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Executive summary 

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům 

jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání 

a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.  

Cílem poradenství by měl být „správný člověk na správné židli“. Jinými slovy člověk, který je 

motivovaný, aktivní, využívá své nejlepší schopnosti a současně je jeho zaměstnání v souladu 

s aktuální životní situací. 

O kariérovém poradenství je u nás stále ještě malé povědomí s ne tak běžným využíváním jako 

je v jiných zemích Evropy nebo světa.  Svou cestu k masovému využití si teprve stále hledá.  

Zatímco v řadě zemí Evropy je běžné, že lidé zásadnější změny své kariéry průběžně konzultují 

s kariérovým poradcem, v ČR se stále zaměňuje kariérní poradenství za asistenci při volbě 

povolání u školních dětí, případně povinnou návštěvu úřadu práce v případě nezaměstnanosti. 

Kariérový poradce ale poskytuje mnohem rozmanitější služby a spolupráce s ním může 

předejít situaci, kdy už je člověk nezaměstnaný nebo výrazně nespokojený s vývojem své 

pracovní praxe. 

Aniž bychom si to někdy uvědomovali, tak práce je nedílnou součástí našich životů, často od 

ní odvozujeme celkovou spokojenost i naše sebevědomí a celkově naše zdraví.  
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1. Úvod 

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům 

jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání 

a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Je nedílnou součástí dalšího vzdělávání a jeho 

role spočívá v podpoře jedince v celoživotním učení a v pomoci s přijímáním správných 

rozhodnutí v jeho pracovní kariéře.  

V současné době je kariérové poradenství rozptýlené mezi různé rezorty, organizace a 

subjekty. Nejvíce jich pracuje v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a v resortu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V posledních letech získává na významu čím 

dál více také neziskový sektor, zejména v oblasti poskytování poradenských služeb specifickým 

cílovým skupinám. Služby kariérového poradenství jsou převážně vázány na daný resort, kam 

spadají. Problém je, že existuje velmi malé propojení poradců z různých sektorů, čímž není 

dostatečně zajištěna návaznost jednotlivých nástrojů a provázanost služeb. Jednotlivé 

subjekty využívají své poradenské nástroje, informační systémy či různé zdroje informací, ale 

zásadní problém tkví v tom, že tyto informační zdroje a služby spolu navzájem nespolupracují. 

Je také potřeba se zaměřit na provázanost se soukromými službami zaměstnanosti a 

neziskovým sektorem a na společnou implementaci nových způsobů práce s uchazeči a 

zájemci o zaměstnání v oblasti jejich uplatnění se na pracovním trhu. Propojení všech 

relevantních aktérů na trhu práce je optimální cesta k zefektivnění kariérového poradenství a 

na vnímání dalšího profesního vzdělávání mezi všemi účastníky trhu práce. 

Předmětem realizovaného projektu JOBHUB je vytvoření informačního systému pro podporu 

kariérového poradenství, který bude obsahovat a propojovat profesionální poradenské a 

diagnostické nástroje, zdroje informací a dat z oblasti trhu práce a sdílené online prostředí pro 

kariérové poradce.  Hlavním cílem je především zkvalitnit a usnadnit práci kariérových 

poradců, zvýšit jejich profesionalizaci a efektivitu práce a v neposlední řadě zajistit širokou 

dostupnost přehledných služeb kariérového poradenství.  

Jednou z dílčích aktivit projektu JOBHUB bylo získat a vyhodnotit informace o potřebách a 

požadavcích pracovníků veřejných služeb zaměstnanosti a dalších kariérových poradců pro 

jejich poradenskou činnost – zpracování analýzy potřeb cílové skupiny.  

Cílem této analýzy, kterou předkládáme, je celkově zmapovat potřeby kariérových poradců 

z různých sektorů a zpracovat je do komplexního výstupu, který bude sloužit jako jeden ze 

vstupních podkladů pro návrh a tvorbu informačního systému JOBHUB.  
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2. Pracovní skupiny 

Pro to, abychom získali, co nejlepší zpětnou vazbu, jsme v rámci aktivity projektu vytvořili tzv. 

pracovní skupiny (PS), na které byli pozváni odborníci na kariérové poradenství z různých 

oblastí. 

Během mnoha jednání těchto pracovních skupin jsme získali a vyhodnotili množství informací 

a požadavků odborných pracovníků a zpracovali je do souhrnné analýzy. 

Snahou projektového týmu bylo akceptovat a reagovat na konkrétní potřeby kariérových 

poradců. Návrhy a doporučení, které vzešly z těchto jednání, slouží jako jeden ze vstupních 

podkladů pro návrh a tvorbu jednotlivých modulů informačního systému JOBHUB.  

 

2.1 Složení pracovních skupin 

V první fázi ustavení pracovních skupin byli osloveni odborníci na kariérové poradenství 

z oblasti komerční, z neziskové a ze vzdělávací sféry. Celkově jsme oslovili 43 odborníků ze 

zmíněných oblastí.  

Jednalo se o zástupce z následujících institucí, společností a sdružení: 

Univerzita HK, Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství, NVF, AVŠP, 

Masarykova Univerzita, Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství, Evropská 

kontaktní skupina, Sdružení pro KP a kariérový rozvoj, Centrum andragogiky, Česká společnost 

pro rozvoj kariérového a HR poradenství, CZECHITAS, NÚV, VŠEM - JM kariérové centrum, 

Spiralis, Eduwork, EDUIn, Šance na vzdělání, SEDUKON, Aspekt, MADIO, NÚV, Asociace 

výchovných poradců, POINTe z.s., UniCredit - kariérový poradce.  

Zástupce jednotlivých organizací jsme oslovili a zaslali jim základní informace o existenci 

projektu, seznámili je s jeho hlavními cíli a přizvali jsme je ke spolupráci. Na úvodní jednání 

pracovních skupin se dostavilo celkem 17 odborníků kariérového poradenství z různých 

oblastí. Na tomto jednání jsme prezentovali podrobné informace o projektu JOBHUB a 

předložili naši představu fungování a práce jednotlivých pracovních skupin. Po této první 

informační schůzce se přihlásilo ke spolupráci na projektu celkem 17 odborníků na kariérové 

poradenství. V průběhu prvního pololetí byly přizvány ke spolupráci ještě dvě specialistky na 

kariérové poradenství, celkově jsme tedy v pracovních skupinách složených z kariérových 

poradců ze sféry vzdělávací, komerční a neziskové spolupracovali s 19 experty.  

Odborní pracovníci, kteří se rozhodli spolupracovat na projektu JOBHUB byli následně 

rozděleni do dvou pracovních skupin. První pracovní skupina byla tvořena poradci ze sféry 

vzdělávací. Byli zde např. zástupci univerzit, Asociace vysokoškolských poradců a NVF. Ve 

druhé pracovní skupině byli poradci ze sféry komerční a neziskové, kde byli zástupci z řad 
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České společnosti pro rozvoj KP a HR poradenství, Sdružení pro KP a kariérní rozvoj, Centra 

andragogiky či nezávislí kariéroví poradci. 

Třetí pracovní skupina byla vytvořena z pracovníků ÚP ČR, kteří se věnují kariérovému 

poradenství. Naší snahou bylo reagovat a akceptovat na konkrétní požadavky potřeb 

pracovníků ÚP ČR, pro které je primárně celý systém navrhován. Významnou spolupráci jsme 

od této pracovní skupiny očekávali i při návrhu a realizaci modulu, který má sloužit čistě pro 

pracovníky ÚP ČR a jejich poradce. Pracovní skupina složená ze zástupců pracovníků ÚP ČR 

pracovala samostatně a podle jiného harmonogramu. Důvodem bylo opožděné podepsání 

partnerské smlouvy realizátora projektu s GŘ ÚP a také odlišnost v některých projednávaných 

tématech. Proto také výstupy z této pracovní skupiny budeme v jednotlivých kapitolách 

uvádět samostatně, abychom oddělili jejich potřeby a názory a mohli je dát do kontextu 

s názory a potřebami poradců ze sféry vzdělávací, komerční a neziskové.  

Pracovní skupiny: 

• Pracovní skupina – Kariéroví poradci ze vzdělávací sféry 

• Pracovní skupina – Kariéroví poradci ze sféry komerční a neziskové 

• Pracovní skupina – Kariéroví poradci z ÚP 

 

2.2 Metody práce pracovních skupin 

Jak jsme již zmínili, pracovní skupina složená z poradců ÚP ČR pracovala samostatně a 

nezávisle na ostatních pracovních skupinách. Členové této skupiny se sešly celkem 9x střídavě 

v Praze a v Olomouci. Jejich společné setkávání začalo později, než bylo plánováno – v lednu 

2018. 

Pracovní skupiny složené z poradců vzdělávací, komerční a neziskové sféry měly odlišný 

způsob setkávání. V úvodu byli rozdělení na pracovní skupinu tvořenou zástupci ze vzdělávací 

oblasti a na pracovní skupinu, kde se setkávali poradci ze sféry komerční a neziskové. 

V uvedeném složení (rozdělení) proběhla celkově 4 setkání, kde se podrobně prodiskutovával 

a mapoval současný stav kariérového poradenství v České republice podle oblasti působnosti 

expertů. Na další jednání pracovních skupin, která se konala již ke konkrétním tématům 

informačního systému JOBHUB, byli kariéroví poradci zváni bez výše uvedeného rozdělení. 

Účastnili se jednání společně bez ohledu na sektor jejich působnosti a také dle zájmu o 

projednávaná témata. Činnost těchto pracovních skupin byla zahájena v dubnu 2017. 

Členové realizačního týmu měli v pracovních skupinách roli moderátorů a analytiků, kteří na 

každé jednání PS připravili scénář, podle kterého jednání probíhalo. Pracovní skupiny se 

scházely vždy nad konkrétním tématem, k němuž členové realizačního týmu připravili 

podklady. V rámci jednání pracovních skupin byla aktivně využívána technika myšlenkových 
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map, která je vhodným nástrojem při kreativním myšlení a uspořádání nápadů a myšlenek. 

Další využívanou technikou v rámci práce skupin byl brainstorming, který byl aplikován 

především při diskuzi nad obsahem jednotlivých modulů informačního systému. Nápady byly 

zaznamenávány a následně vyhodnoceny v rámci zápisu z jednání. Během jednání, která se 

tematicky dotýkala mapování situace kariérového poradenství v České republice, byla vedle 

techniky myšlenkových map aktivně využívána také řízená diskuze.  

Z každého jednání byl pořízen zápis a fotografická dokumentace. 
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2.3 Přehled jednání pracovních skupin 

 

PS TÉMA MÍSTO  DATUM 

PS - mix Úvodní jednání Praha 25.04.2017 

PS - EDU Mapování situace KP v ČR Praha 17.05.2017 

PS – komerce, nezisk Mapování situace KP v ČR Praha 17.05.2017 

PS - mix Katalog poradců Praha 02.06.2017 

PS - EDU Mapování situace KP v ČR Praha 13.06.2017 

PS – komerce, nezisk Mapování situace KP v ČR Praha 20.06.2017 

PS – mix Online, offline nástroje KP Praha 02.08.2017 

PS – mix Online, offline nástroje KP Praha 02.08.2017 

PS – mix Online, offline nástroje KP Praha 31.08.2017 

PS – mix Katalog poradců Praha 20.10.2017 

PS – mix 
Katalog poradců, Průvodce životními 
situacemi 

Praha 23.11.2017 

PS – ÚP ČR Úvodní jednání Praha 30.01.2018 

PS - mix Průvodce životními situacemi Praha 15.03.2018 

PS – ÚP ČR Mapování situace KP v ČR Praha 27.02.2018 

PS – ÚP ČR Mapování situace KP v ČR Olomouc 01.03.2018 

PS – ÚP ČR Mapování situace KP v ČR Praha 15.03.2018 

PS – ÚP ČR Mapování situace KP v ČR Olomouc 22.03.2018 

PS – ÚP ČR 
Moduly Informace o trhu práce a Katalog 
poradců 

Praha 10.04.2018 

PS – ÚP ČR 
Moduly Informace o trhu práce a Katalog 
poradců 

Olomouc 17.04.2018 

PS – ÚP ČR 
Moduly Sebeevaluační nástroj a Průvodce 
životními situacemi 

Olomouc 10.05.2018 

PS – ÚP ČR 
Moduly Sebeevaluační nástroj a Průvodce 
životními situacemi 

Praha 15.05.2018 

 

Tabulka č. 1 Přehled jednání pracovních skupin 
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3. Úvodní jednání 

PRACOVNÍ SKUPINA – VZDĚLÁVACÍ, NEZISKOVÁ A KOMERČNÍ SFÉRA 

V měsíci dubnu 2017 se uskutečnilo úvodní společné jednání pracovních skupin, kde byli 

pozváni odborníci z oblasti kariérového poradenství, a to ze sféry komerční, neziskové a 

vzdělávací. Na tomto jednání jsme experty kariérového poradenství informovali o projektu 

JOBHUB. Představili jsme jednotlivé moduly plánovaného informačního systému, které se 

budou v rámci projektu vyvíjet.  

Moduly informačního systému JOBHUB: 

• Sebeevaluační nástroj 

• Průvodce životními situacemi 

• Katalog poradců 

• Informace o trhu práce 

• Modul pro pracovníky ÚP ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1   Moduly informačního portálu JOBHUB 
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Dále jsme informovali i o dalších aktivitách, které jsou v rámci projektu plánovány a budou 

realizovány – workshopy, semináře, konference, fokusní skupiny, studijní cesty, analytické 

zprávy.  

Na úvodní schůzce bylo zároveň dohodnuto, že následující jednání, která mají zmapovat 

stávající situaci kariérového poradenství v ČR, budou probíhat formou rozdělení do dvou 

pracovních skupin. Na pracovní skupinu složenou z poradců z oblasti vzdělávání (PS EDU) a 

pracovní skupinu složenou z poradců z oblasti komerční a neziskové (PS KN).  

Toto rozdělení odborníků dle oblasti působení bylo využito pro jednotlivá setkání, aby se 

podrobně prodiskutoval a zmapoval současný stav kariérového poradenství v ČR, jak v oblasti 

vzdělávání, tak v oblasti komerční a neziskové. 

Po uskutečnění rozdělených pracovních jednání se pracovní skupiny promíchaly a experti již 

pracovali tematicky na konkrétních částech potřebných k návrhu a tvorbě jednotlivých modulů 

informačního systému JOBHUB. 

V rámci mapování stávající situace kariérového poradenství v ČR se celkově na čtyřech 

jednáních dvou pracovních skupin diskutovala následující dílčí témata:  

• Vývoj kariérového poradenství v 21. století 

• Klíčoví hráči 

• Metody a nástroje KP (včetně online nástrojů) 

• Kvalita KP, jeho hodnocení a měření 

• Rozvoj a celoživotní vzdělávání KP 

• Ideální stav KP v ČR – optimální budoucnost 

 

PRACOVNÍ SKUPINA – ÚP ČR 

V lednu 2018 se uskutečnilo úvodní jednání pracovní skupiny složené z pracovníků ÚP ČR. 

Účastníky jsme seznámili s projektem JOBHUB, s jeho významem a hlavními cíli a ideami ve 

vztahu ke kariérovému poradenství.  Dále jsme prezentovali jednotlivé moduly IS JOBHUB, tak 

aby členové PS měli ucelenou představu o celé struktuře a obsahu informačního systému.  

V rámci úvodního jednání zaznělo mnoho konkrétních otázek, což je pochopitelné, ale 

účastníkům jsme vysvětlili, že jednotlivým modulům se budou postupně konkrétně věnovat 

další pracovní setkání této PS.  

Na závěr jsme informovali o dalších aktivitách, které budou v rámci projektu realizovány. 

Prezentovali jsme informace o regionálních workshopech, které jsou plánovány a předložili 

členům harmonogram jednotlivých workshopů. Dále jsme podali informace o analýzách 
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zahraničních systémů KP, které probíhají a o záměru prezentovat výsledky těchto analýz na 

plánovaných workshopech.  

4. Mapování situace kariérového poradenství v ČR 

V rámci dalších setkání pracovních skupin byla prodiskutována následující témata, která se 

věnovala a zjišťovala stávající stav kariérového poradenství v ČR a také nastolila otázku, jaký 

by byl, dle pohledu expertů, stav ideální.  

 

4.1 Vývoj kariérového poradenství v  21. století  

PRACOVNÍ SKUPINA – VZDĚLÁVACÍ, NEZISKOVÁ A KOMERČNÍ SFÉRA 

Obě skupiny odborníků se shodovaly na tom, že v průběhu cca 10 let se celkově zlepšily 

používané technologie v oblasti kariérového poradenství a také se ustálila terminologie. 

Postupně také nabíráme zkušenosti ze zahraničí. Obor kariérového poradenství se stále 

v českém prostředí etabluje a postupně dochází ke snaze definovat, co kariérové poradenství 

je a co už ne. Ze strany klientů je kariérové poradenství pořád vnímáno spíše jen ve spojitosti 

s nezaměstnaností a s úřadem práce a klienti stále v podstatě často nevědí, co si pod pojmem 

kariérové poradenství představit.  

V průběhu posledních 10 let se zvýšila nabídka kariérového poradenství. K tomu přispěl vznik 

několika neziskových organizací a zvýšení poštu OSVČ, které se poradenstvím zabývají. 

Důležité zastoupení má rovněž vznik asociací v této oblasti, které kariérové poradce sdružují, 

a tak je o nich větší povědomí. 

Lze zaznamenat větší systémovou snahu o podchycení kariérového poradenství na školách 

v rámci vzdělávacího systému, nicméně poradenství na ZŠ a SŠ stále není na dobré úrovni. Na 

tuto oblast bohužel není kladen dostatečný důraz a chybí zde odborně erudovaní odborníci 

s dostatečným úvazkem pro realizaci kariérového poradenství na ZŠ a SŠ.  Naopak na VŠ je 

díky kariérovým centrům již mnohdy situace v tomto směru uspokojivá. 

Díky rozšiřující se nabídce kariérového poradenství lze pozorovat také celkově lepší propojení 

jednotlivých aktérů na tomto poli.  

Zazněl také názor, že podpora kariérového poradenství ze strany státu, resp. EU v oblasti 

zaměstnanosti spíše upadá. 
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   Obr. č. 2   Myšlenková mapa pracovní skupiny komerce a nezisková sféra 

 

PRACOVNÍ SKUPINA – ÚP ČR 

Členové pracovní skupiny se shodli, že během posledních 15 let se určitě v KP zlepšily 

používané technologie a ustálila se terminologie. 

Zvýšilo se povědomí o kariérovém poradenství. Kromě škol a evidovaných uchazečů o 

zaměstnání se zajímají o služby i občané. Přesné % nelze odhadnout, je různé dle regionů, ale 

dá se odhadnout v průměru na 5 % poskytovaných služeb IPS. Rovněž se zvýšil zájem o 

informace na trhu práce, o možnostech volby povolání rodičů s dětmi. Také se více projevuje 

nesoulad mezi obsahem a strukturou vzdělávacích programů a požadavky trhu práce, a to tím, 

že se zvyšuje počet absolventů hledajících uplatnění a možnost rady pro další cestu a orientaci 

na trhu práce. 

Rovněž se zvýšily nároky na výkon práce kariérových poradců na ÚP. Očekává se od nich více 

znalostí a povědomí o vícero oblastech – sociální, finanční, zdravotní. Na druhé straně se 

k tomu nedostává podpory a vzdělávání ze strany ÚP. Chybí, vzhledem k vývoji možnosti 
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vzdělávání v těchto oblastech, řešení krizových situací, podpora psychologa či mentora. Jako 

zásadní je vnímán neexistující proces supervize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3   Myšlenková mapa pracovní skupiny ÚP ČR 

 

V průběhu 21. století se v KP zlepšilo využívání digitálních technologií. Rovněž vznikly různé 

asociace, které kariérové poradce sdružují. Mění se také metody – stále více se používá 

koučování a interaktivnější metody a obecně vznikají i vzdělávací programy pro kariérové 

poradce. Dochází také k postupné mediální prezentaci KP a je patrné jisté zvýšení 
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informovanosti veřejnosti, co to KP je, nicméně obecná informovanost veřejnosti o KP zůstává 

stále nízká a KP veřejnost vnímá většinou jen ve spojitosti s činností ÚP a nezaměstnaností.  

Dále se pracovníci z ÚP ČR shodli, že se v této době určitě zlepšila vzdělávací nabídka. Celkově 

se také zvýšilo propojení na neziskové organizace – např. škola doporučí v této oblasti jinou 

organizaci, kde je již širší sít kariérových poradců a je zde již i lepší ochota ze strany klientů za 

tuto službu zaplatit. 

Na vysokých školách je úroveň kariérového poradenství opravdu dobrá – díky dobrému 

personálnímu obsazení – jsou zde přímo kariérová centra. Např. na MU je zde spolupráce se 

zaměstnavateli, kteří si platí registraci v systému a mají možnost si vybírat z konkrétních pro 

ně vhodných studentů či absolventů univerzity. Data o studentech se čerpají z univerzitní 

administrativy a studenti dávají souhlas, že chtějí být zařazeni v databázi. Na MU je např. 

systém pro zdravotní a státní sféru zdarma. 

Přínosem pro kariérové poradenství je, že se kariérové poradenství učí v rámci předmětů či 

volitelných předmětů na vysokých školách. 

 

4.2 Klíčoví  hráči  

PRACOVNÍ SKUPINA – VZDĚLÁVACÍ, NEZISKOVÁ A KOMERČNÍ SFÉRA 

Další diskutovanou otázkou bylo, koho řadí jednotlivý odborníci mezi klíčové hráče na poli 

kariérového poradenství. Obě skupiny se poměrně shodovaly a mezi klíčové hráče na poli 

kariérového poradenství řadí následující instituce, asociace a subjekty.  

Klíčoví hráči v oblasti kariérového poradenství v ČR 

• Euroguidance 

Zástupci komerční a neziskové sféry prezentovali, že ze strany této organizace by měla být 

významná podpora KP, nicméně v poslední době spíše stagnuje a funguje ve velmi 

omezené míře.  

• Kraje, obce  

Jakožto zřizovatelé škol, ve kterých je KP realizováno. 

• MPSV, MŠMT 

Státní instituce ovlivňující finanční toky. Z řad expertů bylo zmíněno, že je patrný aktuální 

nízký zájem o KP, což se dá dokladovat např. nízkou frekvencí schůzek poradního orgánu 

ke KP (tento poradní orgán je stejný jak pro MPSV, tak pro MŠMT). 

• MPO 

• Hospodářská komora 
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• Vzdělávací instituce 

Otázkou je, jakým způsobem budou fungovat a kolik jich bude existovat po ukončení 

čerpání dotací. 

• FDV 

Realizátor projektů z oblasti KP. 

• EKS, Aspekt 

• GŘ ÚP 

• Národní poradenská centra 

• ČAKP 

Sdružují kariérové poradce za účelem šíření a sdílení know-how, vzdělávání, propagace 

publikací, akcí zapojených členů apod.  

• AIVD 

Nově ustanovená pracovní skupina ke KP, aktuálně se řeší propagace KP směrem k 

personalistům a zaměstnancům. 

• AVŠP 

Asociace sdružující vysokoškolské poradce 

• Velké firmy, které umožňují stáže, praxe. 

 

Jako významní hráči na poli kariérového poradenství se dají označit kromě samotných 

kariérních poradců také koučové, psychoterapeuti, poradci osobnostního rozvoje, učitelé, 

personalisté. 

Z komerčních firem nebyla jakožto významný hráč na poli kariérového poradenství v ČR 

zmíněna žádná společnost. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA – ÚP ČR 

Pracovníci z ÚP ČR řadí mezi klíčové hráče v oblasti kariérového poradenství v ČR následující 

instituce, asociace a subjekty. 

• ÚP ČR 

• MPSV 

Národní soustava povolání (NSP) 

• Euroguidance 
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• MŠMT 

Národní soustava kvalifikací (NSK) 

• NÚV 

projekt KAP  

• FDV – projekty 

• Neziskové organizace 

• Vzdělávací organizace 

Otázka je, jakým způsobem budou fungovat a kolik jich bude po ukončení čerpání 

dotací. 

 

4.3 Metody a nástroje KP  (včetně online nástrojů)  

PRACOVNÍ SKUPINA – VZDĚLÁVACÍ, NEZISKOVÁ A KOMERČNÍ SFÉRA 

Dalším probíraným tématem v rámci pracovních skupin byla otázka používaných metod a 

nástrojů při práci kariérového poradce. 

Z PS-EDU vzešlo, že co se týká práce se studenty, tak často používanou metodou jsou různé 

testy a pracovní listy. S oblibou je užíváno tzv. kariérových kotev. Dále se používají hodnotové 

kartičky, u kterých je výhodná jasná definice a názornost nebo např. kreativní techniky jako 

malování. Nezřídka se využívá diagnostika s následnou diskuzí. 

V PS-KN se členové shodují na tom, že co se týká používaných metod a nástrojů při práci 

s klientem, tak obecně záleží na kontextu, zakázce a také na typu osobnosti klienta. Nejčastější 

používanou metodou je klasický poradenský rozhovor, dále rozhovor vedený behaviorálním či 

koučovacím způsobem a mentoring. Opět byla zmíněna diagnostika, která musí být 

kombinována s následným rozhovorem. Mezi užívané techniky pro práci s klientem v KP patří 

např. kariérový diář, myšlenkové mapy, různé kartičky, mapa života, čára života a vlastní 

pracovní listy. 

V rámci pracovních sezení měli členové pracovních skupin za úkol doplnit používané metody 

či konkrétní jim známé poradenské metody a pomůcky. V následující tabulce uvádíme seznam 

užívaných nástrojů (včetně online nástrojů) a metod společně s odkazy, kde je lze najít.  
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SEZNAM POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ A METOD V KP 

METODY ČI POMŮCKY ZDROJ 

Diagnostické testy http://www.testcentrum.com/  

Test osobnosti MBTI http://testosobnosti.zarohem.cz/  

Silné a slabé stránky http://prednostprednostem.cz/vystupy/  

Test studijních předpokladů  
https://www.scio.cz/nsz/osp-online-
ukazka.asp  

JobTip  
http://www.job-
tip.cz/Dotaznik/TypKlienta/PgTypKlienta.a
spx 

Test kariérních kotev 
http://www.careerguidance.eu/document
s/FAZE_1_METODA_10.pdf  

Test Styly interakce z kurzu od EKS   

Career Leader    

Real Game   

Belbinovy týmové role – test   

Osobní kompetenční portfolio http://znv.nidv.cz/okp/o-okp/-okapecko# 

Test sociální interakce   

Kariérový kompas + Multifaktorový pracovní 
dotazník  

http://www.tcconline.cz/psychodiagnostik
a/  

Na jakou práci se hodíš?  http://www.emiero.cz/  

Kariérový DiJÁř  https://www.karierovydijar.cz/  

Dotazník komunikačního stylu – asertivity   

Co umím – nástroj pro děti od EDUin http://www.coumim.cz/  

MBTI  http://test-mbti.hys.cz/ 

http://www.testcentrum.com/
http://testosobnosti.zarohem.cz/
http://prednostprednostem.cz/vystupy/
https://www.scio.cz/nsz/osp-online-ukazka.asp
https://www.scio.cz/nsz/osp-online-ukazka.asp
http://www.job-tip.cz/Dotaznik/TypKlienta/PgTypKlienta.aspx
http://www.job-tip.cz/Dotaznik/TypKlienta/PgTypKlienta.aspx
http://www.job-tip.cz/Dotaznik/TypKlienta/PgTypKlienta.aspx
http://www.careerguidance.eu/documents/FAZE_1_METODA_10.pdf
http://www.careerguidance.eu/documents/FAZE_1_METODA_10.pdf
http://znv.nidv.cz/okp/o-okp/-okapecko
http://www.tcconline.cz/psychodiagnostika/
http://www.tcconline.cz/psychodiagnostika/
http://www.emiero.cz/
https://www.karierovydijar.cz/
http://www.coumim.cz/
http://test-mbti.hys.cz/
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Sociodynamické poradenství, Peavy Vance R. 
Euroguidance 

http://www.euroguidance.cz/publikace/so
ciodynamicke-porad..pdf 

Karty pro psychoterapii, poradenství a 
koučink, Ceteras Profi 

http://ceteras.cz/produkty/karty-stavy/ 

Zakázaná učebnice koučování - aneb zápisky 
účastníků výcviku, Vokáčová Magdalena 

http://vokacova.com/zakazana-ucebnice-
koucovani/ 

Umění koučovat, Parma Petr   

Storytelling Cards 
http://www.b-creative.cz/terapeuticke-
pomucky-b-creative-karty-s-pribehy--
storytelling-cards 

Standardizovaná psychologická diagnostika 
od společnosti Testcentrum Hogrefe 
(převážně forma tužka-papír) + kvalifikovaný 
psycholog (zejména osobnostní a výkonové 
testy) 

  

Kariérní plán upravený pro potřeby Kariérního 
centra 

http://www.kariera.muni.cz  

Měkké, tvrdé a obecné kompetence (nástroj 
JobCheckIN na základě vlastního výzkumu, 
měkké kompetence na základě analýz 
inzerátů a rozhovorů s personalisty a 
publikací) 

 

 

Tabulka č. 2 Nástroje a metody kariérového poradenství s odkazy 

 

Odborníci z pracovních skupin dále také doporučili další odkazy na různé užitečné publikace, 

metodiky, materiály a portály věnující se kariérovému poradenství. 

• http://www.ekscr.cz/cs/publikace 

• http://www.cakp.cz/informacni-servis/literatura2/ 

• http://www.careerguidance.eu/ - výstupy z projektu 

• http://genderstudies.cz/ - výstupy z projektů + výzkumy 

• http://www.nvf.cz/stredisko-podpory-poradenskych-sluzeb  

• http://www.orienteexpress.cz/ 

• http://www.spiralis-os.cz/ 

• http://www.infoabsolvent.cz/ 

• https://portal.mpsv.cz/ 

• http://www.nuv.cz/ 

• http://www.fdv.cz/ 

http://www.euroguidance.cz/publikace/sociodynamicke-porad..pdf
http://www.euroguidance.cz/publikace/sociodynamicke-porad..pdf
http://ceteras.cz/produkty/karty-stavy/
http://vokacova.com/zakazana-ucebnice-koucovani/
http://vokacova.com/zakazana-ucebnice-koucovani/
http://www.b-creative.cz/terapeuticke-pomucky-b-creative-karty-s-pribehy--storytelling-cards
http://www.b-creative.cz/terapeuticke-pomucky-b-creative-karty-s-pribehy--storytelling-cards
http://www.b-creative.cz/terapeuticke-pomucky-b-creative-karty-s-pribehy--storytelling-cards
http://www.kariera.muni.cz/
http://www.ekscr.cz/cs/publikace
http://www.infoabsolvent.cz/
https://portal.mpsv.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.fdv.cz/
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• http://www.euroguidance.cz/index.html 

• http://nsp.cz/  

• http://narodnikvalifikace.cz/ 

 

Obecně dobré publikace sdílí na svých webových stránkách Euroguidance a vzdělávací a 

poradenská organizace EKS.  

Poradkyně uvedly, že mezi online nástroje využívané v rámci kariérového poradenství patří i 

Skype. Některé poradkyně zmiňovaly, že mají osobní zkušenost s tímto druhem online 

poradenství a tuto zkušenost hodnotily jako dobrou. Každý klient se nicméně v tomto 

prostředí cítí trochu jinak. Specifikem je snadná dostupnost (ovšem jen pro klienty, kteří umí 

pracovat s PC). Tato online konzultace může být pro klienta jen taková ochutnávka a získání 

základních informací o kariérovém poradenství, kdy se dále klient může rozhodnout, zda 

využije možnost schůzky „face to face“. Bylo zmíněno, že se dají v této formě uplatnit i 

interaktivní zážitkové metody. 

V rámci diskuze o online integrovaném portálu JOBHUB, členové skupin uváděli, že by uvítali, 

aby obsahoval např. videa (ukázky poradenské práce), webináře, pracovní listy, prostor pro 

diskuze a sdílení dobré praxe.  

Poradci by rovněž měli zájem o určitou technicko – marketingovou podporu v rámci usnadnění 

PR poradců (např. šablona, ze které by se mohl exportovat leták, plakátek apod.). Dále by zde 

byla vítána informace o tom, jak se propagovat na sociálních sítích (které jsou veřejností čím 

dál více využívány), jak tvořit kampaně a jak oslovit a získávat klienty. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA – ÚP ČR 

Co se týká používaných nástrojů, byl členy pracovní skupiny ÚP ČR zmíněn klasický poradenský 

rozhovor, rozhovor vedený behaviorálním i koučovacím způsobem (koučink má nicméně 

určité limity, protože některý klient často chce i rady) a mentoring. 

Dalším používanou metodou na ÚP ČR je diagnostika, on-line diagnostiku je vždy nutné 

používat i v kombinaci s rozhovorem. 

Dále byly zmíněny kariérový diář, myšlenkové mapy, práce s různými kartičkami, mapa života, 

čára života a vlastní pracovní listy. 

Z veřejných informačních systémů poradci uváděli především „Infoabsolvent“. 

 

 

http://www.euroguidance.cz/index.html
http://nsp.cz/
http://narodnikvalifikace.cz/
http://narodnikvalifikace.cz/
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4.4 Kvalita KP, jeho hodnocení a měření  

PRACOVNÍ SKUPINA – VZDĚLÁVACÍ, NEZISKOVÁ A KOMERČNÍ SFÉRA 

Kvalitu procesu poradenství nelze tak jednoduše měřit, neexistuje žádný standard, ke kterému 

by se dalo vztahovat. Standard kvality si v současné době nastavuje každý samostatně. Zazněl 

dokonce názor, že vytváření určitých formálních standardů kvality nemá větší význam a bylo 

by to stejné jako např. se systémem řízení jakosti ve firmě, kdy toto v praxi rozhodně nemusí 

být zárukou kvality.  

V rámci pracovních skupin obecně panovala shoda na tom, že měřítkem kvality poradenství 

by měl být subjektivní názor klienta. Tuto zpětnou vazbu je vhodné získat ihned, a to z důvodu, 

že návratnost zpětně zasílaných dotazníků je nízká.  

Do spokojenosti klienta se samozřejmě promítá vícero faktorů, které hrají důležitou roli ve 

vztahu klient – poradce (např. sympatie/antipatiie; zda poradce umí klienta zaujmout, zda umí 

získané znalosti a odbornost aplikovat v praxi atd.). 

S tématem kvality kariérového poradenství souvisí průběžné a kontinuální vzdělávání 

kariérových poradců, které by nemělo být zanedbáváno.  

Jednou z efektivních forem zvyšování kvality práce kariérových poradců je také supervize 

poradenských rozhovorů. Členové pracovních skupin se shodli, že u těch poradců, kteří se 

nechávají supervidovat, je také následně patrná korelace s větší spokojeností klientů. 

Co se týká měření kvality, členové pracovních skupin zmiňovali zkušenost s kvantitativním 

sledováním množství klientů na poradenství, přičemž množství těchto klientů je srovnáváno 

s předchozím obdobím (toto může souviset sice i s dobrým PR, nicméně určité vyjádření 

kvality tímto lze také vysledovat). 

Na VŠ je běžnou praxí, že pro zkvalitnění poradenských služeb slouží každoroční evaluace. 

Dotazníkovým šetřením se sleduje spokojenost studentů s poradenstvím. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA – ÚP ČR 

Kvalitu lze vnímat ze dvou pohledů, a to jednak z pohledu vlastního procesu (jak je nastavený, 

zda pokrývá vše, co by měl, zda se používají relevantní zdroje atd.) a jednak z pohledu klienta 

(jaký je výsledek, co si odnáší, jaká je spokojenost). 

Bylo diskutováno, že měření kvality procesu KP je obtížné a neví se o žádném standardu, ke 

kterému by se dalo vztahovat. V současnosti si standardy kvality určitým způsobem každý 

nastavuje sám.  V rámci zvyšování kvality KP by poradci velmi uvítali nastavení procesu 

supervize.  
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S tématem kvality KP souvisí také vzdělávací standardy pro kariérové poradce. Jednou věcí je 

existence profesních standardů, které dávají jistý základ, ale je důležité profesní rozvoj 

sledovat a nastavovat další vzdělávání a rozvoj poradců. V rámci hodnocení kvality pak lze 

srovnávat, jak moc 

další rozvoj poradce 

ovlivňuje kvalitu 

jeho poradenských 

činností. 

Celkově se členové 

skupiny shodují v 

tom, že o kvalitě KP 

rozhoduje klient. 

Jeho zpětnou vazbu 

je vhodné získávat. 

Do spokojenosti 

klienta se 

samozřejmě 

promítá vícero 

faktorů, které hrají 

důležitou roli ve 

vztahu klient – 

poradce (např. 

sympatie/antipatie; 

zda poradce umí 

klienta zaujmout, 

zda umí získané 

znalosti a 

odbornost 

aplikovat v praxi, 

atd.) 

Obr. č. 4   Dva pohledy vnímání kvality KP 

 

Dále členové PS zmiňovali zkušenost s kvantitativním sledováním množství klientů na 

poradenských a rozvojových aktivitách za rok, přičemž množství těchto aktivit je srovnáváno 

s předchozím obdobím. Toto může souviset sice i s dobrým PR, nicméně určité vyjádření 

kvality tímto také lze vysledovat. 
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U klientů, kde je dlouhodobá spolupráce, navíc pomocí škály klienti hodnotí tyto oblasti: 

• komunikace s poradcem 

• obsah poradenství 

• efektivita poradce 

• schopnost posoudit své schopnosti a dovednosti před a potom 

 

4.5 Rozvoj a celoživotní vzdělávání kariérových poradců  

PRACOVNÍ SKUPINA – VZDĚLÁVACÍ, NEZISKOVÁ A KOMERČNÍ SFÉRA 

V České republice existuje celá řada vzdělávacích programů od různých organizací, ale s velmi 

různou časovou dotací, kvalitou a cenou. Stále bohužel není vyjasněno, co by mělo takové 

vzdělání obsahovat a podle čeho jej akreditovat. Aktuálně kariérové poradenství v podstatě 

může dělat kdokoliv, protože se jedná o volnou živnost. 

V PS EDU se členové shodovali na tom, že v ČR chybí ucelený vzdělávací systém pro kariérové 

poradce. Měl by existovat standardizovaný bakalářský obor pro kariérové poradce, jako je 

tomu v jiných zahraničních zemích.  

Minimální obsah vzdělání již existuje alespoň v rámci NSK, což je považováno odborníky z PS 

KN za slušný základ, ke kterému by si poradce měl kontinuálně přidávat další kurzy a 

prohlubovat si své znalosti a dovednosti. V NSK ale chybí sebereflexní složky – dle názorů 

některých členů pracovních skupin by poradce měl ideálně projít i určitou sebezkušeností 

(stejně jako je tomu u terapeutických nebo koučovacích výcviků). Za důležité pokládají, aby se 

dobrý kariérový poradce uměl orientovat mj. také v psychologii osobnosti – konkrétně na to 

by měl být kladen velký důraz. 

Co se týká zájmu o vzdělávání ze strany výchovných poradců na ZŠ a SŠ, ten je bohužel nízký, 

neboť pedagogové na toto nemají časové kapacity. Např. v rámci doplňujícího pedagogického 

studia se kariérovému poradenství věnují pouhé tři hodiny vzdělávání.  

Při diskuzi o vzdělávání v oblasti kariérového poradenství zaznělo, že od roku 2012 proběhl 

dvakrát vzdělávací program pro kariérové poradce na VŠ. Tento program byl kvalitní – jednalo 

se o ucelený vzdělávací program, který organizovala PhDr. Hana Urychová z Informačního, 

poradenského a sociálního centra UK, nicméně z důvodu nízkého zájmu se dnes již nerealizuje. 

Z úst odborníků v rámci pracovních skupin zaznělo doporučení čerpat v rámci vzdělávání 

kariérových poradců z tohoto vzdělávacího programu. Dále byl uveden podnět k inspiraci 

z projektu VIP Kariéra II, kde je také vzdělávací modul ke zvýšení kvality KP 

http://ekariera.nuov.cz/ a předchozí projekt VIP Kariéra I 

http://ekariera.nuov.cz/index2.html. 

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1894775357267125/?lang=en
https://is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1894775357267125/?lang=en
http://ekariera.nuov.cz/
http://ekariera.nuov.cz/index2.html
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Členové pracovních skupin se shodli, že ze vzdělávacích organizací v KP jsou v poslední době 

dobře hodnocené organizace EKS a Aspekt. Dále bylo zmíněno, že ČAKP pravidelně pořádá 

„Letní školu kariérového poradenství“ – jedná se o průřez oblastmi kariérového poradenství, 

ve kterých by se měl poradce orientovat a ze strany účastníků se jedná o velmi oblíbenou akci. 

Na poli celoživotního vzdělávání v kariérovém poradenství členům pracovních skupin chybí 

mapování nejnovějších trendů a novinek ze světa kariérového poradenství a ocenili by, kdyby 

se tomuto monitorování, anotování, případně i recenzování metod a technik někdo 

systematicky věnoval. 

Na setkání PS zaznělo také doporučení pro jistý základ garance odborné erudice poradců, kteří 

by byli registrovaní v integrovaném portálu JOBHUB. Toho by šlo docílit absolvováním např. 

online kurzu (proloženo např. webinářem). Absolvováním online kurzu by se zajistila určitá 

kritéria kvality, sjednotila by se terminologie, mohly by se odstranit nejčastější chyby apod. 

Obsah témat by měl být širší, neboť kariérové poradenství se dotýká mnoha oblastí. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA – ÚP ČR 

Členové skupiny se shodli na tom, že v ČR chybí kvalitní ucelený vzdělávací systém pro 

kariérové poradce. Existuje zde sice nabídka vzdělávacích programů pro kariérové poradce od 

různých organizací, ale s velmi různou časovou dotací, kvalitou i cenou. Není vyjasněno, co by 

mělo takové vzdělávání obsahovat, podle čeho akreditovat. Na poli vzdělávání v kariérovém 

poradenství je patrná značná rozmělněnost nabídky a vzhledem k nevyjasněnosti kritérií na 

vzdělání kariérového poradce jím může být v podstatě každý, kdo se tak označí (volná živnost). 

Tím zde mohou vznikat propastné rozdíly v kvalitě a může docházet k rozporuplnosti vnímání 

profesního statusu kariérových poradců v očích veřejnosti.  

Co se týká zájmu o vzdělávání v oblasti KP ze strany výchovných poradců na ZŠ a SŠ členové 

deklarovali, že zájem je nízký, neboť na toto nemají časové kapacity.   

Na poli celoživotního vzdělávání v KP členům skupiny chybí mapování nejnovějších trendů a 

novinek ze světa a ocenili by, kdyby se tomuto monitorování, anotování, případně i 

recenzování metod a technik někdo systematicky věnoval. 

Na skupině zaznělo, stejně jako na PS EDU a PS KN, doporučení pro garanci odborné erudice 

poradců, registrovaných v integrovaném portálu JOBHUB. Poradci souhlasí se zmíněnými 

online kurzy, či webinářem, jak je uvedeno výše. Co se týká obsahu témat, tak skupina poradců 

z ÚP ČR doporučuje k zařazení mj. i tato témata: 

• základy krizové intervence a návazná síť služeb  

• kam klienta dále nasměrovat 

• zasazení v systému školství 
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• základy psychologického poradenství 

• praktické rady typu, co na sebe, atd. 

• etika poradce 

 

Na skupině byl také zmíněn názor, že by měl existovat standardizovaný bakalářský obor pro 

KP, tak jak je to běžné v jiných zemích. Dále, že by si měl budoucí kariérový poradce projít v 

rámci vzdělávání i určitou sebe zkušeností (tato sebe reflektivní složka ve standardech NSK 

chybí).  

V rámci diskuze o portálu JOBHUB, členové skupiny uváděli, že by uvítali, aby obsahoval videa 

(ukázky poradenské práce), webináře, pracovní listy nebo sdílení dobré praxe. 

 

4.6 Ideální stav kariérového poradenství  v ČR –  optimální 

budoucnost 

PRACOVNÍ SKUPINA – VZDĚLÁVACÍ, NEZISKOVÁ A KOMERČNÍ SFÉRA 

Dalším probíraným tématem byla v rámci mapování stavu kariérového poradenství představa 

ideálního stavu kariérového poradenství v České republice. 

Na skupině PS EDU převažoval názor, že při optimálním stavu by v ČR mělo být zajištěno 

dostupné kvalitní kariérové poradenství. K tomu je nutné vydefinování, co je kvalitní kariérové 

poradenství a co kvalitní již není. Je zapotřebí stanovit a dodržovat minimální standardy kvality 

kariérového poradenství. K ideální situaci by přispělo dodržovat kvalifikační standardy 

Kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu definované v NSK, případně by bylo 

vhodné podrobit tyto standardy revizi. Dále by k ideálnímu stavu přispělo rozšíření povědomí 

veřejnosti o tom, co kariérové poradenství obnáší, k čemu se dá využít a jaké jsou jeho přínosy.  

Byl vznesen námět na vytvoření české značky kvality v kariérovém poradenství, kterou by 

mohla udělovat některá asociace. K tomu by posloužilo vytvoření určitých kritérií, jejichž 

splněním a následným udělením značky kvality prověřenému kariérovému poradci by tato 

asociace garantovala určitou kvalitu kariérového poradenství v České republice.  

Členové pracovních skupin se shodli na tom, že k ideálnímu stavu kariérového poradenství by 

jistě přispěl i fungující, průběžně udržovaný a rozvíjený integrovaný portál JOBHUB. 

Členové PS EDU jsou zastánci toho, že by měl být zaveden koučovací přístup již při práci s žáky 

na ZŠ. Kariérové poradenství by mělo být součástí kurikula osnov SŠ a VŠ a lidé, kteří 

poradenství provádí, by samozřejmě měli být pravidelně školeni. 

Za ideální by všichni považovali existenci již zmíněného akreditovaného bakalářského 

programu pro kariérového poradce. 
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Kariérové poradenství by mělo být standardizovanou, v životě běžnou a snadno dostupnou 

službou. Bylo řečeno, že není třeba vymýšlet nic nového, stačí se pouze inspirovat v zahraničí. 

Kariérovému poradenství 

by obecně také velmi 

pomohla vyšší 

medializace a také 

podpora státu, resp. EU. 

Dle zkušeností z praxe je 

patrné, že každá reportáž, 

každý článek v novinách 

přináší zvýšenou vlnu 

zájmu o kariérové 

poradenství ze strany 

veřejnosti. Proto je 

důležité, aby se udržoval 

kontakt s veřejností např. 

prostřednictvím médií, 

realizovali se přednášky, 

udržovala se komunikace 

na sociálních sítích, 

realizoval se pravidelný 

reporting, zasílaly se 

např. newslettery apod.  

 

     Obr. č. 5   Myšlenková mapa – Ideální budoucnost KP v ČR 

 

PRACOVNÍ SKUPINA – ÚP ČR 

Na skupině převažoval názor, který koresponduje i s názory PS EDU a PS KN, že ideální stav 

kariérového poradenství v ČR znamená dostupnou a kvalitní službu KP.  Je nutné definovat 

minimální standardy kvality KP a také je dodržovat. Kariéroví poradci z ÚP ČR si také myslí, že 

by bylo určitě přínosné dodržovat kvalifikační standardy Kariérového poradce pro vzdělávací 

a profesní dráhu z NSK. V ideálním stavu by také mělo fungovat přirozené a pravidelné 

rozšiřování povědomí o existenci kariérového poradenství mezi veřejností, o jeho účelu, 

možnostech a využívání.   
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KP by mělo být standardizovanou, běžnou a snadno dostupnou službou. 

Měla by být podpořena PR mezi širokou veřejnost, hlavně oslovení rodičů dětí před volbou 

školy, ale i obecně oslovení mladých lidí. 

 

4.7 PR kariérového poradenství  

Členové skupiny poradců z oblasti vzdělávání (PS EDU) deklarovali v současné době menší 

zájem ze strany studentů o kariérové poradenství a rozvojové aktivity. Důvodem je 

pravděpodobně dostatek pracovních nabídek na trhu práce a nízká nezaměstnanost.  

Panovala shoda na tom, že v rámci PR je důležité zaměřit se na to, kde a jak komunikuje cílová 

skupina. Vzrůstá efektivita komunikace na sociálních sítích (zejména Facebook). Co se týká 

dalších nástrojů pro PR kariérového poradenství, bylo zmíněno, že je dále velmi funkční 

emailová komunikace. Důležitý je také osobní kontakt, proto je velmi efektivní i prezentace 

kariérových center přímo při výuce na začátku studia na VŠ a také účast na veletrzích 

pracovních příležitostí.  

Jako velmi důležitou vidí členové PS propagaci kariérového poradenství v médiích (včetně těch 

médií, které oslovují mladší generace) a celkové zvýšení PR kariérového poradenství. Z praxe 

je patrné, že každá reportáž, článek v novinách apod. přináší zvýšenou vlnu zájmu o kariérové 

poradenství ze strany veřejnosti. Problém je, že veřejnost často neví, co si pod pojmem 

kariérové poradenství představit, a proto je důležité věnovat se náležité osvětě a udržovat 

kontakt s veřejností, realizovat pravidelný reporting, psát newslettery apod. Bohužel 

organizace i jednotlivci se potýkají s tím, že na toto nemají dostatečnou kapacitu. 
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5. Online a offline nástroje kariérového poradenství 

Další jednání pracovních skupin se věnovala online a offline nástrojům kariérového 

poradenství. Jednání se uskutečnila celkově tři a byla koncipována jako brainstorming a 

otevřená diskuze nad tím, co by informační systém JOBHUB měl obsahovat, aby jej kariéroví 

poradci aktivně a efektivně využívali a aby byl přínosem pro jejich práci.  

Tato jednání byla velmi plodná a plná nápadů ze stran kariérových poradců. Vzhledem k velké 

rozmanitosti probíraných témat jsme jednotlivé připomínky a nápady seskupili do několika 

oblastí, abychom zajistili větší přehlednost.  

• Databáze metod, dokumentů, informací 

• Obecné informace o KP 

• Poradenství 

• Projekty 

• Osobní profil poradce 

• Certifikát kvality 

• Nástroje IS JOBHUB 

• Trh práce, zaměstnavatelé 

• Grafická stránka IS JOBHUB 

• Ostatní 

 

DATABÁZE METOD, DOKUMENTŮ, INFORMACÍ 

Kariéroví poradci by na portále JOBHUB rádi hledali metody, novinky a zdroje informací 

potřebné ke své práci. Dále by také uvítali přehled aktuálních akcí, které se konají v oblasti 

KP. Toto poradcům opravdu chybí a vidí jako užitečné mít tyto informace na jednom místě.  

Členové PS doporučovali, aby v sekci určené přímo pro kariérové poradce byla tzv. databáze 

metod poradenství a např. vzájemné případové studie. Tyto metody samotných procesů by 

mohly být rozděleny např. dle toho v jaké fázi života klient je – jestli před vstupem na trh práce, 

v pracovním procesu nebo jako zralá skupina obyvatel. Přínosem této databáze metod by bylo, 

že by byly všechny přehledně na jednom místě a bylo by možné zde nalézt informace o 

jednotlivých metodách, popis procesu, cíl metody, licenční metody, podmínky používání, 

důležité kontakty, na koho se např. obrátit. 

Poradci jsou si ovšem vědomi, že zde se mnohdy může narážet na problém se zakoupením 

licencí a absolvováním zaškolení. 
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OBECNÉ INFORMACE O KP 

Poradci se shodují, že by v rámci portálu JOBHUB měla být popsána obecná specifikace 

kariérového poradce. O tom, co je náplní této profese. Měla by zde být informace o tom co 

kariérové poradenství je a co už není. Proč je kariérové poradenství na vzestupu a proč je na 

něj kladen takový důraz. Bylo by užitečné zde popsat proces KP a jeho obsah ve dvou rovinách 

– klient vs poradce – co může poradce nabídnout a co může klient získat, kam může směřovat.  

Experti zároveň zdůrazňovali, že nechtějí, aby IS JOBHUB byl jen knihovnou pro používání, ale 

aby posunul kariérové poradenství k vyšší informovanosti klientům. A hlavně, aby bylo 

pochopeno, že KP není jen o hledání práce a o nezaměstnanosti a ve kterých směrech může 

být pro klienta užitečné. 

 

PORADENSTVÍ 

Pro experty PS by byla velmi užitečná právní podpora, především v oblasti ochrany osobních 

údajů. Uvítali by možnost jakéhokoli právního poradenství. 

Dále při diskuzích panovala shoda na tom, že by mohly být na portále JOBHUB k nalezení 

užitečné formuláře – např. osobní karta klienta, jak uzavřít smlouvu s klientem apod. 

 

PROJEKTY 

Členové PS navrhovali, aby portál obsahoval seznam projektů z oblasti pracovního a 

kariérového poradenství aktuálně realizovaných např. Úřadem práce ČR, neziskovými 

organizacemi nebo např. FDV (napříč kraji), které klient může zdarma využít. Tyto projekty 

jsou zdarma a informace o těchto projektech poslouží jak poradcům (kam např. mohou klienta 

směrovat), tak i samotným klientům.  

Dále by přivítali zveřejnění dalších projektů z EU – novinky kariérového poradenství. 

V sekci od ÚP by uvítali informace o projektech aktuálně realizovaných na ÚP, nabídky práce 

evidované na ÚP a také seznam možností aktuálních rekvalifikací včetně obecných informací, 

co lze od ÚP získat, na co má klient nárok.  

 

OSOBNÍ PROFIL KARIÉROVÉHO PORADCE 

Další z témat na jednáních byla položka „osobní profil kariérového poradce“. Tomuto tématu 

se později věnovala další jednání pracovních skupin, která byla zaměřena konkrétně na modul 

Katalog poradců. Podrobný popis a obsah této části je uveden v následující kapitole č. 6 

Katalog poradců. 



 
 
 

 
30 

 

Zde uvádíme jen části, o kterých členové pracovních skupin diskutovali v rámci obecných 

nástrojů IS. 

Možnost uvedení osobního profilu poradce by členové PS brali rozhodně jako velký přínos. 

V rámci zveřejnění profilů by mohly být jednotlivé profily ohodnoceny a tím by se lišily dle 

kvality poradce. Bylo by dobré v rámci osobního profilu uvádět také cílovou skupinu, na kterou 

se poradce zaměřuje. Dalšími požadovanými náležitostmi osobního profilu jsou ze strany 

poradců uváděny portfolio a plán osobního rozvoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6   Záznam z jednání pracovní skupiny k online a offline nástrojům KP 

 

CERTIFIKÁT KVALITY 

Poradci z PS uvedli, že by bylo užitečné mít zde tzv. certifikát kvality. Navrhují způsob, který 

spočívá v tom, že jakmile by klient prošel kariérovým poradenstvím a poradce ho verifikuje, 

tak by mu klient udělil např. počet hvězdiček. Tato výhoda by mohla být oboustranná – pro 

poradce by znamenala dobrou referenci a pro klienta výhodu u zaměstnavatele.  
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Vedla se také diskuze o tom, zda by měly být nástroje, metody a ostatní informace z portálu 

JOBHUB přístupné všem kariérovým poradcům, nebo selektovat přístup podle splnění určitých 

podmínek (odbornost, vzdělání atd.). V tomto směru nepanovala jednotná shoda, nicméně 

převažoval názor, že by informace měly být otevřené a přístupné neomezeně (např. po 

předchozí registraci). Tím by zároveň byla zajištěna i větší propagace KP. V rámci diskuze o 

kvalitě poradců bylo navrženo umístit na portál JOBHUB do sekce pro poradce i informace o 

standardech kvality pro kariérové poradce a zároveň i informace o možnostech vzdělávání 

kariérových poradců. 

 

NÁSTROJE IS JOBHUB 

Kariéroví poradci z PS vidí celkově velkou užitečnost a přínos portálu JOBHUB v tom, že může 

fungovat jako určité pracovní prostředí pro spolupráci mezi klientem a poradcem. Uvádí, že 

online komunikace a její správa je užitečná, jak pro případnou přípravu klienta před schůzkou 

(vyplnění dotazníku, testu), tak i pro poradce, který předem získá relevantní data o klientovi.  

Z jednání vzešel důležitý námět do sekce pro klienty, kde poradci uvádí, že by zde mohlo být k 

dispozici něco na způsob pracovních listů pro mapování kompetencí klientů. Klient by si mohl 

sám na základě svých životních a pracovních zkušeností a dovedností zmapovat svoje 

kompetence a následně tyto informace (např. ještě před schůzkou) nasdílet poradci. Pro 

inspiraci pracovních listů na zmapování kompetencí odkazují poradci na stránky NVF. 

V rámci PS proběhla také diskuze o určitém rozcestníku pro klienty, díky kterému by se 

klientovi zobrazily relevantní informace, vhodní poradci apod.  Jakým způsobem rozcestník 

řešit? Většina poradců se přiklonila k názoru, že rozcestník by měl být jednoduchý a 

koncipovaný podle životní situace, v jaké se klient nachází a podle toho jaký má cíl. (Např. jsem 

student SŠ, VŠ a hledám práci po škole, jsem bez práce a hledám zaměstnání, mám práci a chci 

změnit zaměstnavatele/obor, jsem po mateřské a chci se vrátit do zaměstnání, jsem po VTOS 

a hledám práci). Specifikace cílových skupin by měla být jednoduchá a snadná, aby se klienti 

rychle našli.  

 

Při diskuzi o dotazníku pro zaměstnavatele se v rámci PS doporučuje, aby byly sledovány spíše 

tvrdé kompetence než měkké dovednosti klienta. Měkké dovednosti jsou těžko hodnotitelné, 

jak ze strany poradce, tak i ze strany samotného klienta.  

 

TRH PRÁCE, ZAMĚSTNAVATELÉ 

Experti z PS uvedli, že významným důvodem k aktivnímu a pravidelnému využívání portálu 

JOBHUB by mohlo být, pokud by zde firmy (zaměstnavatelé) uváděli své volné pracovní 

pozice, ale s rozšířenějšími informacemi, než jsou uvedené v klasických inzerátech. Např. zda 
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jsou či nejsou pozice vhodné i pro osoby po VTOS, OZP, vhodné pro maminky po mateřské 

apod. 

Dále by experti v rámci portálu JOBHUB uvítali aktualizované informace a trendy z oblasti trhu 

práce – např. jaké vznikají nové profese, obecně informace z oblasti HR, novinky z oblasti KP 

ze zahraničí apod. 

 

GRAFICKÁ STRÁNKA IS JOBHUB 

Poradci by ocenili, aby portál JOBHUB na první pohled zaujal, aby stránky nevypadaly moc 

„úřednicky a státně“ a také aby zde nebyla velká spojitost jen s nezaměstnaností. 

Diskutovala se také vizuální stránka fotek portálu JOBHUB – ze strany poradců jsou 

preferovány spíše civilní fotografie z českého prostředí, nikoli jen z korporátního.  

 

OSTATNÍ  

Následující položky jsou nápady a doporučení ze strany členů PS, které jsme nezařadili do 

žádné z předchozích oblastí, ale jsou pro realizační tým projektu podnětné z pohledu vývoje 

informačního systému.  

• systém by měl být samoučící 

• je důležité, aby všechny části IS JOBHUB byly navzájem propojeny 

• poradci vidí v projektu obrovskou šanci vydefinovat a specifikovat účel a kvality 

kariérového poradenství 

• portál by měl pomoci k propagaci službám kariérového poradenství  

• v rámci IS JOBHUB by měla být samostatná sekce pro zaměstnavatele 

• byl by vhodný seznam návazných sociálních služeb pro nízkopříjmové, nemotivované 

klienty, kteří jsou např. v hmotné nouzi 

• uvítali by i seznam koučů pro vysokopříjmové top manažery, uvažující o kariérové 

změně 
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6. Modul Katalog poradců 

6.1 Úvodní jednání ke Katalogu poradců  

V měsíci červnu 2017 se uskutečnilo první jednání PS k tématu Katalog poradců. Na toto 

jednání byli pozváni spolupracující experti kariérového poradenství a věnovali se tématům 

potřebných k rozvoji modulu „Katalog poradců“. 

Účastníkům pracovní skupiny byly naznačeny základní teze dalšího rozvoje Katalogu poradců 

a jeho význam pro rozvoj kariérového poradenství. Katalog poradců bude v projektu rozvíjen 

jako součást informačního portálu JOBHUB -  jako online nástroj pro zadávání veřejných profilů 

kariérových poradců. Hlavním cílem je popularizace kariérového poradenství v ČR. 

Prezentovány byly první informace o tvorbě a podobě frontendu, backendu (administrace 

poradenství), dále pak podmínky registrace kariérových poradců, informace o záměru rozšířit 

působnost Katalogu poradců ve všech regionech ČR, možnost volby poradce klientem 

samotným, vlastní míra zapojení kariérového poradce do sebeprezentování a další. Součástí 

tohoto modulu budou také videa. V rámci PS bude diskutováno téma, jaké informace budou 

tato videa obsahovat.  

Dále byl představen další cíl, kterým je samotný networking odborníků na kariérové 

poradenství v ČR. Myšlenkou je, že se Katalog poradců stane nástrojem odborníků na 

kariérové poradenství, který bude sloužit pro zviditelnění profesionálů, kde se bude možno 

veřejně akreditovat, bude obsahovat informace o používaných metodách a nástrojích, stane 

se místem pro profesní komunitní kontrolu.  

Souhrnným cílem současnosti je vytvořit online nástroj, který bude zastřešovat všechny vrstvy 

KP v ČR.  

 

6.2 Systematizace číselníků v  Katalogu poradců 

Další jednání bylo zaměřeno na systematizaci číselníků v Katalogu poradců s důrazem na 

číselníky poradců. Na úvod byl představen Katalogu poradců, historie vzniku, aktuální 

informace z jeho vývoje a také byla vysvětlena jeho role v rámci projektu JOBHUB. 

Byly prezentovány jednotlivé typy číselníků (od sociodemografických ukazatelů po tzv. životní 

situace) a k čemu je lze využít. Např. že se díky číselníkům může poradce rychleji a přesněji 

představit na svém veřejném profilu. Díky číselníkům si může klient rychleji vyfiltrovat "svého 

ideálního poradce" nebo si může díky číselníkům poradce lépe třídit "své klienty" uvnitř svého 

neveřejného profilu.  
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Následně se členové PS na jednání důkladně věnovali následujícím tématům: 

• Veřejný profil poradce 

• Číselníky tagů pro poradce 

 

VEŘEJNÝ PROFIL PORADCE  

VIDEOVIZITKA 

Účastníci pracovního jednání se shodli na tom, že videovizitka je dobrý sebeprezentační 

nástroj (jeden z nejlepších), nicméně její umístění na portálu by mělo být dobrovolné (pokud 

to nebude vyžadováno např. účastí v projektu). Co se týká zpracování videovizitek, mělo by 

být uvedeno doporučení jakým způsobem je zpracovat a následně nasdílet např. na Youtube. 

Dále se projednávaly další body v rámci veřejného profilu poradce – jméno, titul, fotka, 

LinkedIn – tyto náležitosti by měly být u veřejného profilu poradce standardně povinně 

zveřejněny (titul může být volitelný). 

 

KONTAKTY 

U všech poradců bude povinně umístěn kontaktní formulář.  

Webové stránky, email, tel. – budou dobrovolné. 

 

MOTTO 

U profilu poradce bude moci být uvedeno motto. Zajímavá forma, která může o člověku 

vypovídat o jeho uvažování, hodnotách, stylu práce, přístupu ke klientům atd.   

 

REGIONY POSKYTOVÁNÍ KP 

Pro poradce zde bude možnost uvést kraj, města, kde poskytuje poradenské služby 

(dobrovolné). Na jednání PS vzešlo doporučení na doplnění textu …. „Poskytuji KP POUZE v 

místě XY“. 

 

JAZYK  

Informace, v jakém jazyce poskytuje poradce kariérové poradenství – povinný aspekt 

k vyplnění. Ze strany PS bez komentáře. 
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PORADENSTVÍ POSKYTUJI FORMOU 

• Osobně 

• Online nástroje, které používám s proklikem 

Pokud poradce poskytuje poradenství pouze online = tzn., že poradce je dostupný v celé ČR. Z 

PS vzešlo doporučení, že by se mělo v rámci kategorie (forma poskytování KP) jednat o filtr, 

který je ještě nadřazený regionům, kde se kariérové poradenství poskytuje.  

 

MOJE ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍCH/ASOCIACÍCH 

Tato položka bude volitelná, ideálně s možností prokliku na stránky konkrétního sdružení či 

asociace. 

V rámci jednání PS proběhla diskuze na téma autokorektury zadaných informací, v kterou 

věříme a předpokládáme, že bude fungovat asi jako v oblasti pracovní sociální sítě LinkedIn. 

 

OCENĚNÍ V OBLASTI KP 

Tato položka bude volitelná. 

Ze strany členů PS bez komentáře. 

 

LEKTORUJI  

Na jednání PS proběhla diskuze, zda už v rámci profilu nebude příliš mnoho informací a zda by 

tato informace klienty zajímala.  

V rámci pilotu otestujeme a uvidíme, kde a jak tento bod v rámci profilu necháme. 

 

CENA A PLATBA 

Uvedení ceny bude dobrovolné, nicméně zvyšuje pravděpodobnost reakce klienta – toto je 

jeden z klíčových faktorů pro rozhodování klienta. 

Členové PS doporučovali ponechat na dobrovolnosti uvedení ceny ze strany poradce, tzn. 

nechat i možnost „Cena na vyžádání“. 

Závěr diskuze byl takový, že se ponechá uvedení tohoto údaje na dobrovolnosti poradců a 

bude umožněno vyplnění s možností komentáře v textovém poli. Kvůli případné filtraci 

poradců podle ceny se členové skupiny shodli na návrhu, aby poradci měli povinnost uvést 

alespoň minimální částku a nechat textové pole ke komentáři. Na jednání PS se účastníci shodli 

také na přidání číselníků možností přijímání platby. 
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ČÍSELNÍKY TAGŮ PRO PORADCE  

O JAKÉM TRHU PRÁCE SLEDUJI AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Umístit „nadfiltr“ – ANO x NE 

Ze skupiny vzešlo doporučení pro filtry – nejprve kontinent, dále možnost specifikovat 

z číselníku konkrétní země. 

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH  

Možnost zaškrtávání z přednastavených možností (našeptávání) + poradci mohou přidávat 

položky/tagy. Bude testováno v rámci pilotu – člen realizačního týmu JOBHUB bude schvalovat 

v průběhu projektu. 

 

MOJE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Tato položka bude otevřená a vyplnění bude na dobrovolné bázi. Budou zde uvedeny odkazy 

(prolinky) na konkrétní organizace. 

 

LEKTOROVÁNÍ V KP 

Bude ponecháno tak, jak je v návrhu v číselníku. 

 

NA JAKÝCH PROJEKTECH JSEM SE JAKO PORADCE PODÍLEL 

Tato položka bude realizována opět s prolinky na konkrétní projekty, a to i mimo projekty FDV. 

Pro realizační tým projektu JOBHUB to bude vhodné např. pro monitoring poradců. 

Sledováním tohoto kritéria dáváme klientovi možnost výběru poradce na základě kritéria 

kvality, praxe s určitou cílovou skupinou. Souvisí také s možností výběru poradce např. na 

základě kritéria ceny (projekty z EU jsou pro klienty zdarma).  

 

SPECIFICKÉ NÁSTROJE, KTERÉ POUŽÍVÁM 

Členové skupiny se shodli na tom, že tento bod je užitečný pro poradce z hlediska mapování 

způsobu práce ostatních poradců. Stejně tak bude tento bod vhodný pro networking, 

komunikaci mezi poradci i pro promování různých autorských produktů (ať už vlastních či 

cizích). 

Do budoucna se budeme bavit o tom, zda tuto položku nechávat i na veřejném profilu, nebo 

bude tato sekce pro klienty neviditelná.  
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PRO JAKÉ TYPY ORG. NEJČASTĚJI PRACUJI?  

Na skupině zaznělo, že není jasná intepretace tohoto oddílu – lze ji interpretovat třemi 

způsoby jako:  

• Kdo mě zaměstnává  

• Odkud se rekrutují klienti poradce 

• Kam klienty nejčastěji umísťuji 

 

Z tohoto důvodu padly návrhy na jinou textovou úpravu např.  

• „Z jakých oblastí pochází nejčastěji moji klienti“  

• „V jaké oblasti se nejčastěji pohybuji“  

• „S kým nejčastěji pracuji“ 

Tento bod bude potřeba v rámci dalšího vývoje ještě dořešit. 

 

METODY, KTERÉ V PORADENSKÉ PRÁCI POUŽÍVÁM 

Obdobné téma jako bod „specifické nástroje, které používám“. 

 

6.3 Systematizace číselníků v Katalogu poradců ve vztahu k 

modulu Průvodce životními situacemi  

Členové skupiny se obecně kloní k názoru, že na svých profilech poradce jsou ochotni věnovat 

čas vyplnění položek číselníků (na co se specializují atp.) a kloní se k veřejné viditelnosti, na 

základě které si klient může lépe a cíleněji vybrat z poradců. Expertní skupina se na jednání 

shodla, že vyplnění a viditelnost bude nicméně ponechána na dobrovolnosti poradce a bude 

ponechaná možnost položky skrýt.  

Co se týká číselníku „životních situací“ členové pracovní skupiny se shodli na tom, že množství 

a detailnost sbíraných informací o klientovi a jeho situaci sice mají datovou relevanci, ale jsou 

kontraproduktivní ve smyslu zpřístupnění kariérového poradenství klientům, protože by toto 

klienty spíše odrazovalo a vstup do poradenství by spíše odkládali. Navíc se jedná i o některé 

citlivé údaje (legálnost práce, etnicita), jejichž vyplnění by se zřejmě v anonymizovaném 

prostředí online nástroje nepotkalo s důvěrou ze strany klientů.  Z diskuze vyplynulo, že použití 

číselníků je vhodné spíše jako filtr pro selekci vhodného poradce. 

V rámci výběru nejčastějších a nosných životních situací, byla na jednání vedena diskuze o tom, 

které životní situace/varianty vybrat jako nejtypičtější případy v KP? Na setkání proběhl pokus 
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o vymezení častých životních situací z témat, která poradci uvedli ze svého pohledu jako 

nejčastější v oblasti kariérového poradenství – viz následující seznam:  

• Ztráta práce 

• Nespokojený pracující 

•  Návrat po MD/RD 

• Překvalifikovanost 

• Návrat po VTOS 

• Návrat ze zahraničí 

•  Vyhoření 

• Změna kariéry 

• Změna kvalifikace 

• Změna zdr. stavu (změna, postižení) 

• Práce v zahraničí (oni u nás, my u nich) 

• Péče o osobu blízkou 

• Absolventi (+ nedokončená škola) 

• Rozvádějící se rodiče 

• Studijní volba 

• Potřebuji se uživit 

• Zájem o podnikání 

• 55+ 

Ke způsobu výběru životních situací, byla také představena matice s dvěma hlavními body – 

struktura Kdo jsem + Co chci. Ze skupiny vzešlo doporučení odrazit se zejména od bodu Kdo 

jsem, s čímž se většina klientů dokáže identifikovat a racionálně zhodnotit. Téma Co chci (tzn. 

kam chci jít) nemusí vždy klient být schopen identifikovat a někdy toto řeší klient s kariérovým 

poradcem.  
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Co se týká podoby kazuistik k různým případům a způsobům řešení situace – kazuistiky by měly 

být psány jako příběhy, z jejichž cíle by mělo být patrné, že šlo o rozhodnutí klienta, že není na 

řešení své situace sám, je možno vidět naději, happy end.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7   Záznam z jednání ke Katalogu poradců a PŽS 
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7. Modul Průvodce životními situacemi 

Další jednání pracovních skupin se týkala modulu IS, který ponese název „Průvodce životními 

situacemi“. Tento modul budou moci využívat jak kariéroví poradci, tak jejich (potenciální) 

klienti. Klienti zde získají informace a inspiraci k řešení své situace. Stejně tak modul přispěje 

ucelenou strukturou informací (vztahující se k různým životním situacím) k efektivnější práci 

poradců, kteří zde naleznou relevantní a užitečné informace, a navíc se zde budou moci 

inspirovat postupy a způsoby práce jiných poradců tím, že zde budou uvedeny modelové 

kazuistiky. V rámci těchto kazuistik se bude jednat o ukázky práce s klientem v rámci 

kariérového poradenství a budou sloužit jednak jako inspirace (ukázka způsobu poradenské 

práce a sdílení best practise), tak i jako ukázka možného využití kariérového poradenství pro 

klienty. 

Jednání PS směřovala především k vydefinování a ujasnění si parametrů a obsahové struktury 

kazuistik, které budou zpracovávány samotnými kariérovými poradci. Hlavní probíraná témata 

se týkala typu informací, které by klienti v kazuistikách upřednostnili, transformační, rizikové 

a motivační faktory, které se mohou v kazuistikách objevit, rozsah zpracované kazuistiky, 

způsob zápisu, akcentace role poradce v rámci ukázky poradenské práce apod.  

Výstupem jednání byla společně dohodnutá obsahová struktura kazuistiky a také vydefinování 

nejčastěji se vyskytujících typů životních situací. V následujících etapách projektu bude 

probíhat zpracování jednotlivých kazuistik členy PS podle vybraných typů životních situací.  

 

7.1 Obsahová struktura  kazuistiky 

   

S  Č Í M  A  O D K U D  Ú Č A S T N Í K  P O R A D E N S T V Í  P Ř I Š E L  

popis tématu (problému)  

Sekce je zaměřena na popis anamnézy klienta poradenství, na definici zakázky, s čím klient 

přišel (diagnostická část) z pohledu kariérového poradenství.  

 

Z P Ů S O B  P R Á C E  S   K L I E N T E M  

např. jak poradce účastníka poradenství motivoval  / koučoval  / aktivizoval  

Sekce je zaměřena převážně na aktivizaci klienta, na zvýšení jeho motivace, sebevědomí. V 

této sekci je třeba zdůraznit zejména práci se soft skills, postoji, hodnotami. Zároveň také 

uvést použité nástroje, metody a techniky práce s klientem.   

 



 
 
 

 
41 

 

V   Č E M  P O R A D C E  K L I E N T O V I  R A D I L  

poradenství / předávání informací  

Tato sekce se týká tzv. „tvrdšího“ poradenství, které je postaveno na předávání informací. 

Může jít např. o informace o vhodných pracovních portálech, o situaci na trhu v daném 

regionu, informování o možnostech vzdělávání, rekvalifikace atp. Zde se popisuje ta část, kde 

poradce vystupuje více z pozice experta - mentora.    

 

J A K É  D O V E D N O S T I  P O R A D C E  K L I E N T O V I  P Ř E D A L  

co se klient naučil,  co se podařilo změnit  

Tato sekce se zaměřuje na dovednosti klienta. Zde kariérový poradce popíše, zda se u klienta 

podařilo rozvinout, posunout nějakou dovednost užitečnou pro jeho budoucí uplatnění na 

trhu práce. Tato sekce se bude týkat zvláště poradenství v delším časovém horizontu, kde 

můžeme změny návyků podporovat i pozorovat. Může jít například o způsob plánování, 

včasného chození na schůzky, systematičtější práci s informacemi (např. klient si je začal 

zapisovat) apod. 

 

S H R N U T Í ,  V Ý S L E D E K  P O R A D E N S K É H O  P R O C E S U  

s čím klient odcházel  

Na závěr patří shrnutí, jak a s čím poradce poradenství uzavřel, jaký byl výsledek poradenského 

procesu, co se podařilo zlepšit, jaké následné kroky si klient naplánoval a s čím konkrétně klient 

nakonec odcházel. Zároveň, pokud je to relevantní, jsou uvedeny případné odkazy na návazné 

služby, pokud ze strany poradce byly nějaké další doporučeny.  

  

DEFINOVA NÉ PRV KY ,  KTERÉ BY MĚ LA KAZU I STIKA OBSAH OVAT  

• rozsah – 2 strany A4 (maximálně 3) 

• uvést medailonkový úvod 

např. žena, věk 43 let, dosažené vzdělání, popis situace … 

cca v deseti slovech popsaná životní situace jako nadpis 

• zdůraznit, že na to klient není sám  

akcentovat roli poradce 

• kazuistiku psát jako příběh s akcentem na roli poradce 

konkrétně psát v 1. osobě - „ich“ forma  

např. „s klientem jsem pracoval tak, že…” 

• změnu ve vývoji poradenství prezentovat jako samostatné rozhodnutí klienta  
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• důležité vidět naději – „happy end“ 

• snažit se o čtivou formu 

• možno do kazuistiky zakomponovat samotný výběr poradce z Katalogu poradců jako 
ukázku práce s modulem 

 

7.2 Typy životních situací 

 

ZTRÁTA PRÁCE (NEZAMĚSTNANÝ V  EVIDENCI ÚP) 

• méně, než jeden rok v evidenci ÚP 

• více jak 1 rok v evidenci (tzn. dlouhodobě nezaměstnaný) 

 
 

RODIČE NAVRACEJÍCÍ  SE  ZPĚT NA TRH PRÁCE PO MD  /RD 

• chci změnu kariéry 

• vracím se do svého oboru a hledám v něm znovu uplatnění  
(např. ale na částečný úvazek) 

 
 

OSOBY 50+ 

• jsem bez práce a hledám práci 

• chci zkusit změnu  
(např. práce na volné noze, jiný obor, nebo stejný obor, ale třeba víc mentoringová 
vedoucí pozice) 

 

 

ZMĚNA KARIÉRY (ČASTO SPOJENO S NESP OKOJENOSTÍ V ZAMĚSTNÁNÍ) 

• nevím co chci (chci změnu, ale nevím, jaké povolání bych měl dále vykonávat) 

• vím co chci (ale nevím, jak toho dosáhnout; případně nerozhodnost mezi vícero 
variantami) 

 
 

ZMĚNA KARIÉRY Z DŮVODU ZMĚNY ZDRAVOTNÍHO STAVU  

• duševní onemocnění 

• tělesné postižení 
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PRVNÍ  ZAMĚSTNÁNÍ;  ABSOLVENT SŠ/VŠ  BEZ PRAXE  
(MŮŽE BÝT I  VČETNĚ NEDOKONČENÉ ŠKOLY) 

• nízkokvalifikovaný (př. jen ZŠ nebo max. SOU bez nebo s výučním listem) 

• vyšší vzdělání – od maturity výš 

 
 

STUDIJNÍ VOLBA (NA KTEROU ŠKOLU JÍT)  

• po ukončení ZŠ 

• po ukončení SŠ 
 

 

C IZINCI V  ČECHÁCH  (NEZAMĚSTNANÍ) 

• občan EU 

• občan pocházející mimo EU 
 

 

Tabulka č. 3   Typy životních situací 
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8. Modul Informace o trhu práce 

V rámci pracovní skupiny ÚP ČR probíhala diskuse o současné praxi v kariérovém poradenství 

na jednotlivých pracovištích ÚP ČR a o tom, jak jsou využívány všechny možné zdroje informací 

o trhu práce a zaměstnavatelích v ČR.  

Závěry z diskuze  

Většina poradců by uvítala a využila nový portál s informacemi pro KP. Všichni přítomní KP ÚP 

ČR již nyní ve své činnosti využívají informace dostupné na veřejných portálech, ale jejich 

vyhledávání je pro ně časově náročné a nesystematické. Z tohoto důvodu využívají převážně 

interní informace MPSV a ÚP ČR. Ke své práci ve většině využívají i portály profesních svazů a 

webové stránky firem, v menší míře statistická data ČSÚ.  Nejvíce spolupracují s dalšími 

kariérovými poradci z ÚP ČR a dále pak ze škol a neziskových organizací.  

Při práci používají nejvíce data VPM z nabídky MPSV a jiných zdrojů, statistiky zaměstnanosti 

v regionech a popisy karet povolání dle NSP. Dále pak nabídky rekvalifikací, CV uchazečů, 

popisy kvalifikací dle NSK a nabídky dalšího vzdělávání.  

Dle názorů přítomných členů PS ÚP ČR ze současné práce kariérového poradce na ÚP vyplývá 

potřeba většího množství informací o prognózách na trhu práce, vývoji mezd a platů 

v jednotlivých segmentech TP a výše nástupních platů v oborech.   

Poradci by také uvítali více informací o zaměstnavatelích, sami osobně nemají možnost a 

prostor setkávat se se zástupci zaměstnavatelské sféry.  Uvítali by i informace konkrétních 

zaměstnavatelů o aktuální nabídce VPM (VPM MPSV někdy ztrácí aktuálnost), popisy 

pracovních míst ve firmách dle NSP a možné videoukázky profesí. Užitečné by byly také 

aktuální kontakty na zodpovědné kontaktní HR osoby ve firmách. 

Z diskuze ještě vyplynulo, že dotazovaní KP ÚP spíš nepotřebují takové informace jako je 

sponzoring jednotlivých zaměstnavatelů nebo nabídky témat seminárních prací zadávaných 

zaměstnavateli. Pro vyšší efektivitu své práce by dotázaní ještě ocenili: 

• Informace nabízené v připravovaném portálu JOBHUB doplnit o slovníček pojmů 

z oblasti HR, zaměstnavatelské sféry apod. (celkem nízké povědomí kariérových 

poradců o HR praxi ve firemním prostředí) 

• Dotazovaní by velmi ocenili přehlednost a srozumitelnost informací 

• Mimo nabízené informace by ocenili 

o celostátní a regionální kalendáře akcí zaměstnavatelů i vzdělávacích 

organizací 

o statistiky počtu absolventů VŠ 

o příklady dobré praxe 

o diskuzní fórum pro klienty KP, kariérové poradce a zaměstnavatele 
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o odkazy a návody na soukromé podnikání klientů KP 

o přehled vzdělávání pro kariérové poradce 

 

9. Závěr  

Závěrem jsme se snažili shrnout a vybrat do komplexního přehledu nejzásadnější podněty a 

doporučení, které zazněly na jednání pracovních skupin. Jsou to výstupy, které reflektují to, co 

kariérovým poradcům z různých sfér působnosti chybí, v čem vidí nedostatky, co potřebují a 

co by jim v jejich práci kariérového poradce pomohlo. A to jak z hlediska technického, tak 

z hlediska informačního.  

Uvedené návrhy a doporučení, které jsou výsledkem jednání odborníků z pracovních skupin, 

slouží jako jeden ze vstupních podkladů pro tvorbu realizovaného informačního systému 

JOBHUB.  

Uvedená doporučení a jednotlivé návrhy jsme rozdělili do dvou skupin. V první uvádíme 

podněty, které se vztahují obecně k práci kariérového poradce a k pohledu na samotné 

kariérové poradenství. Druhá skupina podnětů a doporučení směřuje přímo k informačnímu 

systému JOBHUB a jeho návrhu.  

 

OBECNĚ 

Chybí ucelený vzdělávací systém pro kariérové poradce. 

Vytvoření (akreditace) bakalářského oboru pro kariérové poradce (jako je tomu v jiných 
zahraničních zemích. 

Kontinuální prohlubování znalostí a dovedností kariérových poradců. 

Zavedení sebereflexní složky kariérových poradců – dostatek praxe, „sebezkušenost“. 

Mapování nejnovějších trendů a novinek ze světa kariérového poradenství – v rámci 
celoživotního vzdělávání KP. 

Schopnost orientace kariérových poradců v psychologii osobnosti. 

Zavedení garance odborné erudice poradců registrovaných na portálu JOBHUB. 

Zavedení koučovacího přístupu KP již při práci s žáky na ZŠ. 

Vyšší medializace a podpora státu kariérového poradenství. 
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Existence fungujícího, průběžně udržovaného a rozvíjeného integrovaného portálu (IS) pro 
kariérové poradce. 

 

 

VE VZTAHU K IS JOBHUB 

Zdroje informací z oblasti KP – metody, případové studie, novinky, literatura, plánované 
akce 

Obecná specifikace kariérního poradce – popis 

Možnost tvorby osobního portfolia, plán osobního rozvoje 

Webináře, pracovní listy, prostor pro diskuzi, možnost sdílení dobré praxe 

Videa (ukázky poradenské práce) 

Informace o tom, jak se propagovat na sociálních sítích, jak tvořit kampaně, jak oslovit a 
získávat klienty. 

Technicko – marketingový support v rámci usnadnění PR poradců (např. šablona, ze které 
by se mohl exportovat leták, plakátek apod.) 

Možnost tvorby osobního profilu poradce 

Možnost hodnocení profilů poradců – známka kvality poradce 

Vytvořit formuláře – např. osobní karta klienta, jak uzavřít smlouvu s klientem apod. 

Právní podpora pro kariérové poradce – možnost právního poradenství 

Zveřejnit další projekty z oblasti KP – realizované ÚP ČR, nezisk. org., FDV … 

Informace z ÚP – nabídky práce evidované na ÚP, seznam možností aktuálních 
rekvalifikací, co lze od ÚP získat, na co je nárok 

Systém by měl být samoučící 

V rámci portálu – vydefinovat a specifikovat kvality KP, dávat propagaci této službě. 

V rámci IS JOBHUB vytvořit sekci pro zaměstnavatele. 

Umožnit zveřejnění informací od zaměstnavatelů – např. volné pracovní pozice 
(podrobnější popis než v inzerátu). 

Zajistit, aby systém pracoval s analytickými daty zaměstnavatelů. 
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Zajistit uvedení aktualizovaných informací z trhu práce, aktuální trendy na trhu práce – 
např. jaké vznikají nové profese, obecně informace z oblasti HR. 

Zajistit, aby systém pracoval jako určitě pracovní prostředí pro spolupráci mezi klientem a 
poradcem. 

V rámci sekce pro klienty – mít k dispozici něco na způsob pracovních listů pro mapování 
kompetencí klientů. Klient by si mohl sám na základě svých životních a pracovních 
zkušeností a dovedností zmapovat svoje kompetence a následně tyto informace (např. 
ještě před schůzkou) nasdílet poradci. 

Zajistit vizuální stránky fotek portálu JOBHUB – jsou preferovány spíše civilní fotografie 
z českého prostředí nikoli jen z korporátního prostředí. 
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