává prostor realizovat své životní příležitosti. Ve společnosti, kde jsou tyto životní 

příležitosti nerovnoměrně rozděleny, naráží kariérové poradenství na otázku, zda je jeho 

úkolem tyto rozdíly posilovat, nebo je zastírat.“ (Watts, 1996: 35115). Kariérové poradenství 

zahrnuje celou řadu poradenských aktivit, které se vztahují na výběr profesní dráhy člověka 

v průběhu života. Při poradenském procesu se všechny údaje, které se týkají potřeb klienta 

(včetně práce, rodiny a jeho zájmů) považují za nedílnou součást plánování a vytváření 

kariérních rozhodnutí. Kariérové poradenství zahrnuje také činnosti související s 

problematikou nedostatečného počtu pracovních míst, s otázkami týkajícími se duševního 

zdraví klienta, se snížením stresu a také s rozvojovými programy na podporu zlepšení 

pracovních dovedností, mezilidských vztahů, flexibility, adaptability a dalších aktivit vedoucích 

k samostatnému fungování klienta (Zunker, 2006: 9).16  

Dnešní globalizovaný svět, kde se pracovní prostředí neustále mění a ubývá jistot, vyžaduje 

otevřenost a flexibilitu. Všichni se shodují na tom, že kariérové poradenství je celoživotní 

proces (Van Esbroeck, 2008: 36-41)17. Na konci dvacátého a na začátku 21. století nabraly 

činnosti spojené s vývojem a zaváděním kariérového poradenství v kontextu vzdělávání na 

intenzitě.  (Gysbers, 2008: 24918).  

Všeobecně se rozlišují tři typy poradenství:  

1. Poradenství pro volbu povolání (kariérové poradenství) – podpora při výběru 

vhodného vzdělání, povolání a pracovního zařazení.  

2. Osobní poradenství – podpora osobního a sociálního rozvoje. 

                                                     
14 Ali, L and Graham, B, 1996. The Counselling Approach to Careers Guidance. Routledge: London.  

15 http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/44246616.pdf 

16 Zunker, V. (2006). Career counseling: A holistic approach. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 

17 Van Esbroeck, Raoul. Career Guidance in a Global World Athanasou, James A., Van Esbroeck, Raoul, International handbook of Carrer 

Guidance, New York: Springer, 2008. 

18 Gysbers, Norman. Career guidance and counseling in primary and secondary educational settings in Athanasou, James A., Van Esbroeck, 

Raoul, International handbook of Carrer Guidance, New York: Springer, 2008. 
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3. Podpora při učení – podpora zaměřená na dosažení maximálních výsledků při 

procesu učení. Zahrnuje získávání vhodných učebních návyků, metod a 

přístupů a zaměřuje se také na zvyšování motivace. (Van Esbroeck, 2008: 36-

37).  

Literatura uvádí, že profesionalita v oblasti kariérového poradenství spočívá ve 

schopnosti soustředit se na potřeby klienta, přičemž sám poradce zůstává v roli 

zprostředkovatele (facilitátora). Kompetence poradce se často dávají do souvislosti s jeho 

vlastním vývojem – od nezkušeného ke zkušenému odborníkovi. Nejvíce se oceňuje 

dodržování profesionálních a etických standardů s důrazem na přístup orientovaný na klienta. 

Dotazovaní uvádějí, že získání odborných dovedností je spjato s procesem vývoje a sami sebe 

vidí na začátku této cesty. Činnosti spojené s podporou klienta mají přednost před tématy jako 

je výběr povolání, podpora zaměstnavatelů a společenská odpovědnost. Respondenti také ve 

většině případů uváděli, že absolvování studia vnímají buď jako začátek svého profesního 

vývoje, nebo jako jeho součást.  

Poradenství můžeme popsat jako profesionální vztah podporující jednotlivce, rodiny a skupiny 

lidí k tomu, aby zlepšili své duševního zdraví, cítili se lépe, dosáhli vzdělání nebo uskutečnili 

své kariérní cíle.19  

K výběru povolání poradce mají lidé nejrůznější důvody. Někteří lidé se pro toto povolání 

rozhodli proto, že jim samotným kdysi poradce pomohl v těžké životní situaci a chtějí svou 

zkušenost „předat dál“. Jiní pracovali jako dobrovolníci tísňové linky a uvědomili si, že jim 

práce s lidmi, kteří mají nějaké životní problémy, vyhovuje se vším, co obnáší. Jiní o sobě zase 

zjistili, že umí naslouchat druhým, a rozhodli se pro práci poradce v oblasti duševního zdraví.  

Ať už se lidé rozhodli pro profesionální dráhu v poradenství z jakýchkoli důvodů, mají většinou 

jednu věc společnou – touhu pomoci lidem najít práci a překonávat životní výzvy a překážky. 

Někteří lidé dávají přednost práci s dětmi nebo s dospívajícími, jiní raději pracují s dospělými. 

Někdo chce pracovat ve specifickém prostředí, jako jsou např. školy nebo univerzitní kampusy, 

jiní se specializují na práci v komunitním prostředí (např. v centrech pro duševní zdraví), jiní 

mají soukromou praxi. Poradenství může vhodnému typu člověka nabídnout smysluplné 

povolání, které souvisí se zdravím člověka a jehož význam stále roste. Toto povolání vyžaduje 

silnou potřebu být v kontaktu s lidmi, výjimečné komunikační dovednosti a schopnost 

absolvovat vysokoškolské studium. Rozhodnutí stát se profesionálním poradcem je závazek 

pro člověka samotného, pro ostatní i pro společnost.  

                                                     
19 20/20: CONSENSUS DEFINITION OF COUNSELING https://www.counseling.org/knowledge-center/20-20-a-vision-for-the-future-of-
counseling/consensus-definition-of-counseling 
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POHLED DO BUDOUCNA  

S ohledem na náš průzkum i na rostoucí zájem o informace z praxe jsme se rozhodli hodnotit 

intervence v oblasti služeb kariérového i jiného poradenství z pohledu akční teorie. Specifikem 

tohoto sjednocujícího způsobu hodnocení je mimo jiné to, že bere v potaz návaznost činností, 

projektu a kariéry a že zohledňuje cíle a funkční kroky a také behaviorální i další prvky, které 

jsou v nich obsaženy. Tyto systémy fungují jak v samotném poradenství pro volbu povolání, 

tak i v dalších systémech, jichž je poradenství součástí. Z výsledků průzkumu vyplývají kroky, 

které mají směřovat k danému cíli a které jsou tímto cílem jasně stanoveny. Kariérové 

poradenství zažívá nelehké časy. Kritika je samozřejmě snadná, těžší je ale odpovědět na 

otázku, jak by mělo ideální kariérové poradenství vlastně vypadat.   

 

 

3. Dopady 

a) Příprava kvalitního vzdělávání v oblasti online kariéry 

Provedli jsme průzkum osvědčených postupů z praxe, které se týkají kariérového poradenství 

v Evropě, Kanadě a Austrálii. Je zřejmé, že nikdo ještě nepřišel se zázračným řešením, které by 

bylo automatickou zárukou dobrého profesního poradenství – toho lze dosáhnout pouze 

kombinací činností, které se provádějí soustavně a dobře. Stanovili jsme soubor kritérií pro to, 

jak by dobré kariérové poradenství mělo a mohlo vypadat, přičemž důležitým hlediskem je to, 

aby kritéria byla dosažitelná a v první řadě realizovatelná.  

Politika kariérového poradenství v České republice byla dlouho zanedbávána a byla vydána na 

pospas politickým rozhodnutím té které vlády. Domníváme se, že kariérové poradenství by 

sice mělo vyvíjet, zároveň mu ale pomůže, stojí-li na několika pevně dohodnutých bodech, 

které nám pomohou vytvářet a zavádět programy v momentě, kdy se objeví odpovídající 

podpora a pobídky.   

ČERPÁNÍ INFORMACÍ Z  PRACOVNÍHO TRHU  

Ani ten nejlépe informovaný kariérový specialista nemůže mít kompletní přehled o všem, co 

se děje na dynamickém pracovním trhu. Současně ale platí, že přístup k aktuálním informacím 

o kariérním a pracovním trhu může zásadním způsobem ovlivnit sociální mobilitu. Pokud lidé, 

studenti, učitelé a poradci vědí, jaký plat mohou v různých zaměstnáních očekávat, zda jsou 

k dispozici volná místa a kde je hledat, zvýší se pravděpodobnost, že budou dělat taková 

rozhodnutí, díky kterým si společensky i ekonomicky polepší. Zároveň se lidem podaří vymanit 
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se ze stereotypního uvažování o tom, jaká práce je pro ně nejvhodnější. A právě v této situaci 

může výrazně pomoci online kariérový informační systém, do kterého budou pravidelně 

dodávat aktuální informace zaměstnavatelé, firmy a státní organizace.  

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K  POTŘEBÁM KLIENTA  

Potřeby kariérového poradenství se v průběhu života mění. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, 

že individuální přístup ke konkrétním potřebám klienta může usnadnit i vhodná 

správa klientských dat. Také v tomto případě se díky digitální správě dat, díky jejich průběžné 

aktualizaci a díky vzájemnému propojení informací otevírá cesta k bezpečnější a smysluplné 

práci.  

PROPOJENÍ VZDĚLÁVÁNÍ  S  KARIÉROU   

Blízké a dlouhodobé vztahy s klienty chybí ve školách i na pracovištích. Kariéroví poradci by 

měli být dostatečně silným vzorem pro to, aby motivovali klienty zajímat se o svou kariéru a 

rozvíjet ji podle svých konkrétních zájmů. I zde mohou správné, reálné a smysluplné příklady 

z praxe spolu s propojeností informací v online prostředí zvýšit motivaci klienta a ukázat na 

nové možnosti, které mu nemusely být na první pohled zřejmé.  

SETKÁVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ SE  ZAMĚSTNANCI   

Zaměstnavatelé mohou svými činnostmi přirozeně doplnit aktivity ze strany klientů. Podstatou 

profesního života je zaměstnání, ale až příliš často se na zásadní roli zaměstnavatele zapomíná.  

Lidé potřebují mít možnost volby, a právě díky kontaktům se zaměstnavateli i zaměstnanci se 

mohou seznamovat s pracovním světem.  

ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ  Z PRACOVNÍ HO PROSTŘEDÍ  

Zprostředkované informace od zaměstnavatelů jsou jistě přínosné, ale mladí lidé potřebují 

nasbírat své vlastní zkušenosti, aby byli schopni se kompetentně rozhodovat o svém budoucím 

profesním životě. Měnící se požadavky na získávání pracovních zkušeností přivádějí školy 

k flexibilnějším přístupům. Rozšíření hodin odborné praxe může mít větší dopad než krátká 

setkání se zaměstnavateli. V této souvislosti se nabízí možnost online přihlašování na exkurze, 

stáže, odborné praxe, aj., díky kterým studenti také získají povědomí o konkurenčním 

prostřední pracovního trhu ve vybrané profesní oblasti.  

KONTAKTY S  DALŠÍM  A VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁVÁNÍM  

Často lidé neřeší ani tak práci v nejbližší budoucnosti, ale spíš další vývoj svého profesního 

života z dlouhodobějšího hlediska. Nejvíce přínosné jsou situace, kdy se lidé setkávají 

s konkrétními lidmi z průmyslu, se zástupci nejrůznějších povolání, s lidmi z univerzit, 
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středních škol i odborných škol. Navíc platí, že vychází-li tito lidé ze stejného etnického nebo 

socioekonomického prostředí, přinášejí ostatním příklad, že i oni mohou dosáhnout něčeho 

podobného. Online prostředí může napomoci i těmto typům setkávání, díky kterým mohou 

mnozí lidé objevit své možnosti.  

OSOBNÍ PORADENSTVÍ   

Každý by měl mít možnost sejít se s odborníkem a probrat svá kariérní rozhodnutí. Klientovi 

by se mělo dostat profesionálních služeb od poradce, kterému důvěřuje. Poradce by měl 

klienta dobře vyslechnout a nabídnout mu reálná řešení vycházející z jeho konkrétních potřeb.   

Vytvořili jsme souboru parametrů a principů, které by se měly stát základem pro rozvoj 

systému online kariérových služeb v České republice:  

1. Kvalitněji využívat digitální nástroje a pomůcky, nástroje by měly být 

interaktivnější, nestatické a pro uživatele intuitivní; je třeba se zabývat také 

otázkou digitálního začlenění. 

2. Zavést stabilní a kvalitní programy pro kariérový rozvoj s online i off-line zdroji, 

pravidelně je aktualizovat a doplňovat tak, aby byla zajištěna relevance 

informací. 

3. Dbát na řešení individuálních potřeb každého uživatele, zahrnout online 

vyhodnocení potřeb klienta a pracovat s jednoduchou i hloubkovou analýzou. 

4. Čerpat informace z kariérového i pracovního trhu – zajímavým a motivujícím 

způsobem uveřejňovat důležité články, aktuální informace a trendy na 

pracovním trhu.    

5. Propojovat vzdělávání s kariérou – učební programy a kurzy by měly 

korespondovat s aktuálními potřebami na pracovním trhu, zejména 

v souvislosti se základními a přenositelnými dovednostmi.   

6. Podporovat setkávání zaměstnavatelů se zaměstnanci – podpořit tvorbu 

blogu, který by se zaměřoval na příklady z praxe a konkrétní zkušenosti lidí a 

zaměstnavatelů v oblasti práce a tvorby kariéry. Blog sledovat a podle potřeby 

do něj zasahovat. 

7. Získávat zkušenosti z pracovního prostředí – stejně jako výše uvedené, 

uživatelé online služeb by měli přispívat vlastními zkušenostmi. 

8. Podporovat kontakty s dalším a vysokoškolským vzděláváním – zavést blog pro 

studenty i pro školy s cílem propagovat vzdělávací aktivity a případně hodnotit 

jejich úroveň a praktickou využitelnost. 
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Velká část online služeb na podporu rozvoje kariéry sdílí následující společné principy nebo 

cíle, na kterých by měla stát i naše online platforma „JOBHUB“:   

Pravidlo 1  Snížit povinné požadavky na minimum: služba by měla být snadno dostupná a 

flexibilní, uživatel by měl mít chuť službu využívat opakovaně a vracet se k ní. 

Pravidlo 2  Klienta co nejvíce motivovat: náš systém by měl vyhodnocovat data a klienta 

nasměrovat tak, aby se zlepšil jeho profil a zvýšily se jeho šance na úspěch.  

Pravidlo 3  Poskytovat podporu prostřednictvím národních standardů kvality: online služba by 

měla prosazovat etické hodnoty a pravidla spojená s kariérovým poradenstvím. 

Pravidlo 4  Zlepšit přístup k zaměstnavatelům a k dalšímu a vysokoškolskému vzdělávání: 

online služba poskytuje informace nejen pro zaměstnavatele a vzdělávací instituce, ale také 

pro zájemce o pracovní uplatnění a vzdělávání. Nabídka pracovních míst a vzdělávacích aktivit 

by měla odpovídat skutečnosti a měla by být aktualizována. Obsaženy by měly být také 

aktivity, jako jsou pracovní exkurze nebo online kurzy.  

Naše online služba „JOBHUB“ se zaměří na dosažení skutečných výsledků – znamená to, že 

každá služba nebo úroveň služby bude mít pro klienta jasně daný výsledek a nastavené 

požadované cíle. Klient by měl přestat naše služby využívat ve chvíli, kdy svého konkrétního 

cíle dosáhne. Z naší služby by měly vyplynout následující výsledky:  

 

b) Rozvoj schopností a posílení sebedůvěry  

V první řadě je naprosto zásadní, aby si „JOBHUB“ stanovil společný zastřešující cíl, a to 

poskytnout klientům přístup k personalizovanému, interaktivnímu online nástroji, který zlepší 

možnosti vyhledávání nabídek práce, zvýší klientovu proaktivitu a posílí jeho motivaci. Důležité 

je dodržovat následující zásady:   

1. Samoobslužnost – služba je dostupná z jakéhokoli počítače s připojením na 

internet, takže klient může kdykoli a odkudkoli vyhledávat pracovní pozice.  

2. Uchopitelnost – díky službě klient vnímá své osobní cíle a pracovní preference 

jako lépe „uchopitelné“. 

3. Doplňující služby – služba motivuje klienta, aby se pouštěl do aktivit, o kterých 

by za běžných okolností nejspíš neuvažoval. 

4. Flexibilita a možnost volby – služba klientovi umožňuje, aby si informace 

přizpůsobil svým potřebám a stanoveným cílům. 
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5. Zplnomocnění a aktivizace klienta („empowerment“) – díky službě klient 

přestává vnímat sám sebe jako osobu závislou na okolních vlivech a začíná se 

považovat za samostatně se rozhodujícího člověka.  

6. Digitální dovednosti – služba napomáhá rozvíjet digitální dovednosti a znalosti.  

7. Centralizace informací – služba poskytuje rozsáhlý informační pracovní portál, 

který se věnuje otázkám typu „jak se připravit na práci“, „jak ji hledat a jak si ji 

udržet“, „jak se v práci cítit dobře“ apod.   

8. Jednotný přístup k podpoře a k poradenství. 

Nedávný průzkum se zaměřil na to, jak zvýšit zaměstnatelnost lidí a jak zlepšit jejich uplatnění 

na pracovním trhu. Mnozí zaměstnavatelé uvedli, že často nejsou spokojeni s pracovní 

připraveností uchazečů o zaměstnání. Zde se tedy otevírá důležitý prostor pro kariérové a 

vzdělávací poradenství, které by se mělo zabývat otázkami nezaměstnanosti, míry 

spokojenosti s prací, profesním rozvojem, profesní flexibilitou a udržitelností atd.  Výsledky 

průzkumu zdůrazňují pozitivní dopady kariérového poradenství nejen na ekonomiku, ale také 

na jednotlivce, kterému může kariérové poradenství mimo jiné pomoci zvýšit jeho sociální 

kapitál.  

 

c) Jak by mělo vypadat kvalitní kariérové poradenství? 

Uvádí se, že kariérové poradenství „může sehrát významnou roli v tom, že člověku poskytne 

přístup k informacím, které se nacházejí mimo jeho bezprostřední sociální síť, a odstraní tím 

některá znevýhodnění způsobená nerovnoměrným rozmístěním sociálního kapitálu“. Je také 

známo, že lidé, kteří v minulosti kariérového poradenství využili, z něj budou těžit i během 

svého dalšího pracovního života, protože pochopili význam navazování kontaktů při tvorbě a 

rozvoji kariéry.    

PŘÍKLADY Z  PRAXE –  SKOTSKO  

Skotská vláda zavádí celou řadu opatření a iniciativ, které mají vést ke zvýšení uplatnitelnosti 

mladých lidí na pracovním trhu. Vláda přislíbila místním samosprávám přispět částkou více než 

5 milionů liber na financování aktivit, které mají připravit mladé lidi na pracovní život (jako 

součást „Strategie na rozvoj mladé pracovní síly“ - Developing the Young Workforce youth 

employment strategy). Vláda zároveň oznámila záměr uvolnit 1,5 milionů liber na podporu 

kariérového poradenství ve školství, a to pro studenty od prvního ročníku středních škol. Tyto 

aktivity části skotské vlády chtějí snížit nezaměstnanost mladých o 40 % do roku 2021. První 

známky toho, že by snahy mohly být úspěšné, přinesly údaje uveřejněné v září britským 

národním statistickým úřadem (Office for National Statistics – ONS). Data se vztahovala na 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwiErMnBldHIAhXFVT4KHczCApU&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.scot%2FPublications%2F2014%2F12%2F7750&usg=AFQjCNEzaGrSatUoFZNwhwDVkTD3zy1z4w&sig2=JMltM7rHZSwl1WtsH4ifiQ
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwiErMnBldHIAhXFVT4KHczCApU&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.scot%2FPublications%2F2014%2F12%2F7750&usg=AFQjCNEzaGrSatUoFZNwhwDVkTD3zy1z4w&sig2=JMltM7rHZSwl1WtsH4ifiQ


 
 
 
 
 

 

 
24 

 

období od května do července 2015 a ukazovala, že míra nezaměstnanosti mladých byla za 

toto čtvrtletí na nejnižší úrovni od roku 2008, přičemž počet zaměstnaných mladých lidí se 

zvýšil o 25 tisíc, a byl tak na nejvyšší úrovni od roku 2005 za stejné pozorované období. 

Kariérové poradenství poskytované v rámci rozvojových programů má název „Můj pracovní 

svět“ (My World of Work – MyWOW), což je online kariérová poradenská služba spravovaná 

institucí Skills Development Scotland (SDS). Skotská vládní organizace na podporu vzdělávání 

(Education Scotland) v nedávném hodnocení této kariérové služby uvedla, že školy její přínos 

oceňují – učitelé ji využívají stále častěji a efektivněji k tomu, aby studenti objevovali a rozvíjeli 

své možnosti v oblasti kariéry i vzdělávání. Zásadní vliv má i fakt, že služba je poskytována 

online, tedy ve formátu, na který jsou studenti zvyklí a který je jim blízký – narozdíl od osobních 

rozhovorů s poradcem.  

Nejen v Británii, ale i ve Finsku a dalších zemích se sociální média začala zapojovat do procesu 

poskytování služeb kariérového poradenství. Ačkoli v kariérovém poradenství došlo k velkému 

pokroku ve využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), stále je v této oblasti 

velký prostor pro zlepšení. Naše mezinárodní studie se zaměřuje na některé klíčové faktory 

přispívající k úspěšné integraci ICT do praxe kariérového poradenství. Nejprve jsme se zabývali 

významem tvorby strategických rozhodnutí v oblasti poradenství.  Dále jsme zkoumali to, jak 

vnímají finští kariéroví poradci význam ICT – v této souvislosti jsme vycházeli z výsledků 

průzkumu, ve kterém byli poradci dotazováni na svůj postoj k sociálním médiím a na jejich 

význam v poradenství. Nakonec jsme se zabývali tím, jakým způsobem je vytvářeno online 

kariérové poradenství v Kanadě a jak je zajištěno, aby byla služba dobře dostupná jak 

poradcům, tak klientům.   

PŘÍKLADY Z  PRAXE –  F INSKO  

Odborníci a kariéroví poradci často vyzdvihují vysokou úroveň finských poradenských služeb. 

Jedním z důvodů je velmi kvalitní úroveň finského vzdělávání kariérových poradců. Kariérové 

poradenství je ve Finsku poskytováno jak vzdělávacími institucemi, tak finským ministerstvem 

práce (TE Employment Service). Tyto instituce jsou nejběžnějšími poskytovateli kariérového 

poradenství, protože poradenství nejčastěji využívají mladí lidé, nezaměstnaní a studenti 

vzdělávacích institucí. Některé ze služeb, které ministerstvo poskytuje, se ale zaměřují i na 

jinou cílovou skupinu než na osoby bez zaměstnání – služby poskytují např. pracujícím 

dospělým. V průběhu posledních deseti let rozšířili poskytovatelé odborného vzdělávání 

rozsah svých poradenských služeb nejen na dospělé osoby studující ve vzdělávacích 

institucích, ale také na ty, kteří se vzdělávají proto, aby našli nové profesní uplatnění. Ve Finsku 

je poskytování služeb celoživotního poradenství založeno na spolupráci v rámci celé sítě 

institucí, protože celoživotní poradenství by bylo pro jednoho jediného poskytovatele příliš 

rozsáhlé.  
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Profesní podpora může mít také podobu vzájemného předávání znalostí a zkušeností mezi 

kolegy na pracovišti („peer support“). Projekt s názvem OpinVerkko – Työelämän 

koulutusneuvojat, realizovaný v letech 2010–2013, proškolil studijní poradce z řad 

zaměstnanců, kteří pak pomáhají kolegům s rozvojem profesních znalostí a dovedností. 

Studijní poradci zvyšují povědomí kolegů o možnostech dalšího vzdělávání a motivují je, aby 

se přihlásili do odborných kurzů. Studijní poradci jsou dobrovolníci z řad odborových svazů a 

působí přímo v organizaci samotné nebo v jejích pobočkách. Další variantou je také předávání 

znalostí v rámci skupiny spolupracujících kolegů („peer-group mentoring“), který je obzvlášť 

oblíbený v oblasti školství. Jak jednotlivci, tak firmy, mohou využít také služeb soukromých 

poradenských společností. Jedná se o služby jako je např. nábor zaměstnanců, hodnocení 

způsobilosti, identifikace potenciálu, kariérové konzultace, manažerské poradenství a 

koučování, team building, 360° zpětná vazba, poradenství pro firemní rozvoj apod. Služby 

poskytují většinou profesionální poradci a psychologové.    

Řízení lidských zdrojů, kariérové poradenství a podpora rozvoje zaměstnanců jsou ale ve 

Finsku stále nesystematické a málo plánované. Pouze největší organizace si uvědomily, jaký 

význam kariérového plánování pro zaměstnance má, a že firmy, které své programy na rozvoj 

a tvorbu kariéry propagují, mohou přilákat nové uchazeče o zaměstnání.  

Člověk si svoji kariéru už „jednorázově“ nevybírá, ale postupně si ji vytváří na základě celé řady 

rozhodnutí, která činí během života. Tuto změnu ve schématu tvorby kariéry představil Raimo 

Vuorinen z Finského institutu pro výzkum v oblasti vzdělávání (Finnish Institute for Educational 

Research) na nedávné závěrečné konferenci semináře Evropské asociace pro mezinárodní 

vzdělávání (EAIE Spotlight Seminar) v Berlíně20. Raimo vysvětluje význam celoživotního 

poradenství při zvyšování efektivity práce. To, že se schéma budování kariéry mění – od 

modelu, kdy si člověk vybírá kariéru jen jednou na začátku profesního života po model 

celoživotního budování kariéry, dokládá i zvyšující se zájem o rozvoj politiky celoživotního 

poradenství ze strany Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropské 

unie. Nutnost lépe předjímat situaci a přizpůsobit dovednosti potřebám pracovního trhu se 

objevují v nedávno vydaných zprávách OECD a Evropské unie týkajících se oblastí vzdělávání a 

zaměstnanosti. V dokumentech lze vyčíst společný cíl, kterým je zvýšení informovanosti o 

pracovním trhu a posílení spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi, zaměstnavateli a 

pracovním trhem, a podpořit tak provázanost znalostí a pracovního uplatnění.  

Služby kariérového poradenství mají velkou tradici v oblasti vysokého školství a často je 

poskytují poradenské společnosti působící v rámci školy. Nicméně je prokázáno, že 

poradenství je nejúčinnější tehdy, kdy jím klient prochází po celý život a poradenské činnosti 

                                                     
20 Kettunen, J., Sampson, J.P & Vuorinen, R. (2015). Career practitioners´ conceptions of competency for social media in career services. British 
Journal of Guidance & Counselling, 43, 43-56. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2014.939945 

http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2014.939945
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se vývoji klienta průběžně přizpůsobují. Celoživotní poradenství zahrnuje celou řadu aktivit, 

které člověku v jakémkoli věku a v jakékoli životní etapě dávají prostor uvědomit si své 

možnosti, dovednosti a zájmy, a umožňují je využít anebo získat k tomu, aby si člověk vybral 

smysluplné vzdělání a dělal správná kariérní rozhodnutí – aby byl zkrátka schopen sám 

rozhodovat o tom, jakou cestou se vydá, ať už jde o vzdělávání, práci nebo jiné životní situace. 

 

 

Schéma z textu Zkušenosti kariérových poradců se sociálními médii (Career practitioners ways 

of experiencing social media), autoři: J. Kettunen, R. Vuorinen, J.P.Sampso Jr. (uveřejněno 

v tisku). 

Vzdělávání poradců před zahájením praxe i během ní – výše uvedené schéma může 

kariérovým poradcům posloužit jako vodítko k tomu, aby si uvědomili, že mohou k sociálním 

médiím přistupovat různými způsoby a že svůj náhled na ně mohou ještě rozšiřovat. Poradci 

by měli být v tomto směru vzděláváni jak před zahájením poradenské praxe, tak během ní, a 

zahrnuta by měla být také možnost si práci se sociálními médii prakticky vyzkoušet a 

experimentovat s nimi.  

Výsledky studie ukazují, že umět pracovat s existujícími i novými technologiemi neznamená 

pouze získat určité nové dovednosti. Umění skutečně dobře ovládat online poradenství závisí 

na kombinaci kognitivních, sociálních, emočních a etických faktorů, které se navzájem 

prolínají. Základním předpokladem, který se odlišuje od dovedností spojených s kontaktním 

způsobem poradenství, je být počítačově gramotný, mít obecnou schopnost vytvořit text a 

umět se pohybovat v online prostředí. Úspěšné zapojení technologií do poradenského 

procesu závisí nejen na dovednostech a technickém zázemí, ale také na ochotě poradců 

přijmout změny, které nové technologie přinášejí do procesu poskytování služeb. Podle 

autorčina názoru se kariérové poradenství bude muset v budoucnu vypořádat s následujícími 

otázkami:  

1. Sociální média představují pro kariérové poradce, jejichž zkušenosti s využitím 

informačních technologií se velmi liší, novou oblast. Někteří poradci nejsou 
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přesvědčeni o přínosu informačních technologií pro poskytování poradenských 

služeb, jiní zase nemají potřebné dovednosti nebo sebedůvěru. 

2. Nové technologie přinášejí možnost zavést nové postupy a schémata a tímto 

způsobem se lépe přiblížit lidem, kteří potřebují pomoc při rozhodování o své 

kariéře. Profesionální poradci by měli zvážit, jakým způsobem nejlépe stávající 

i nové technologie využít.  

3. Umět využít online zdroje je zásadní dovednost, kterou by měli mít lidé ve 

společnosti založené na znalostech a která je součástí schopnosti vytvářet svou 

celoživotní kariéru. Je nutné rozlišit, jaké informace jsou relevantní 

k budoucímu výběru povolání. Ve Finsku je využití online nástrojů zahrnuto do 

národního kurikula kariérového vzdělávání. Jde o dlouhodobý cíl, který má 

budoucí dospělé lidi naučit, jak si vybrat a jak využít vhodné online zdroje bez 

ohledu na to, zda u toho bude kariérový poradce či nikoli.  

Prioritou jsou dnes ve Finsku mladí lidé spíše než dospělí. Kariérové poradenství se ve Finsku 

dospělým nabízí jednak prostřednictvím vzdělávacích institucí, tak přímo na pracovištích. 

Dospělí studenti mohou využít individuálního přístupu při studiu nebo při hodnocení svých 

studijních výsledků. Autorka zdůrazňuje, že vzdělávací poradenství pro dospělé má v první 

řadě podporovat klienta v jeho kariérních rozhodnutích tím, že mu pomůže s výběrem 

vhodného typu vzdělávání a kurzů. Úřady práce a další podobné instituce se musejí zabývat 

takovými otázkami, jako zda klient aktuálně hledá zaměstnání, zda potřebuje zdokonalit své 

profesní dovednosti, nebo jestli se po delší době vrací na pracovní trh a potřebuje i jiné než 

veřejné služby zaměstnanosti. Tyto instituce budou muset více využívat nejrůznější kanály pro 

poskytování informací a poradenských služeb a budou se muset více zaměřovat na potřeby 

klienta. Klient tak bude moci konzultovat služby v pro něj optimálním čase a místě a zároveň 

takovým způsobem, který mu bude nejvíce vyhovovat. Od dubna 2015 je nácvik dovedností 

spojených s personalizací a tvorbou kariéry povinnou součástí modulů odborné přípravy na 

pracovní trh, které jsou financovány finskými úřady zabývajícími se zaměstnaností v zemi.21 

 

4. Závěr a doporučení 

Doporučujeme poskytovat kariérové poradenství v průběhu celého života klienta. Je zřejmé, 

že vzdělávání v budoucnu musí být vzájemně propojené a musí zahrnovat jasnou komunikaci 

                                                     
21 Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J.P (2013). Career practitioners´ conceptions of social media in career services. British Journal of 
Guidance & Counselling, 41, 302-317. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2013.781572 

http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2013.781572
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mezi všemi stranami. Kvalitní kariérové poradenství je nezbytné nejen pro jednotlivce 

samotného, ale také pro rozvoj ekonomiky a společnosti jako celku. Kariérové poradenství 

může výrazně napomoci dobrému fungování pracovního trhu a rovněž tomu, aby vzdělávací 

systémy plnily svůj účel.  Podporuje také rovnost – je prokázáno, že sociální mobilita závisí 

nejen na osvojení si vědomostí a dovedností, ale také na schopnosti umět oboje správně 

použít. Posláním kariérového poradenství je rozšiřovat možnosti klienta a stát se součástí 

celoživotního učení. Služby se už začínají měnit a odklánějí se od tradičního modelu, kdy 

studenti posledních ročníků studia podstupovali psychologické testy zaměřené na volbu 

povolání. Od pouhé pomoci s výběrem konkrétní profese nebo kurzu se bude kariérové 

poradenství muset přesunout k problematice rozvoje širších dovedností k tvorbě vlastní 

kariéry. Pro školy to bude znamenat, že budou muset začlenit rozvoj kariérových dovedností 

do svých osnov a propojit je s celkovým vzděláváním studentů.    

Ačkoli některé země tyto dovednosti už začlenily do vyučovaných předmětů, stále platí, že se 

kariérové vzdělávání soustředí hlavně na období těsně před dokončením povinné školní 

docházky. Ve středním a vysokém školství se služby zaměřují hlavně na okamžitou volbu 

zaměstnáni spíše než na osobní rozvoj a rozhodování v širším kontextu, ačkoli i toto se 

v některých zemích začíná měnit. Dalším důležitým tématem bude to, jak kariérové 

poradenství lidem v dospělosti více zpřístupnit. Tato oblast je nedostatečně rozvinutá a služby 

využívají zejména nezaměstnaní lidé prostřednictvím úřadů práce a institucí veřejných služeb 

zaměstnanosti.  Některé nové služby jsou poskytovány vzdělávacími institucemi pro dospělé, 

ty ale nejsou vždy schopné nabídnout komplexní a nestranné poradenství. Snahy o to, aby byly 

služby provozovány soukromými subjekty, nebyly příliš úspěšné; ve veřejném sektoru zase 

chybí finanční prostředky. Vytvoření systému kariérových služeb, které by sloužily všem 

klientům v dospělém věku, se tedy stále jeví jako velmi složitý úkol. Internetové služby mohou 

v tomto ohledu pomoci, ale nejsou s to úplně nahradit individuální pomoc nastavenou na 

konkrétní situaci klienta.  

Služby kariérového poradenství se velmi obohatily díky příchodu nových informačních 

technologií. Nicméně se zdá, že během posledních dvaceti let bylo větší zapojení informačních 

technologií do kariérového poradenství spíš otázkou šťastné náhody než řízeného procesu. 

Praxe je sice velmi různorodá, nicméně lze vypozorovat několik trendů ve využití informačních 

technologií při poskytování služeb kariérového poradenství v Evropě. Na základě výzkumu 

z celé Evropy přinášíme příklady běžné praxe a jevů vyskytujících se v této oblasti. Zatímco 

poradci sami si nové postupy osvojili rychle, klienti si k internetovému poradenství hledají 

cestu pomaleji. Společným problémem, který má vliv na zapojení informačních technologií do 

různých poradenských systémů, je financování. V tomto ohledu by mohla pomoci vzájemná 

výměna nástrojů a postupů, která by umožnila hospodárným způsobem podpořit využití 

informačních technologií a zároveň zachovat odpovídající standardy kvality.  
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Nakonec zmiňujeme pravděpodobně nejvýznamnější faktor, a tím jsou globální překážky i 

příležitosti související s poskytováním virtuálních služeb kariérového poradenství. Ačkoli jsou 

informační technologie všude kolem nás, zavedení virtuálních služeb kariérového poradenství 

se stále jeví jako něco těžko představitelného a je nutné se touto oblastí zabývat do větší 

hloubky. Je zapotřebí ukázat politikům, že virtuální kariérové služby jim mohou pomoci 

dosáhnout politických cílů ve vzdělávání, zaměstnanosti a sociální spravedlnosti.  

 

a) Význam služeb online kariérového poradenství 

SPRÁVNĚ SE UČIT („SMART LEARNING“) 

Způsob vykonávání práce se bude v roce 2030 postupně měnit. Lidé budou muset věnovat 

daleko více času vzdělávání se ve svém oboru než dříve.22 Lidé stráví třetinu své pracovní doby 

učením, tedy o 30 procent více v porovnání se současným stavem. Soustavné vzdělávání se 

stane běžnou součástí našeho pracovního procesu. Profesní vzdělávání bude vyžadovat, aby 

lidé brali v úvahu nové informace a nové technologie při řešení pracovních úkolů.23 Například 

farmaceutický asistent bude muset umět lépe vyhodnotit výsledky vyplývající z klientských dat 

a naučit se používat nové nástroje pro vyhodnocování informací. Ředitelé škol budou zase 

muset více využívat moderní učební metody a do výuky ve větší míře zapojovat nové 

technologie.24  

SPRÁVNĚ UVAŽOVAT („SMART THINKING“)   

Šanci na úspěch budou mít v nadcházejícím světě ti, kdo budou uvažovat správným způsobem. 

Znamená to, že: 

• Budou umět dobře řešit problémy a komunikovat. Zapojit specifické dovednosti 

při řešení pracovních problémů budou lidé muset 12 hodin týdně (nárůst až od 90 

%), využívat postupy kritického myšlení pak 15 hodin týdně (až o 40 % než nyní). 

Používat komunikační a interpersonální dovednosti (jako např. naslouchat druhým, 

empatie, přesvědčování) budou lidé muset v obou případech 7 hodin týdně, což je 

o 17 % více oproti současnému stavu.   

                                                     
22 R. Huang, J. Yang, Y. Hu, From digital to smart: the evolution and trends of learning environment. Open Educ. Res. 1, 75–84 

(2012) 

23 Goddard, T. (2010) Online Career Counselling: Developing a Pedagogy for e-career learning.  Retrieved on 12 October 2012 
from http://www.training-innovations.com/files/Online-Career-Counselling_Jiva2010.pdf. 
24 Z.T. Zhu, D.M. Shen, Learning analytics: the science power of smart education. E-education Research 5, 5–12 (2013) 

http://www.training-innovations.com/files/Online-Career-Counselling_Jiva2010.pdf
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• Více využijí znalosti z oblasti vědy, matematiky a technologií. Lidé budou využívat 

základní znalosti matematicky a vědních oborů 9 hodin týdně (nárůst až o 80 %) a 

pokročilou znalost technologií 7 hodin týdně (až 75% nárůst). 

Například účetní bude stále potřebovat znát základy matematiky, zároveň ale bude muset být 

schopen daleko lépe řešit problematické situace a umět dobře komunikovat s lidmi. Vzhledem 

k tomu, že rutinní administrativní úkony budou stále více prováděny automaticky, bude nutné, 

aby si budoucí účetní dokázal lépe poradit v nejrůznějších situacích a uměl motivovat ostatní.25  

SPRÁVNĚ VYKONÁVAT ČINNOSTI  („SMART DOING“)  

Pokud se budeme chtít v budoucnu prosadit, budeme muset změnit také přístup k vykonávání 

práce, a to směrem k větší vlastní iniciativě. Vzhledem k tomu, že jsou lidé díky digitálnímu 

pracovnímu prostředí stále flexibilnější a samostatnější, bude nutné, aby se méně spoléhali na 

vedení ze strany jiných. V průměru budou lidé pracovat bez přítomnosti vedení o 3 hodiny 

více, získáváním pokynů stráví o hodinu méně a o 2 hodiny méně věnují koordinaci činností se 

zaměstnavatelem a kolegy. V tomto ohledu dojde k výraznému posunu v řízení, koordinaci a 

delegování práce. Například lidem pracujícím v pečovatelských službách nebo službách jako je 

wellness ubude 5 hodin týdně na to, aby jim zaměstnavatel předával instrukce. Lidé budou 

s pacienty a klienty navazovat kontakty spíš prostřednictvím náborových platforem než přes 

velké poskytovatele zdravotních služeb.   

NECHAT SI  DOBŘE PORADIT („SMART GUIDANCE“) 

V neustále se měnícím globálním pracovním světě bude stále více potřeba umět porozumět 

pracovnímu trhu, vědět, jaké znalosti vyžaduje, a znát cesty, kterými se bude kariérní vývoj 

ubírat. Nicméně pracovní trh i kariéra se vyvíjejí stále dynamičtěji a zaměstnanci se oproti 

minulosti daleko častěji pohybují mezi různými pracovními odvětvími a pozicemi, a proto se 

ve všech kulturách i odvětvích ustupuje od myšlenky „práce na celý život“ strávené v jedné 

jediné firmě. Za této situace se přehodnocují tradiční postupy kariérového poradenství, které 

se často zaměřovalo hlavně na výběr vhodného povolání na začátku kariéry a na nastavení 

postupu, jak takového povolání dosáhnout. V současné době se stále více zdůrazňuje potřeba 

přenositelných dovedností a nelineárního kariérního vývoje. Zde by se mohly uplatnit 

počítačové hry, které by uživatelům umožnily procvičit si tyto dovednosti v rámci programu 

širší kariérní přípravy.26 

                                                     
25 Extreme disparity in European labour markets: an Employment Flexibility Index 

12 December 2017 

 

26 http://www.jobtribu.eu/pdf/JT_ICT_Goodpractices_web.pdf 

http://www.epicenternetwork.eu/briefings/extreme-disparity-in-european-labour-markets-an-employment-flexibility-index/
http://www.epicenternetwork.eu/briefings/extreme-disparity-in-european-labour-markets-an-employment-flexibility-index/
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Větší zapojení nových informačních a komunikačních technologií (ICT) do praxe kariérového 

poradenství v České republice se uskutečňuje díky změnám iniciovaným veřejným, 

soukromým i odborným sektorem. Je nutné také znát struktury, v rámci kterých jsou služby 

poskytovány, a také vliv, jaký má využití ITK na rozvoj zaměstnanců v této oblasti. Tato zjištění 

doplní a rozšíří způsoby, kterými mohou informační technologie zvýšit podporu kariérového 

rozvoje, a také to, jak jsou informace o pracovním trhu v online prostředí již využívány. 

Vycházíme z výsledků dřívějších průzkumů, které se zaměřily na roli vlád při stimulaci, regulaci 

a (nebo) kompenzaci při selhání pracovního trhu a na jejich dopady na služby kariérového 

poradenství. Díky celé řadě intenzivních rozhovorů a konzultací s politiky, vysokými manažery 

z průmyslu a obchodu, zaměstnavateli a kariérovými poradci se skládá komplexní obrázek, 

který ukazuje na velmi různorodé možnosti zapojení technologií při strategickém plánování i 

při praxi kariérových služeb.  

Mnoho organizací připouští, že nemohou existovat samostatně, aniž by braly v potaz 

dynamický vývoj společnosti a okolní politické prostředí. Využití ICT při vytváření udržitelné 

sítě vztahů pomáhá přetvářet společnost. To má výrazný vliv na rozvoj schopností lidí zejména 

v situaci, kdy se na trhu objevují noví hráči, kdy nové systémy vznikají pod tlakem seškrtávání 

výdajů, kdy jsou vyžadovány inovativní postupy a kdy na sebe všechny uvedené vlivy vzájemně 

působí. To vyvíjí tlak na změnu schémat v poskytování poradenských služeb a na větší zapojení 

technologií s cílem „dát míň, dostat víc“. Volání po pomoci s plánováním kariéry se zvyšuje a 

přichází od různorodého spektra lidí a zároveň přináší nové hráče na trh a umožňuje vytvářet 

nová partnerství z řad veřejného, soukromého i odborného sektoru.  

 

b) Poskytování služeb, kvalita, výsledky – shrnutí 

HLAVNÍ VÝSLEDKY  

• V současné době je pouze omezený počet agentur a institucí, které při poskytování 

svých služeb aktivně využívají digitální média. Poskytovatelé služeb by tedy měli 

vytvořit jasný přehled pokynů a technologických postupů, které by pomohly podpořit 

širší využívání digitálních médií v tomto oboru v budoucnu.  

• Klienti budou nejraději využívat taková média, která budou co nejvíce odpovídat jejich 

budoucí roli. Například marketingoví specialisté mají rádi Facebook a Twitter, protože 

jim nabízí široké možnosti k propagaci jejich produktů a akcí.  

• Využití digitálních médií může některé klienty motivovat k větší spolupráci a, jak 

vyplývá z uvedených příkladů, nakonec mohou být úspěšnější než ti, kdo digitální 

média nevyužívají. 
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• Dalším konkrétním problémem je fakt, že klienti a agentury někdy nerozumějí 

problematice ochrany osobních údajů při hledání práce. Nejprve je nutné klienty 

poučit o možnostech zabezpečení elektronické pošty tak, aby nebyla veřejně viditelná. 

To je obzvlášť důležité v kontextu nedávných událostí na Facebooku a v souvislosti 

s GDPR.   

• Díky digitálním médiím se zaměstnavatelé cítí být víc propojeni se žadateli o 

zaměstnání, zaměstnavatelé se také domnívají, že digitální média pomáhají lépe 

zvládnout přechod z pracovního trhu do pracovního prostředí. 

Díky účasti na poradenském procesu budou klienti moci lépe porovnat své získané znalosti 

s požadavky pracovního trhu, čímž podpoří své šance na úspěšné pracovní uplatnění. Tento 

širší přístup zahrnuje i rozvoj dovedností k tvorbě celoživotní kariéry – dovedností, bez kterých 

se člověk nebude moci obejít při rozhodování v otázkách svého vzdělání, dalších profesních 

kurzů a plánování kariéry. Osvojení si těchto dovedností umožní plánovat nelineární kariéru, 

což lidem pomůže zvýšit jejich uplatnitelnost na pracovním trhu a zároveň podpoří sociální 

rovnost a sociální začlenění. Celkově lze říci, že dovednosti k tvorbě vlastní kariéry představují 

naprostý základ pro to, aby člověk byl schopen najít si práci.  

Výsledky, kterých lidé dosáhnou díky poradenství, přispějí k větší efektivitě také tím, že zvýší 

zapojení lidí do vzdělávání, do procesu učení obecně a do aktivit spojených s osobním 

rozvojem, a projeví se také větší mírou naplnění stanovených cílů. Náklady na vzdělávání a 

rozvoj mohou být nižší, pokud přechod ze vzdělávání do praxe proběhne bez problémů.  

Moderní technologie nabízejí kariérovým poradcům nové možnosti, zároveň ale zvyšují 

požadavky na jejich dovednosti. Jaana Kettunen z Finského institutu pro výzkum v oblasti 

vzdělávání při Jyväskylské univerzitě uvádí některá zjištění vyplývající z jejího výzkumu.27 

Sociální média lze do kariérového poradenství zapojovat více, platí ale, že poradce by je měl 

využívat podle úrovně svých dovedností a komfortu. Kettunen zmiňuje čtyři různé způsoby, 

jak mohou poradci vnímat sociální média.  

Sociální média byla poradci vnímána jako 1) prostředek k předávání informací, 2) médium pro 

komunikaci mezi dvěma osobami, 3) interaktivní pracovní prostor, a 4) impuls pro změnu 

stávajícího schématu a reformu.  

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ     

                                                     
27 Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (in press). Practitioners’ Experiences of Social Media in Career Services. The Career Development 
Quarterly 
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Pracovní svět se v posledních desetiletích vlivem globalizace, nových technologií a 

demografických změn výrazně proměnil. Nová situace vyžaduje mobilní, flexibilní a adekvátně 

kvalifikovanou pracovní sílu. Lidé musí průběžně zvyšovat své konkrétní znalosti a dovednosti, 

aby byli připraveni na potenciální nebo nutné změny v profesním životě. Dnešní společnost 

vyžaduje, aby se lidé zabývali otázkami celoživotního vzdělávání a přijali zodpovědnost za svou 

vlastní kariéru. Služby kariérového poradenství jsou poskytovány nejrůznějšími veřejnými i 

soukromými institucemi. Vzdělávací instituce by měly mít zákonem danou povinnost 

bezplatně nabízet kariérové poradenství, přičemž potřeby mimo tento rámec by byly pokryty 

soukromými institucemi. Kvůli měnícím se přístupům ze strany vlád a také díky různým 

soukromým iniciativám je trh kariérových služeb roztříštěný – služby nejsou vzájemně 

koordinovány, není zřejmé, jaké služby poskytuje ta která organizace, neví se, jak dlouho 

poradenství trvá a kolik za něj klient zaplatí; kvalita služeb, produktů a poradenství je také 

nejasná.  

Praktické využití v oblasti vzdělávání a zaměstnání: střední školy a střední odborné školy by 

měly do výuky zavést nácvik rozvoje dovedností pro tvorbu vlastní kariéry. To si vyžádá zásadní 

změnu stávajících zažitých činností, které se stále zaměřují hlavně na předkládání informací, 

věnují málo pozornosti kvalitě výuky a nespolupracují buď s žádnými, nebo jen s velmi malým 

počtem profesionálních kariérových poradců. Pobídkový program pro rozvoj kariérového 

poradenství na středních školách, středních odborných školách a na učilištích nebo kurzy 

praktické přípravy na pracovní pohovor v posledních ročnících těchto škol – to jsou dva 

příklady státní podpory, která by se jistě setkala s pozitivní odezvou.   

Nedořešeným problémem zůstává také fakt, že přístup klientů k poradenským službám a 

kvalita poradců se velmi liší podle konkrétního místa nebo podle konkrétní instituce. Další 

otázkou je nestrannost poradenství. V Evropě se začíná opět hovořit o tom, jakými směry by 

se vzdělávání a pracovní život měly ubírat, což vede také k oživení zájmu o služby kariérového 

a rozvojového poradenství pro zaměstnané i nezaměstnané klienty a k volání po jejich 

dostatečné nabídce a dostupnosti. Změnu by v tomto ohledu mohly přinést právě regionální 

pracoviště („JOBHUB“) na podporu online kariérového poradenství zaměřené na rozvoj 

vzdělávání a pracovního prostředí. Tato pracoviště by se mohla později transformovat na 

kariérová centra dostupná velké části obyvatel, kteří by potřebovali pomoci v otázkách dalšího 

rozvoje kariéry nebo dalšího vzdělávání. Vývoj ve společnosti také jistě přinese i větší důraz na 

online dostupnost služeb poskytovaných státem a lidmi pověřenými tyto služby nabízet a 

přinese také větší příklon k pracovní mobilitě.  

Evidujeme celou řadu aktivit na podporu kariérového poradenství zaměřeného jak na pracující 

osoby, tak na osoby ohrožené ztrátou zaměstnání i na nezaměstnané, přičemž některé 

z těchto aktivit jsou nabízeny státními institucemi, ale nejčastěji je poskytují soukromé 
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organizace. Celkový obrázek o těchto aktivitách je roztříštěný – není jasné, jak kvalitní a jak 

efektivní nabízené služby vlastně jsou, odborné znalosti poradců jsou omezené (poradci často 

prošli pouze školením nebo poradenství nějakým způsobem souvisí s jejich jinou činností). Lidé 

ale obecně nemají přístup k veřejným profesionálním službám kariérového poradenství a to, 

zda se k těmto službám dostanou či nikoli, záleží na oboru a firmě, ve které jsou zaměstnáni. 

Dostupnost služeb je také nejasná u osob samostatně výdělečně činných a u dočasných 

zaměstnanců. Navíc služby kariérového poradenství pro osoby bez zaměstnání by měly být ve 

větší míře k dispozici v online podobě.  

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO  „ JOBHUB“ 

Níže uvádíme přehled zásadních doporučení, která mají vést k co nejlepším výsledkům při 

tvorbě a činnosti skrze online podpůrný systém pro kariérové poradenství („JOBHUB“):  

1. Pro zaměstnavatele – přijatelný pracovní inzerát musí obsahovat alespoň tyto 

informace: místo výkonu práce, plat a benefity, požadovanou kvalifikaci (např. 

požadované vzdělání, kurzy, dosažený titul, pracovní zkušenosti), popis 

pracovní náplně, pracovní dobu a datum zahájení pracovního poměru, 

pracovní podmínky, přehled zaměstnaneckých benefitů a kontaktní údaje na 

zaměstnavatele (tj. telefonní číslo, e-mail a webovou stránku).   

2. Pro tvůrce webových stránek – uživatelé dostávají informace nejraději e-

mailem nebo na internetu, proto doporučujeme vytvořit na kariérových 

stránkách takovou funkci, která klientům umožní dostat se jedním z obou 

uvedených způsobů k upozorněním o nabídkách práce nebo k jiným 

požadovaným informacím.  

3. Ukazuje se, že účastníci rádi čerpají informace od profesních poradců, 

z novinových článků a z reálných workshopů; účastníci také uvádějí, že 

možnost „přímo si pohovořit s poradcem“ má pozitivní dopad na hledání 

práce.  Tyto skutečnosti by měl tvůrce webových stránek zaměřených na 

informace o pracovním trhu také zohlednit.  

4. Podle výsledků průzkumu může také pomoci, když tvůrci webových stránek 

obohatí zdrojové informace na webu o prolinky na nabídky práce v novinách, 

případně také na seznam profesních poradců s jejich kontaktními údaji. 

V ideálním případě mohou tvůrci stránek spolupracovat s kariérovým 

poradcem, který bude s uživateli v neustálém kontaktu. Web může také 

přinášet aktuální informace o profesních workshopech. 

5. Vzhled, design a layout – webové stránky by měly být vizuálně zajímavé, 

barevné, měly by používat větší a jasné fonty, atraktivní rozvržení a design. 
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Příklady od účastníků průzkumu: „Informace musejí být přehledně seřazené, 

ne rozptýlené“, „web by měl být příjemný pro oči, neměl by používat příliš 

světlé nebo tlumené barvy“. Dbejte na jednoduchost, jasnost a stručnost. 

Příklady: „Ať je web co nejjednodušší a nejsou na něm miliony linků, na které 

musí člověk klikat. Třeba nedávejte uživatelům při hledání až příliš mnoho 

možností na výběr“, „nesnažte se na jednu stránku umístit příliš informací – je 

to matoucí a odvádí to pozornost, nedávejte až moc detailů, tak akorát“. 

Zabývejte se způsoby interakce mezi uchazečem o zaměstnání, zaměstnavateli 

a kariérovými poradci. Příklady: „Kdyby existovaly ještě další shrnující 

informace, lidé by byli určitě rádi, protože by si přečetli, co je čeká.“, Další 

účastníci průzkumu navrhovali přidat na web textová upozornění na nové 

volné pozice, doplnit pracovní inzeráty o e-mailové adresy zaměstnavatelů, 

telefonní čísla a (nebo) webové stránky, přidat zpětnou vazbu od 

zaměstnavatelů i zaměstnanců. Platí ale, že naprostým základem je dobrý 

vyhledávací program a jednoduchá navigace.  

 

Obecně lze říci, že poskytovatelé kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnávání 

v České republice nevěnují rozvoji dovedností k tvorbě vlastní kariéry dostatečnou pozornost. 

Neexistuje jasná a ucelená koncepce k zajištění kvality těchto služeb. Důležitým zjištěním je 

také to, že je k dispozici jen velmi málo seriózních, odborných a z praxe vycházejících studií, 

které by se otázkou efektivního kariérového poradentství zabývaly. Následkem toho pak 

neexistuje ani pevná základna, na které by mohlo strategické plánování těchto služeb stavět.   

Panuje obecná shoda v tom, že zodpovědnost za tvorbu vlastní kariéry a kariérového 

poradenství je na jednotlivci samotném. Státní instituce by měly být garantem 

transparentnosti, dostupnosti a kvality služeb. Přinášíme následující doporučení, která by se 

měla vzít v úvahu a dále diskutovat při strategickém plánování služeb kariérového 

poradenství:  

1. Ačkoli by rozvoj dovedností k tvorbě vlastní kariéry měl být prioritou, v oblasti 

školství a zaměstnanosti se této problematice nevěnuje patřičná pozornost. 

Z našich doporučení vyplývá, že stát by měl vytvářet motivační programy pro 

rozvoj kariérového poradenství na středních školách a středních odborných 

školách a rozšiřovat je také do základních škol, vyšších škol i vysokých škol 

s důrazem na rozvoj dovedností k tvorbě vlastní kariéry.   

2. Dostupnost služeb kariérového poradenství. Velmi doporučujeme zavést 

služby kariérového poradenství do všech vzdělávacích institucí. Kariérové 

poradenství v oblasti zaměstnanosti je velmi roztříštěné – dostupnost služeb 
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závisí na konkrétní situaci jednotlivce (zda je klient nezaměstnaný nebo se vrací 

do práce po delší pauze) a oboru (zaměstnanci a lidé ohroženi ztrátou 

zaměstnání). Žádoucí je transparentnost s ohledem na možnost výběru a 

přístupu, pomohl by rovněž průzkum zaměřený na různé modely poskytování 

služeb na trhu.  

3. Zajištění kvality a získání podpůrných informací pro strategické a systematické 

plánování. V této velmi důležité oblasti zbývá ještě mnoho práce. Zásadním 

doporučením je podpořit a koordinovat soustavný vědecký výzkum založený 

na poznatcích z praxe s cílem průběžně vyhodnocovat reálně fungující 

postupy. Neexistuje žádný jednotný aktuálně platný směr ani koncepční 

pohled na to, co to vlastně znamená tvorba kariéry, co je to kariérové 

poradenství, jaký vztah mezi sebou mají jednotlivé veřejné služby a jak spolu 

v této oblasti souvisí veřejný a soukromý sektor.  

4. Mechanismy pro spolupráci a koordinaci. Ačkoli příkladů spolupráce jen málo, 

nelze vysledovat žádné snahy o plošné zlepšení nebo koordinaci nabízených 

kariérových služeb v oblastech vzdělávání a zaměstnanosti. Česká republika 

postrádá strategii kariérového rozvoje z perspektivy celoživotního vzdělávání. 

Do tvorby takové strategie by měli být zapojeni také politici, vědci a další 

zainteresované osoby.  
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5. Dodatky a odkazy 

 

Dodatek 1  Praktické otázky a podkladová analýza 

Dodatek 2 Dotazník 
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Dodatek 1 

Praktické otázky a podkladová analýza 

PŘÍPADOVÁ STUDIE –  FINSKO 

„Komplexní poradenská centra“ (One-Stop Guidance Centres) a integrované internetové 

poradenství (e-Guidance) poskytují nízkoprahovou podporu mladým lidem v různých životních 

situacích. Tato centra spolupracují nejen s oficiálními institucemi, se vzdělávacími institucemi 

a s organizacemi poskytujícími sociální a zdravotnické služby, ale také s organizacemi 

z neziskového sektoru, s dobrovolnickými organizacemi a s dalšími institucemi, které se 

zaměřují na práci s mládeží. Centra slouží také jako propojovací článek s podnikatelskou 

sférou, protože prostřednictvím místních firem a obchodních sdružení pomáhají navazovat 

kontakty mezi zaměstnavateli a mladými lidmi.  

Mladí lidé se sami aktivně zapojují do tvorby center a do hodnocení jejich činnosti a zároveň 

se aktivně účastní jejich každodenních aktivit. Centra vzniknou za podpory Evropského 

sociálního fondu v rámci projektu národního rozvoje pro období 2015–2020. Poradenská 

centra představují integrovaný model, který zahrnuje jak přímé osobní poradenství, tak online 

služby. Cílem center je posílit a zjednodušit služby pro mladé lidi a také předcházet duplicitě 

těchto služeb. Tvorbu center koordinuje národní projekt s názvem Meeting Site (Kohtaamo)28. 

Centra svými službami navíc doplňují činnost národní telefonní linky a národního vzdělávacího 

poradenského servisu, které jsou poskytovány zákaznickým centrem úřadu pro rozvoj 

zaměstnanosti a ekonomiky (TE), a portál finské národní rady pro vzdělávání (Finnish National 

Board of Education) – Studyinfo.fi.  

Základní principy  

„Komplexní poradenská centra“ (One-Stop-Guidance-Centres) využívají odborné znalosti, 

poradenské a jiné služby nabízené různými typy organizací a zároveň posilují spolupráci s 

poskytovateli sociálních a zdravotnických služeb. Fungující model, který vyžaduje pevné 

partnerství mezi zúčastněnými stranami, pomůže nastavit nové způsoby práce a umožní využít 

znalosti v rámci mezioborové spolupráce.   

Základní koncept fungování center je následující: profesionálové pracují v centrech jako 

zaměstnanci hostitelské organizace (tj. měst, poradenských organizací, vzdělávacích institucí, 

                                                     

28 http://kohtaamo.info/mista-on-kyse- 
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v rámci finských úřadů sociálního zabezpečení – KELA atd.), ale sídlí ve společných budovách 

center. Lidé zde mohou pracovat na plný úvazek nebo externě docházet na sjednané schůzky. 

Profesní rozvoj lidí pracujících v centrech je podporován ze strany dánského ministerstva 

školství a kultury. Dlouhodobým cílem je vytvořit integrovaný model kariérového poradenství, 

který by zahrnoval jak osobní poradenské služby, tak online služby poskytované 

prostřednictvím nejrůznějších kanálů.   

Cílová skupina  

Centra se zaměřují na lidi mladší třiceti let. Nabízejí služby různým skupinám klientů – žákům, 

studentům, zaměstnaným i nezaměstnaným osobám. Celoživotní poradenství je společným 

tématem i administrativní odpovědností několika různých ministerstev na národní i regionální 

úrovni. Jedním z cílů pilotního projektu je vytvořit konsistentní model spolupráce s jinými 

sektory a poskytovateli služeb.  

Hlavní výstupy 

První centra byla založena na začátku roku 2010 a jejich vznik předcházel samotnému 

hlavnímu národnímu projektu. Do listopadu roku 2015 vzniklo třicet regionálních pilotních 

center, která poskytují služby mladým lidem. Vývoj regionálních center byl hodnocen 

národním projektem pro koordinaci center Meeting Site a první průběžné výsledky byly známy 

v roce 2016. Národní webová stránka center byla zveřejněna v roce 2016.  

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE –  ŠVÉDSKO 

Ve Švédsku mají poradenské služby pro veřejnost dlouhou tradici. Služby vždy vycházely ze 

základního principu, že na kariérové poradenství má každý jednotlivec právo, a měly by být 

tudíž bezplatné a dostupné co nejširšímu počtu obyvatel. V současné době se kariérové a 

vzdělávací poradenství poskytuje napříč celým vzdělávacím systémem.  Poradenské služby 

jsou nabízeny také ve všech 418 pobočkách úřadů práce po celém Švédsku a v místních 

poradenských a informačních kancelářích pro dospělé. Nabídka soukromého sektoru je ve 

Švédsku sice docela omezená, nicméně existují soukromé organizace na pomoc při hledání 

zaměstnání a dále společnosti, které poskytují kariérové poradenství a poradenství firmám při 

reorganizaci a snižování počtu zaměstnanců. 

Kariérové a vzdělávací poradenství a s nimi spojené informace jsou nabízeny prostřednictvím 

online služeb financovaných z veřejných zdrojů.  Jednou z těchto služeb je vzdělávací portál 

Utbildningsinfo.se (www.utbildningsinfo.se). Další službou je Vägledningsinfo.se 

(Guidanceinfo.se – www.vagledningsinfo.se), což je webové poradenství pro dospělé 

http://www.utbildningsinfo.se/
http://www.vagledningsinfo.se/
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poskytované některými obcemi. Také stránky švédského úřadu práce obsahují sekci s názvem 

„Vyberte si povolání nebo vzdělání“ (www.arbetsformedlingen.se/go.a.), ve které lidé najdou 

přehled různých profesí a informace o tom, jaké vzdělání je k daným povoláním potřeba. Dále 

také asociace SACO, což je konfederace odborů spojující dvacet tři různých asociací absolventů 

vysokých škol a profesionálů s vysokoškolským vzděláním a studentů, provozuje webové 

kariérové poradenství s názvem Välja yrke & högskoleutbildning („Vyberte si profesi a 

vysokoškolské vzdělávání“) na www.saco.se/templates/Ocupatio. 

Ve Švédsku jsou rozhodovací pravomoci decentralizovány. Neexistuje žádná ústřední 

organizace, která by koordinovala nebo řídila poradenské činnosti – to se odehrává na lokální 

nebo regionální úrovni.  Místní obecní úřady plánují své vzdělávací poradenství samostatně 

v souladu s národními cíli a nařízeními. Stejně tak je v kompetenci místních úřadů práce i 

příprava a poskytování poradenských služeb pro nezaměstnané, přičemž tyto služby podléhají 

předpisům, které vydává švédský národní úřad práce (Swedish Public Employment Service). 

Financování poradenských služeb je součástí celkového rozpočtu municipalit, místních 

univerzit a (nebo) místních úřadů práce a pro poradenské služby není vyčleněna žádná 

konkrétní finanční částka. Švédská asociace kariérových poradců (The Swedish Association of 

Guidance Counsellors – SAGC) vydala soubor etických zásad (Ethical Guidelines) určených pro 

všechny členy asociace. Záměrem tohoto dokumentu je sjednotit práci kariérových poradců a 

podpořit jejich činnost. Etické prohlášení a etické zásady pro práci poradců při volbě povolání 

lze najít na www.vagledarforeningen.org. V roce 2009 vydala národní agentura pro vzdělávání 

(National Agency for Education) nové obecné pokyny pro kariérové vzdělávání a poradenství 

se záměrem podpořit jednotnější uplatňování legislativy. Cílem bylo také nasměrovat další 

vývoj v této oblasti. Obecné pokyny lze najít na http://www.skolverket.se/sb/d/. 

Poradenské služby  

Činnosti a role poradců se liší v závislosti na typu školy. Všechny studijní i pracovní činnosti 

mají společný záměr, kterým je pomoci žákům získat více informací o svých vlastních 

schopnostech a o existujících možnostech k tomu, aby si byli schopni nastavit své osobní cíle 

v oblasti vzdělání a pracovního života. Poradenství se poskytuje jak individuálně, tak ve 

skupinách. 

Na vysokých školách existují tři různé druhy poradenských služeb:  

• Poradenství na centrální úrovni – toto poradenství většinou představuje první kontakt, 

se kterým se budoucí student vysoké školy setká. Nejčastěji se probírají témata, jako 

jsou studijní rozhodnutí, změny studijního oboru, studium v zahraničí a správná volba 

hlavního oboru pro uplatnění v budoucnu. Většinou je možné přijít buď bez předchozí 

domluvy, nebo si sjednat schůzku předem podle rozvrhu rozepsaných konzultací.  

http://www.arbetsformedlingen.se/go.a.)
http://www.saco.se/templates/Ocupatio.
http://www.vagledarforeningen.org/
http://www.skolverket.se/sb/d/
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• Vzdělávací poradenství v rámci jednotlivých kateder – studentský poradce na 

konkrétní katedře nabízí pomoc v oblasti svého vlastního oboru nebo pracovního 

uplatnění v rámci tohoto oboru.  

• Na některých vysokých školách fungují tzv. kariérová centra. Nabízejí individuální 

poradenství v oblasti kariérních rozhodnutí studentů a pomoc při hledání práce.  

Poskytují také informace o volných místech, letních brigádách, stážích a také o firmách, 

které mají zájem spolupracovat se studenty při psaní diplomových prací.  

• Obecní informační centra jsou vesměs postavena na principu samoobslužnosti. 

Zaměstnanci center obvykle organizují nejrůznější druhy informačních aktivit a 

většinou je zde také možné si domluvit individuální poradenství. Klienty těchto center 

jsou jak velmi mladí lidé, tak i dospělí, kteří se rozhodnou pro studium nebo změnu 

kariéry v pozdějším věku. Úřady práce se většinou zaměřují na nezaměstnané osoby a 

poskytují služby jako např. pohovory, zájmové testy a individuální i pracovní aktivity. 

Psychologické testování není ve Švédsku obvykle v kompetenci poradců.  

Švédská asociace kariérových poradců (The Swedish Association of Guidance Counsellors – 

SAGC, www.vagledarforeningen.org ) sdružuje zhruba tisíc švédských profesionálních 

poradců. Asociace se aktivně účastní na rozvoji a posílení poradenství pro volbu povolání a 

vzdělávání. Asociace se také zasazuje za zlepšení profesionality poradců a za zvýšení profesní 

etiky. Každoročně pořádá konferenci určenou švédským profesionálním poradcům a vydává 

čtvrtletní periodikum Vägledaren i utbildning och arbetsliv („Průvodce pro poradenství při 

volbě kariéry a vzdělávání“). Švédská asociace kariérových poradců vydala také etické zásady 

pro poradce při volbě povolání a vzdělávání (Declaration of Ethics for educational and 

vocational guidance practitioners). V rámci učitelských odborových svazů funguje fórum pro 

švédské profesionální poradce (Lärarnas riksförbund), kteří zde zformulovali popis práce a 

etické prohlášení profesionálních poradců, a zároveň vyplnili dotazník sestavený švédskou 

vládou (http://forening.proventek.net/vagledarna). 

Švédská národní agentura pro vzdělávání (The Swedish National Agency for Education) 

poskytla na webových stránkách Utbildningsinfo.se samostatné fórum pro poradce 

(www.utbildningsinfo.se/sb/d/136). Webové stránky obsahují speciální sekci pro 

profesionální poradce, jejíž cílem je podpořit poradce v jejich každodenní práci.  Záměrem této 

aktivity je vytvořit setkávací platformu pro lidi působící v různých odvětvích kariérového a 

vzdělávacího poradenství. Fórum má zhruba osmnáct tisíc členů. Švédská asociace pro 

regionální a státní vzdělávání dospělých (The Swedish Association for Municipal and National 

Adult Education) vytvořila poradenskou síť určenou pro poradce, kteří se specializují na 

vzdělávání dospělých (VIS), (www.visnet.se). 

http://www.vagledarforeningen.org/
http://forening.proventek.net/vagledarna
http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/136
http://www.visnet.se/
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V rámci vysokoškolského vzdělávání vznikla pracovní skupina, která má připravovat 

každoroční konferenci pro studijní poradce. Konference se obvykle koná v květnu na jedné 

z vysokých škol a umožňuje studijním poradcům, aby se setkali a prodiskutovali aktuální 

témata. Je to také příležitost k rozvoji jejich znalostí a k získání informací o vývoji v oblasti 

vysokého školství.  

Neustále se také zvyšuje zájem o to, aby profesionálové s bakalářským nebo jiným 

vysokoškolským diplomem v oboru kariérového poradenství přibírali nové povinnosti a 

pravomoci, a to jak v soukromém, tak ve státním sektoru. Při přípravě na práci poradce je 

hlavním předmětem studia „kariérové poradenství“, které se skládá ze tří hlavních částí: 

z oblasti sociálních věd zaměřených na poznání toho, na jakých principech je organizována a 

jak funguje společnost, pracovní život a vzdělávání. Dále pak behaviorální vědy, díky kterým 

student získá základní znalosti z oblasti psychologie, pedagogiky a sociologie nezbytné pro 

vykonávání práce poradce, lektora nebo informačního pracovníka. A také hodiny praxe, 

zejména ve školách, ale také v jiných institucích, kdy student samostatně vede individuální i 

skupinové poradenské schůzky, vyučuje a poskytuje informace.  

Vzdělávání propojuje teoretické znalosti s praktickou zkušeností. Přednášky a semináře 

doplňuje studium odborné literatury, studie v terénu, nácvik praktických dovedností ve 

skupině (např. nácvik technik poradenského rozhovoru), praktické semináře a samostudium. 

Zkoušky mají ústní i písemnou formu.  

Nástroje a služby  

Utbildningsinfo.se – webová stránka provozovaná švédskou národní agenturou pro vzdělávání 

(Swedish National Agency for Education) obsahuje virtuální nástroje kariérového poradenství 

a speciální sekci pro poradce: www.utbildningsinfo.se. 

Vyhledávač škol ve Švédsku, www.skolverket.se/sb/d/244.  

Vyhledávač obecních center na podporu vzdělávání ve Švédsku, www.larcentra.se. 

Švédský migrační úřad (The Swedish Migration 

Board); www.migrationsverket.se/info/start_en.html (informace o žádostech o víza, 

povoleních k pobytu pro studenty, pracovních povoleních, občanství atd.). 

Průvodce pro studenty se zdravotním 

postižení: www.studeramedfunktionshinder.nu/english/index.htm. 

Švédský výzkum v oblasti poradenství: http://sherwood.lh.umu.se/fkvv/index_en.htm. 

Výzkumný projekt v oblasti kariérového poradenství: www.educ.umu.se/forskning/pres. 

http://www.utbildningsinfo.se/
http://www.skolverket.se/sb/d/244
http://www.larcentra.se/
http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html
http://www.studeramedfunktionshinder.nu/english/index.htm
http://sherwood.lh.umu.se/fkvv/index_en.htm
http://www.educ.umu.se/forskning/presentation/projekt/individen_vagarna_valen/projektbeskrivning.html
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PŘÍPADOVÁ STUDIE –  AUSTRÁLIE  

V roce 1999 vznikla v Austrálii rada pro činnost v oblasti kariérového poradenství a služeb (The 

Career Industry Council of Australia – CICA). Založila ji skupina prozíravých kariérových poradců 

a akademiků, kteří cítili potřebu existence zastřešující instituce, která by předkládala aktuální 

otázky z oblasti kariérového rozvoje a poradenství vládě a soukromému i odbornému sektoru 

a která by zároveň zprostředkovávala osvědčené příklady z praxe. Rozhodnutí podpořit rozvoj 

kariérového vzdělávání bylo také velmi důležitou součástí středoškolských osnov vytvořených 

v roce 1992 ministerskou radou pro vzdělávání, zaměstnanost, školení a mládež (Council of 

Education, Employment, Training and Youth Affairs). Později se také objevily snahy o vytvoření 

národního fóra (National Forum) s cílem podporovat diskuzi a přispět k národnímu i 

globálnímu rozvoji v oblasti tvorby kariéry a poradenství.  

Tyto koncepty byly sice vizionářské, nicméně některé poradenské společnosti v Austrálii v té 

době samy procházely vývojem a existence fóra tudíž nebyla dlouhodobě udržitelná.  K tomu 

přispěly i další nepříznivé okolnosti, jako např. nedostatek jednoduchých a finančně 

nenáročných způsobů komunikace, což mělo na vznik fóra také negativní vliv. Nicméně 

semínko inspirace začalo pomalu klíčit. 

Rozvoj v oblasti kariérového poradenství s sebou přinesl také nutnost soudržného vztahu mezi 

jednotlivými asociacemi. Bylo tedy rozhodnuto, že během roku 2000 vznikne konsorcium 

(nová rada) složené z představitelů různých poradenských asociací s cílem ověřit, zda takové 

sdružení může vůbec reálně fungovat. Byly zformulovány počáteční vize a poslání, které 

dokládají velké odhodlání společně pracovat na pozitivním vývoji australské společnosti. Cílem 

těchto snah je vytvořit platformu, která bude zahrnovat nejrůznější specifické služby z oblasti 

kariérního rozvoje fungující v rámci společného rámce.  

Jedním z hlavních záměrů bylo vytvořit zastřešující orgán, který by vystupoval jednotně a 

zároveň by fungoval jako účinný lobbistický nástroj a referenční skupina pro jednání 

s vládními, průmyslovými a odbornými institucemi. Při vzniku této instituce se dbalo na to, aby 

její činnost vycházela z výsledků práce jednotlivých národních i regionálních asociací a aby byly 

zároveň prosazovány vize sdružení australských kariérových poradců (Australian Career 

Practitioners). Tato organizace šíří v Austrálii kulturu kariérového rozvoje, která občany vede 

k tomu, aby byli schopni se na základě adekvátních informací samostatně rozhodovat o své 

vlastní kariéře v průběhu celého života.  

Ministerstvo školství, vědy a vzdělávání pro Společenství (The Commonwealth Department of 

Education, Science and Training – DEST) poskytlo australské asociaci kariérových poradců 

(Australian Association of Career Counsellors – AACC) počáteční finanční příspěvek, který 
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asociace využila k přípravě zahájení činnosti „rady“ a k pokrytí výdajů na cestování a ubytování 

při pravidelných dvouletých setkáních. Rada pro činnost v oblasti kariérového poradenství a 

služeb (CICA) vznikla jako samostatný subjekt v roce 2003. Díky kontaktům s vládními a jinými 

organizacemi byly členové CICA zapojeni do významných iniciativ spolupracujících na tvorbě 

webové platformy MyFuture. CICA měla své představitele v poradním výboru této platformy 

a v pracovní skupině Career and Transition Services – Working Group (CTS-WG). Některé 

činnosti byly postupně převáděny na platformy jako je Centrelink Partnership Group Forum a 

na představitele skupiny pro strategické plánování ANTA Strategic Directions Planning Group.  

Významná byla i participace “rady” na projektu Leaders in Careers Forum a CICA pak 

spolupracovala ještě na dalších platformách jakožto představitel kariérových poradců.  Radě 

CICA se daří informovat a ovlivňovat veřejnost a zároveň vyvíjí soustavnou činnost pro to, aby 

se stala silnou zastřešující národní organizací se schopností lobovat za zájmy v oblasti 

kariérového poradenství a služeb. CICA také velmi podporuje doporučení vydaná Organizací 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

Představitelé a členové CICA spolupracovali na přípravě projektu na rozvoj kariérového 

poradenství a služeb (Australian Blueprint for Career Development) a podporují jej. Možnost 

podílet se na probíhajících změnách dala členům CICA prostor prodiskutovat otázky běžného 

chápání a užívání terminologie v odborné literatuře. Dokument s názvem Life, Learning and 

Work („Život, učení a práce“) 29 rozpoutal odborné diskuze a poskytl informace představitelům 

z oblasti politiky, školství a byznysu o aktuálních tématech týkajících se rozvoje dovedností 

k plánování kariéry, osobního života a vzdělávání.  

Díky výborným pracovním vztahům s vládními organizacemi bylo možné vyměňovat si 

zkušenosti a otevřeně sdílet názory týkající se vykonávání profese kariérového poradce. 

Vztahy mezi politiky, vědci a kariérovými poradci se rychle rozvíjejí a CICA bude rozvoj těchto 

interaktivních a konstruktivních vztahů i nadále podporovat.  

Vzhledem k tomu, že si lidé stále více uvědomují pozitivní dopady kvalitního kariérového 

poradenství na ekonomický a sociální vývoj všech Australanů, a také díky tomu, že jsme 

schopni o těchto benefitech lépe informovat veřejnost, bude se význam kariérových služeb 

zvyšovat a možnosti poradců v budoucnu rozšiřovat.   

  

                                                     
29 https://cica.org.au/wp-content/uploads/Managing-Life-Learning-and-Work-in-the-21-Century-MMcM_WP_PT.pdf 
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Sociální média a studentské výstupy  –  pohled učitele, studenta a 

zaměstnavatele  

Pro mnoho Australanů je přístup k sociálním médiím a jejich aktivní využívání něčím zcela 

běžným. Jednotlivci udržují díky sociálním médiím kontakty s přáteli a s rodinou, skupiny lidí 

jejich prostřednictvím sdílejí informace a firmy využívají sociální média k propagaci svých 

produktů a služeb.30 

 

KANADA ONLINE  

V Kanadě zastávalo kariérové poradenství mezi poradenskými službami vždy důležité místo. 

V tomto článku shrnujeme vývoj kanadského kariérového poradenství od počátku 20. století 

až po dnešek. Je patrný posun od konceptu „jedné práce na celý život“ k modelu, kdy člověk 

různé kariéry střídá. S tím pak souvisí profesionalizace poskytovatelů kariérových služeb, a to 

díky aktivitám jako jsou investice do rozvoje produktů, vzdělávání poradců (s cílem zvýšit jejich 

odborné dovednosti) a také zakládání profesních asociací. Politicky se zodpovědnost za služby 

v oblasti zaměstnanosti a dalšího vzdělávání přesunula z federální vlády na provincionální 

úroveň. Kanadské kariérové poradenství bylo po dobu celé své historie vždy spojovacím 

článkem mezi komplexními činnostmi vedoucími k individuálním kariérním rozhodnutím a 

mezi měnícími se reáliemi kanadské ekonomiky a pracovního trhu.     

Kanadský systém zaměřený na rozvoj kariéry je mnohovrstevný a vysoce decentralizovaný. 

Tento systém odráží politické rozdělení pravomocí mezi federální, provincionální/teritoriální 

a obecní instituce v oblasti školství, dalšího vzdělávání a záležitostí spojených s trhem práce. 

Podle ústavy spadá školství do působnosti deseti provincií a tří teritorií. Federální ministerstvo 

školství v Kanadě neexistuje a provincie spolupracují v rámci rady ministrů školství (Council of 

Ministers of Education, Canada – CMEC), což přináší přehled o dění ve školství v regionech. 

V praxi to znamená, že se většina rozhodnutí, která souvisí se službami kariérního rozvoje, 

odehrávají přímo ve školních radách nebo školních institucích. Federální vláda má na 

starosti problematiku týkající se trhu práce, ale i zde se jak financování, tak pravomoci stále 

více přenášejí na provincie, a to prostřednictvím dohod o rozvoji trhu práce (Labour Market 

Development Agreements – LMDAs). Sedm provincií a teritorií (Alberta, Manitoba, Nový 

Brunšvik, Severozápadní Teritoria, Nunavut, Québec and Saskatchewan) převzaly poskytování 

služeb kariérového rozvoje a také další služby (s několika výjimkami) plně do své kompetence 

a dalších pět (Britská Kolumbie, Newfoundland and Labrador, Nové Skotsko, Ostrov Prince 

Edwarda and Yukon) vytváří služby společně s příslušným federálním ministerstvem pro rozvoj 

                                                     
30 http://mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/a-snapshot-of-career-practitioners-in-australia 
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lidských zdrojů (Human Resources Development Canada – HRDC). Pouze v provincii Ontario 

jsou služby kariérového poradenství stále připravovány i poskytovány tímto ministerstvem. 

Federální a provincionální spolupráce týkající se záležitostí na trhu práce je řízena fórem 

ministrů pro pracovní trh (Forum of Labour Market Ministers – FLMM). 

Když přemýšlíme o kariérovém poradenství, napadá nás otázka, kterou si kladou snad všichni 

poradci na světě: vědí vlastně kariéroví poradci, jaký reálný dopad mají online služby 

kariérového poradenství na klienta? Nutno říci, že využití informačních komunikačních 

technologií jako služby je prozkoumáno daleko méně než jejich využití jakožto zdroje. A platí 

také, že se více provádí evaluace klientů než činnosti založené na propojení teoretických i 

praktických znalostí, které by klienta motivovaly k rozvoji při rozhodování o jeho kariérním 

směřování. Kanadská studie s názvem CareerMotion se zaměřila na zlepšení schopnosti 

mladých lidí umět se rozhodovat v otázkách tvorby vlastní kariéry. Projekt poskytl mladým 

zaměstnancům nástroje na vyhledávání pracovních příležitostí a na plánování kariéry 

sestavené na základě jejich konkrétní situace. Projekt měl přinést svědectví o tom, zda se 

dovednosti spojené s pracovním uplatněním absolventů středních a vysokých škol mohou 

zlepšit díky využívání webových technologií.31 Projekt CareerMotion zpracoval v lednu 2012 

závěrečnou zprávu s názvem „Jak mohou webové technologie pomoci mladým lidem při volbě 

kariéry“ (How Web-based technologies can improve the career choices of young people). 

V únoru 2009 vydalo federální ministerstvo pro rozvoj lidských zdrojů (HRDC) dokument 

s názvem „Tipy pro zlepšení rozhodování mladých zaměstnanců v otázkách kariéry“ 

(Improving Career Decision-Making of Young Workers), který poskytuje analytický rámec pro 

studium a uvádí soubor zásad pro tvorbu online vyhledávání pracovních příležitostí podle 

projektu CareerMotion a nástrojů na tvorbu kariéry.  

V Kanadě fungují desítky webových stránek nabízejících kariérové poradenství: Monster.ca, 

JobBank.gc.ca, lmi-imt.hrdc-drhc.gc.ca, atd. Některé jsou vyhledávanější a lépe hodnocené 

než ostatní (Thorngate, Tavakoli, Rocca, Liu, 2010)32. Ale proč vlastně? Zatím neexistuje 

žádná studie, která by na tuto otázku odpověděla (Tavakoli, Thorngate, Rocca, 2010).33 

Příklady z Kanady nám mohou ukázat, jakým způsobem zvýšit množství užitečných informací 

obsažených na kariérových webových stránkách. K tomu potřebujeme vědět, jaký typ 

informací potenciální uživatel chce na webových stránkách najít a jakým způsobem by 

                                                     
31 De Roof, S, Hui, T. S., & Vincent, C. (2012) Career Motion: How web-based technologies can improve the career choices of young 
people.  SRDC Retrieved on 26 September 2012 from http://www.careermotion.ca/en/files/1313/2639/2243/en_cmreport.pdf 

32 Thorngate, W., Tavakoli, M, Rocca, C, Liu, J. (2010, January). From The Inside Out: A Problem Ecology Approach To 

Developing Useful Labour Market Information. Paper presented at the Expert Workshop on Measuring the Impact of Labour 

Market Information, Ottawa, Canada. 

33 https://www.careersandenterprise.co.uk/sites/default/files/uploaded/what_works_careers_websites_report.pdf 

http://www.srdc.org/publications/Career-Motion--Improving-Career-Decision-Making-of-Young-Workers-details.aspx
http://www.careermotion.ca/en/files/1313/2639/2243/en_cmreport.pdf
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informace měly být prezentovány a doručeny uživateli. Tímto způsobem lze získat informace 

o tom, jak webové stránky zlepšit z hlediska obsahu, zpracování informací a jejich předání 

klientovi.  

 

V minulosti se činnosti spojené s tvorbou kariéry odehrávaly zejména v rámci středního a 

navazujícího studia. Cílem bylo nasměrovat studenty a pomoci jim rozhodnout se na začátku 

pracovního života. Nyní se ale podle studie Atkinsonovy Fakulty liberálních a profesních 

studií na univerzitě v Yorku (Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York 

University) ukazuje, že se lidé potřebují učit v průběhu celého života, protože se musí 

vypořádat s různými změnami v průběhu kariéry. Učební osnovy pro vzdělávání v oblasti 

kariéry v Ontariu (The Ontario Curriculum for Guidance and Career Education) se ve velké 

míře zaměřují na celoživotní vzdělávání a na průběžné plánování kariéry. Učitelé zahrnují do 

svých učebních aktivit principy tzv. „budování cest k úspěchu“ (Creating Pathways to 

Success), kdy motivují žáky od mateřských až po střední školy k tomu, aby se naučili hodnotit, 

plánovat a přizpůsobovat se změnám v profesním životě. Seznam níže uvádí celou řadu volně 

dostupných online sebeevaluačních nástrojů, které mohou lidem pomoci uvědomit si své 

dovednosti, vlastnosti a kompetence. Tyto zdroje zároveň ilustrují nárůst nezávislého 

kariérového poradenství v Kanadě.  

Nástroje 

• 123test – psychologické testy 

• Alberta Work Search Online – online materiály ke stažení, prolinky na informace 

týkající se kariérních možností   

• Assessment.com MAAP – testy zaměřené na volbu vhodné kariéry  

• Career Cruising – dovednosti, kompetence a další informace týkající se kariéry, které 

jsou dostupné v některých školách a knihovnách 

• CareerTest.net – typy osobnosti (typová teorie) a volba vhodné kariéry 

• Career InSite – průvodce plánováním kariéry 

• Employment and Social Development Canada Essential Skills – přehled dovedností 

vyžadovaných pro učňovské obory 

• HumanMetrics Jung Typology Test – různé MBTI testy 

• Keirsey Temperament Sorter – možnost udělat si osobností test a okamžitě zjistit 

stručné vyhodnocení 

http://www.123test.com/about_123test/
http://www.alis.alberta.ca/worksearch
http://assessment.com/
http://www.careercruising.com/
http://www.careertest.net/
http://careerinsite.alberta.ca/careerinsite.aspx
http://www.esdc.gc.ca/eng/jobs/les/tools/assessment/es_self_assessment_trades.shtml
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes3.asp
http://www.keirsey.com/sorter/instruments2.aspx?partid=0
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• Life Values Inventory – testy ke zjištění hodnotového profilu 

• MyFuture – možnost sestavit si kariérový profil a získat informace o odpovídajícím 

pracovním uplatnění  

• O*NET OnLine – nástroj pro analýzu pracovního uplatnění a informace o kariérních 

možnostech 

• Ontario Workinfonet (OnWIN) – zdroj informací o vzdělávání a plánování kariéry i 

osobního života.  

• Open Colleges – nástroj k porozumění své vlastní osobnosti a k získání informací o tom, 

do jakých profesních oblastí se nejlépe hodíte  

• Personality Testing Holland Occupational Themes – interaktivní verze osobností 

typologie při výběru povolání - „IIP RIASEC Markers Scales“. 

• PersonalityPage – osobnostní dotazník 

• Prospects – online pomocník při tvorbě kariéry 

• Rogue Community College Holland Code Quiz – krátký zaškrtávací test k určení 

„Holland Code“ (RIASEC). 

• Service Canada Job Bank: Career Exploration – testy a materiály k identifikaci 

kariérních možností  

• Service Canada Job Bank: Making Career Decisions – testy a materiály k identifikaci 

kariérních možností  

• Toronto Public Library – sebeevaluační testy a materiály 

• TypeFocus – interaktivní testování ve třech oblastech: osobnost, zájmy a hodnoty  

• University of Toronto – online sebeevaluační soubor materiálů k tvorbě kariéry 

• University of Waterloo – centrum a knihovna pro informace v oblasti tvorby kariéry 

• Vocopher – informační zdroj v oblasti výzkumu pro profesionální kariérové poradce 

Čas, který věnujeme dialogu s klientem, se vrátí v podobě pevného vztahu s ním a pozitivně 

ovlivní výsledky poradenského procesu. Mnoha lidem se poté, co si uvědomí své silné a slabé 

stránky, otevřou širší možnosti pracovního uplatnění. V rychle se měnící společnosti, ve které 

dlouhodobé pozice už existují jen zřídka, je identifikace kariérních možností nesmírně důležitá. 

Hodnocení klienta dává prostor k širší diskuzi a umožňuje lépe pochopit možnosti pracovního 

uplatnění.   

http://www.lifevaluesinventory.org/the-process.html
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.onetonline.org/
http://www.onwin.ca/en/careerplanning/
http://www.opencolleges.edu.au/careers/career-quiz
http://personality-testing.info/tests/RIASEC.php
http://www.personalitypage.com/
http://www.prospects.ac.uk/myprospects_planner_login.htm
http://www.roguecc.edu/Counseling/HollandCodes/test.asp
http://jobsetc.gc.ca/eng/categories.jsp?category_id=12&crumb=12
http://www.jobsetc.gc.ca/eng/pieces.jsp?category_id=193
http://www.torontopubliclibrary.ca/search.jsp?N=4292958292
https://www.typefocus.com/
http://www.utsc.utoronto.ca/webapps/aacc-tools/SelfAssessment/online_inventory/
https://uwaterloo.ca/career-action/
http://vocopher.com/
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PŘÍPADOVÁ STUDIE –  NIZOZEMÍ 

V oblasti kariérového poradenství probíhá v Nizozemí už řadu let proces decentralizace a obor 

se více orientuje na trh. Výsledkem toho je, že služby kariérového poradenství jsou nabízeny 

různými institucemi ze státního i soukromého sektoru.  

V důsledku decentralizace a větší orientace na trh jsou služby nabízeny čtyřmi typy institucí: 

• poradenské aktivity poskytované v rámci vzdělávacího systému, 

• poradenské aktivity nabízené vládními institucemi, 

• poradenské aktivity poskytované zaměstnavateli a odborovými svazy,  

• poradenské aktivity nabízené soukromými subjekty. 

V textu se budeme zabývat některými vývojovými směry nizozemského kariérového 

poradenství v posledních letech a podíváme se také na širší témata, jako je předčasné 

ukončení školní docházky a nezaměstnanost mladých. 

Nástroje a služby  

Odborné středisko pro tvorbu kariéry a poradenství (Expertisepunt LOB VO-MBO)  

V červenci roku 2017 zahájilo činnost tzv. Expertisepunt LOB VO-MBO. Jde o odborné středisko 

pro tvorbu kariéry a poradenství. Toto středisko vychází z principů motivačního plánu na 

podporu kariérového vedení studentů středních škol, středních odborných škol a učilišť 

(Incentive plans career guidance – COG, www.elgpn.eu/elgpndb/view/260), které byly 

formulovány v roce 2009. Cílem tohoto střediska je zkvalitňovat kariérové služby poskytované 

studentům.  

https://www.expertisepuntlob.nl/ 

  

LOB – Gelijke Kansen 

V červenci 2017 vznikl také projekt LOB – Gelijke Kansen („LOB – rovné příležitosti“). Cílem 

tohoto projektu je poskytovat další podporu studentům středních odborných škol a učilišť při 

volbě studijního zaměření nebo učebního oboru a při hledání pracovního uplatnění po 

ukončení studia. Školy získávají také podporu k tomu, aby pomáhaly odstraňovat negativní 

postoje a předsudky a přispívaly tak ke zvýšení rovnosti příležitostí. Tento projekt vychází také 

z motivačního plánu na podporu kariérového vedení studentů středních škol, středních 

http://www.elgpn.eu/elgpndb/view/260
https://www.expertisepuntlob.nl/
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odborných škol a učilišť (Incentive plans career guidance – COG, 

www.elgpn.eu/elgpndb/view/260). 

Více na: https://www.expertisepuntlob.nl/nieuws/lob-en-gelijke-kansen 

  

Motivační plán na podporu kariérového vedení studentů (COG)  

V oblasti školství neexistuje v Nizozemí žádná specifická strategie pro zapojení informačních 

komunikačních technologií do služeb kariérového poradenství. Nicméně v roce 2006 vydalo 

nizozemské ministerstvo školství, vědy a kultury (OCW) dokument s informacemi týkajícími se 

orientace v oblasti kariéry a kariérového vedení. Jeden ze tří akčních plánů se zabývá nutností 

zlepšit informovanost související s volbou povolání a s dalším vzděláváním. Dokument 

obsahoval také přílohu s výsledky a výstupy motivačního plánu na podporu kariérového 

vedení studentů středních škol, středních odborných škol a učilišť (Incentive plans career 

guidance – COG) a také informační přehled („Factsheet“) o možnostech mentoringu na 

odborných učilištích.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/28/kamerbrief-over-

loopbaanorientatie-en-loopbaanbegeleiding (In Dutch) 

 

Předčasné ukončení školní docházky a nezaměstnanost mladých 

Přístup k problematice předčasného ukončení školní docházky v Nizozemí je v angličtině 

popsán zde: http://www.aanvalopschooluitval.nl/english. 

Nizozemí si stanovilo cíl snížit počet mladých lidí, kteří předčasně ukončí školní docházku, na 

maximálně 25 tisíc osob do roku 2016. Nizozemský integrovaný přístup a důsledné vedení 

záznamů se i v mezinárodním měřítku dávají za dobrý příklad toho, jak by se mělo k této 

problematice přistupovat. Nizozemský plán počítá i s kariérovým poradenstvím a zmiňuje 

dobré příklady z praxe. V roce 2014 vydala nizozemská vláda dokument týkající se prevence a 

boje s nezaměstnaností u mládeže (Dutch initiatives to prevent and combat youth 

unemployment), který obsahuje také různé poradenské přístupy při řešení této otázky.34 

Na vysokých školách se studenti povinně zapisují do vyšších ročníků, což má, společně s dalšími 

aktivitami spojenými se studiem, za cíl předejít předčasnému ukončení studia v prvním 

                                                     

34 www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/notas/2014/06/18/nederlandse-initiatieven-om-jeugdwerkloosheid-te-

voorkomen-en-te-bestrijden/dutch-initiatives-to-prevent-and-combat-youth-unemployment-versie-eng.pdf 

 

http://www.elgpn.eu/elgpndb/view/260
https://www.expertisepuntlob.nl/nieuws/lob-en-gelijke-kansen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/28/kamerbrief-over-loopbaanorientatie-en-loopbaanbegeleiding
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/28/kamerbrief-over-loopbaanorientatie-en-loopbaanbegeleiding
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/notas/2014/06/18/nederlandse-initiatieven-om-jeugdwerkloosheid-te-voorkomen-en-te-bestrijden/dutch-initiatives-to-prevent-and-combat-youth-unemployment-versie-eng.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/notas/2014/06/18/nederlandse-initiatieven-om-jeugdwerkloosheid-te-voorkomen-en-te-bestrijden/dutch-initiatives-to-prevent-and-combat-youth-unemployment-versie-eng.pdf


 
 
 
 
 

 

 
51 

 

ročníku. Podobný systém se chystá i pro odborná učiliště. Řešení otázky nezaměstnanosti 

mladých počítá také s využitím kariérového poradenství. Nizozemský oficiální představitel pro 

otázky zaměstnanosti mladých zdůrazňuje význam učit dovednosti potřebné k tvorbě kariéry. 

Také nizozemské ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství, vědy a kultury 

zpracovávají akční plán, který se zaměřuje na využití kariérového poradenství v boji 

s nezaměstnaností mladých lidí. Aktivity budou zaměřeny také na zranitelnou mládež 

z ohrožených skupin. Činnosti budou vykonávány ve spolupráci s obcemi, středními školami a 

učilišti.  

 

Střediska služeb pro vzdělávání a pracovní uplatnění (Leerwerkloketten) 

Ve všech regionech pracovního trhu bylo zřízeno jedno nebo více středisek pro vzdělávání a 

pracovní uplatnění (Leerwerkloketten). Jde o podporu partnerství mezi místními organizacemi, 

které se zabývají vzděláváním a pracovním uplatněním, jako jsou např. úřady práce, obce, 

vzdělávací instituce, informační střediska a další. Tyto organizace společně vyvíjejí činnosti, 

služby a produkty, jejichž cílem je pomoci lidem při přechodu ze školy na pracovní trh. Při 

těchto aktivitách se využívají i nástroje a služby kariérového poradenství. Činnost středisek 

byla vyhodnocena v roce 2015.  

www.leerwerkloketten.nl 

Nizozemské kariérové poradenství vychází z iniciativy ministerstva školství, vědy a kultury 

(OCW), která si dala za cíl podporovat proaktivní politiku celoživotního kariérového 

poradenství v zemi. Byla provedena analýza existujících postupů v poradenských službách 

zaměřených na kariéru, vzdělávání a zaměstnanost. V kontextu politiky Evropské unie týkající 

se celoživotního kariérového vzdělávání byly stanoveny čtyři následující priority:  

1. rozvoj dovedností pro tvorbu kariéry,  

2. přístup ke službám kariérového poradenství,  

3. zajištění kvality a vytvoření informační základny pro tvorbu strategií a rozvoje 

systému,  

4. nastavení mechanismů pro spolupráci a koordinaci.  

 

Evaluační nástroje 

Nástroje pro hodnocení a testování pomáhají lépe pochopit to, jakým způsobem mohou 

zájmy, schopnosti, kompetence, typ osobnosti a preference jednotlivce ovlivňovat jeho/její 

http://www.opleidingenwerk.nl/
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předpoklady být v určitém povolání či oboru úspěšný a spokojený. Tyto nástroje se souhrnně 

nazývají kariérové hodnocení.   

Kariérové hodnocení má velmi silný dopad na vývoj kariéry a ovlivňuje i celou společnost. 

Nástroje kariérového hodnocení využívají většinou kariéroví poradci na středních a vysokých 

školách, poradci pro volbu povolání, osoby poskytující koučink, centra na podporu 

zaměstnanosti a také jednotlivci, kteří se chtějí při volbě kariéry co nejlépe rozhodnout.   

Typy kariérových testů 

Kariérové testy se obecně zaměřují na identifikaci kariérních možností vycházejících z osobních 

předpokladů člověka. Mohou mít mnoho podob a mohou se v různých parametrech lišit.  

Tento typ hodnocení může být také velmi subjektivní, protože je často založeno na kritériích, 

která jednotlivec, nebo skupina lidí, subjektivně považuje při výběru kariéry za nejdůležitější. 

Níže uvádíme několik příkladů toho, v čem se mohou kariérové testy navzájem lišit.   

Metodologie 

Kariérové testy jsou ze své podstaty buď kvantitativní, nebo kvalitativní. Kvantitativní 

hodnocení se snaží popsat charakteristiky, dovednosti a vlastnosti člověka, které ovlivňují jeho 

schopnost uspět a najít naplnění v určitém typu kariéry. Metoda kvalitativního hodnocení je 

určena k tomu, aby lidem pomohla identifikovat své osobní a profesní cíle a preference, a oni 

se tak byli schopni na základě těchto informací rozhodnout. 

Hodnocené parametry 

Jedna z věcí, ve které se kariérové hodnocení liší nejvíce, jsou specifické parametry, na které 

se hodnocení zaměřují. Zatímco některá hodnocení cílí na osobní zájmy a hodnoty, jiné se 

orientují na škálu schopností a dovedností.  

Validita 

Velkou otázkou zůstává to, jak validní výsledky kariérových testů vlastně jsou, a to zejména 

v případě testů nabízených na internetu. Validita určuje, do jaké míry jsou výsledky hodnocení 

pro člověka přínosné, přičemž výpovědní hodnota mnohých testů zůstává sporná. Vzhledem 

k tomu, že posoudit validitu testů není jednoduché, je nutné brát jejich výsledky s rezervou a 

nepřikládat jim přehnaný význam.  

Profil cílového klienta 

Hodnocení mohou být všeobecná nebo specifická. Například oblíbené testy jako jsou. Myers-

Briggs Type Indicator – MBTI (test osobnosti MBTI) jsou všeobecné testy určené v podstatě 

pro jakýkoli trh. Jiné testy se zaměřují na specifická odvětví nebo trhy.  
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Výhody  

Evaluační nástroje mohou sloužit jako pomocník při identifikaci zájmů, nadání, hodnot, 

dovedností a kompetencí člověka. Využívají se také při zjišťování silných a slabých stránek 

jednotlivce. Lidé mohou využít výsledky testů k tomu, aby byli schopni dělat taková kariérní 

rozhodnutí, která budou odpovídat jejich zájmům, vlohám a cílům. Ačkoli se kariérové testy 

liší v rozsahu i ve výpovědní hodnotě, mohou lidem pomoci zvážit nové směry v jejich kariéře 

a dozvědět se něco o sobě samých.   

Jeden z největších přínosů kariérového hodnocení je to, že lidem pomáhá dělat taková 

rozhodnutí, díky kterým se v osobním i profesním životě mohou dále posunout. To platí 

zejména pro lidi, kteří chtějí změnit kariéru, protože jejich povolání už není perspektivní nebo 

protože se jejich zájmy odchýlily tak, že už nejsou slučitelné se stávající profesní dráhou. 

Kariérové testování zaměřené na podporu při změně kariéry může být velmi přínosné, protože 

změna kariéry sebou typicky přináší mnohé zkušenosti, ze kterých lze při hodnocení zájmů, 

dovedností, kompetencí a cílů klienta vycházet. Psychoanalyticky zaměřené kariérové 

hodnocení představuje další formu testování vhodné pro lidi, kteří si nevědí rady se svou 

kariérou nebo kteří ve své aktuální práci nejsou spokojeni. Psychologické hodnocení jde do 

hloubky a jeho cílem je odhalit příčinu klientových potíží. Psychologické kariérové hodnocení 

často vyřeší i situace, ve kterých neuspělo kariérové koučování a psychoterapie. Bohužel 

většina kariérových koučů a poradců není v oblasti psychologického kariérového hodnocení 

proškolena.  

Nevýhody   

Kariérové testy mohou být velmi přínosné, a to zejména pro lidi, kteří se v problematice 

kariérového rozvoje neorientují nebo si v této oblasti nejsou jisti. Na druhou stranu mohou 

mít testy v některých situacích i své velké nevýhody. Hlavní zásadou je brát výsledky 

kariérových testů s rezervou. Díky testování se lze dozvědět informace o sobě samém i o 

kariérních možnostech, které vyplývají ze zájmů, dovedností a hodnot konkrétního člověka, 

pokud bychom se ale na jejich výsledky spoléhali přehnaně, mohly by nás začít omezovat. 

Například, pokud vám v testu vyjde, že se velmi hodíte na práci policisty, ještě to neznamená, 

že se jím opravdu musíte stát.    

Výsledky kariérových testů vyžadují správnou interpretaci. Kariérové testy jsou smysluplné 

pouze v případě, že jste schopni jejich výsledky dobře pochopit a vysvětlit. Mnohé testy jsou 

navíc silně subjektivní, protože jsou založeny na subjektivním vnímání jednotlivce. Pokud tedy 

klient nemá správně nastavené vnímání sama sebe, výsledek testů může být zkreslený.  

Příklady online hodnotících nástrojů (v angličtině):  

https://www.careerfitter.com/free_test/careerbuilder/test 
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https://www.123test.com/career-test/ 

https://www.whatcareerisrightforme.com/career-aptitude-test.php 

http://www.opencolleges.edu.au/careers/career-quiz 

 

  

https://www.123test.com/career-test/
https://www.whatcareerisrightforme.com/career-aptitude-test.php
http://www.opencolleges.edu.au/careers/career-quiz
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Příloha 2 

Dotazník 

JOBHUB – online kariérové služby v ČR 

Dobré kariérové poradenství je velmi důležité k tomu, aby lidé měli v jakémkoli věku odvahu 

posunout se ve své kariéře dál a aby využili možnosti, které se jim nabízejí. Jsme skupina 

poradců v ČR a naším úkolem je sestavit soubor doporučení, ze kterých se bude vycházet při 

tvorbě a poskytování online služeb kariérového poradenství a podpory.    

Díky kvalitnímu kariérovému poradenství mají lidé více informací k tomu, aby se mohli lépe 

rozhodovat o svém budoucím životě. Bez dobrého kariérového poradenství nelze provádět 

reformy vzdělávání v technických oborech, poradenství je také motorem ekonomické 

spravedlnosti, protože lidé bez sociálního kapitálu nebo bez podpory rodiny trpí nedostatkem 

kariérového vedení nejvíce. V České republice je kariérové poradenství i přes svůj význam často 

kritizováno pro svoji nedostatečnost a nesystematičnost. Sestavili jsme proto rámcový přehled 

parametrů, které mají pomoci služby kariérového poradenství zlepšit. 

Jsem renomovaným odborníkem a teoretikem v oblasti kariérového poradenství. Velmi mě 

zajímají vaše kritické názory, a proto bych vás chtěl požádat o spolupráci při vyplnění 

krátkého dotazníku a o jeho navrácení v co nejkratším termínu.   

Děkuji mockrát. Dr. James-Stuart Duffin. 

 

1. Jakou úlohu má vláda (na národní i na místní úrovni) v oblasti podpory a 

poskytování kariérových služeb? Popište prosím stručně politické, 

legislativní a finanční podmínky, které upravují poskytování těchto služeb ve 

vaší zemi. Uveďte také, jaké kroky jste musel (a) udělat pro to, abyste mohl 

(a) vykonávat svoji současnou práci (v odrážkách nebo nákresem). 

  

2. Máte k dispozici kvalitní online nástroje a podporu a využíváte je? Pokud 

ano, popište, prosím, o jaké nástroje jde a jak s nimi pracujete.  
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3. Existuje ve vaší zemi dlouhodobý a kvalitní národní program, který řeší 

služby kariérového poradenství? Pokud ano, stručně jej popište a uveďte 

jeho hlavní aktéry.  

 

4. Jakým způsobem přistupuje systém kariérových služeb ke konkrétním 

potřebám klientů? Jaké jsou postupy využívání, aby služby odpovídaly 

konkrétním potřebám klienta?   

 

5. Jakým způsobem získává systém i odborníci informace o pracovním a 

kariérním trhu? Prosím popište, jak si informace sdílejí hlavní aktéři v tomto 

odvětví.  

 

6. Jak jsou vzdělávací osnovy středních a vysokých škol provázány se službami 

kariérového poradenství? Uveďte, jakým způsobem ovlivňují potřeby trhu 

práce tvorbu a implementaci školních osnov. 

 

7. Jakým způsobem je podporováno setkávání zaměstnavatelů se zaměstnanci 

na osobní úrovni i v on-line prostředí?  

 

8. Většina online kariérových poradenských služeb sdílí společné principy a 

cíle. Jak byste seřadili služby ve vaší zemi s ohledem na níže uvedené 

principy?  

Používejte následující jednoduché známkování: 

1  VÝBORNÉ,  

2  DOBRÉ,  

3  PRŮMĚRNÉ,  

4  USPOKOJIVÉ, 

5  NEUSPOKOJIVÉ. 
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Princip 1 

Snížit formální požadavky na minimum – služba by měla být snadno 

dostupná a flexibilní, uživatel by měl mít chuť službu využívat opakovaně a 

vracet se k ní. 

Hodnocení  1  2  3  4  5  

 

Prosím zdůvodněte své hodnocení. 

 

Princip 2 

Klienta co nejvíce motivovat – systém by měl vyhodnocovat data a klienta 

nasměrovat tak, aby se zlepšil jeho profil a zvýšily se jeho šance na úspěch.  

Hodnocení  1  2  3  4  5  

 

Prosím zdůvodněte své hodnocení. 

 

Princip 3 

Poskytovat podporu prostřednictvím národních standardů kvality – online 

služba by měla prosazovat etické hodnoty a pravidla spojená s kariérovým 

poradenstvím. 

Hodnocení  1  2  3  4  5  

 

Prosím zdůvodněte své hodnocení. 

 

Princip 4  

Zlepšit přístup k zaměstnavatelům, k dalšímu a k vysokoškolskému 

vzdělávání – online služba poskytuje informace nejen zaměstnavatelům a 

vzdělávacím institucím, ale také zájemcům o pracovní uplatnění a 

vzdělávání.  

Hodnocení  1  2  3  4  5  
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Prosím zdůvodněte své hodnocení. 

 

9. Uveďte online služby a osvědčené postupy z praxe, které považujete za 

kvalitní, účinné a vhodné pro internetový portál kariérových služeb.  

10. Pokud byste mohli udělat jednu jedinou věc, která by vedla ke zlepšení 

služeb kariérového poradenství, co by to bylo? Popište prosím svůj návrh. 

S jakým největším problémem jste se zatím setkal (a)? Máte nějaké další 

postřehy, názory nebo připomínky?  

 

 

 

 

 

 


