
 
 

 
1 

 

 

  



 
 

 
2 

 

Obsah 
 

Úvod ........................................................................................................................................................ 3 

Životní situace ......................................................................................................................................... 3 

Kazuistiky ................................................................................................................................................ 7 

Databáze metod kariérového poradenství .......................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
3 

 

Úvod 

Modul průvodce životními situacemi je nástroj systému JOBHUB, který nabízí informace, rady a 

postupy k odpovídající životní situaci člověka. Každé definované životní situaci odpovídá určitý 

prostor, který je naplněn strukturou vhodných informací včetně jejich popisu (definice problému, 

dále např. odkazy na relevantní legislativu, odkazy na návazné služby a modelové kazuistiky).  

Tento modul je zároveň provázán na Katalog poradců (další modul JOBHUB), z kterého si 

uživatel/klient bude moci vybrat vhodného kariérového poradce. 

Modul „Průvodce životními situacemi“ budou moci využívat jak kariéroví poradci, tak jejich 

(potenciální) klienti. Klient zde může nalézt informace a inspiraci k řešení své situace. Stejně tak 

modul přispívá ucelenou strukturou informací (vztahující se k různým životním situacím) k 

efektivnější práci kariérových poradců, kteří zde naleznou relevantní a užitečné informace. 

Životní situace 

Popisy životních situací jsou určeny jak pro kariérové poradce, tak i pro laickou veřejnost, resp. 

zájemce o kariérové poradenství. Všechny skupiny zde mohou nalézt užitečné informace a inspiraci 

ke způsobu řešení uvedených životních situací. 

Jedná se o těchto 8 životních situací (obrázek č. 1): 

• Chci se vrátit do práce po rodičovské dovolené 

• Chci změnit kariéru 

• Jsem cizinec a chci pracovat v ČR 

• První zaměstnání po ukončení školy 

• Studijní volba aneb na kterou školu jít? 

• V 50+ jsem přišel o zaměstnání 

• Změna kariéry z důvodu změny zdravotního stavu 

• Ztratil jsem práci a jsem v evidenci úřadu práce 
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Obrázek 1 – sekce „životní situace“ v modulu č. 2 na webu JOBHUB 
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Po kliknutí na ikonku „Životní situace“ se zobrazí obsah na další webové stránce (obrázek č. 2). 

 
 

Obrázek 2 – detail/obsah konkrétní životní situace na webu JOBHUB 
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Každá z uvedených osmi životních situací může být napojena na vybrané kazuistiky (obrázek č. 3). 

 

Obrázek 3 – napojení vybraných „kazuistik“ na životní situace 
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Kazuistiky 

V modelových kazuistikách jsou popsány příběhy lidí, kteří využili služeb kariérových poradců, jejichž 

způsob práce a výsledek je pak popsán detailněji. Tyto kazuistiky píší sami kariérový poradci. 

Vzhledem k veřejné povaze kazuistik tak jde o sdílení best practise, čímž mohou být inspirováni další 

kariéroví poradci i lidé využívající služeb kariérových poradců. 

Jedná se o těchto 27 kazuistik s těmito tématy (obrázek č. 4): 

• 1. zaměstnání (Monika, 24 let, absolvent UTB) 

• 1. zaměstnání (Pavel, 25 let, absolvent VŠE) 

• 1. zaměstnání na HPP (Slávek, 20 let, ID 1. stupně) 

• 50+ a změna kariéry (Marie, 52 let, SŠ) 

• Cizinec, evidence na ÚP, hledání nové práce (Kirill, 61 let) 

• Cizinka EU, samoživitelka, složitá životní situace (30 let, Bulharsko) 

• Cizinka, hledání nové práce (Yaroslava, 25 let, VŠ, Ukrajina) 

• Cizinka, samoživitelka, složitá životní situace (38 let, Ukrajina) 

• Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Aneta, 40 let) 

• Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Eva 39 let, 2 děti) 

• Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Marie, 37 let, 2 děti) 

• Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Markéta, 29 let) 

• Výběr VŠ (Eliška, 18 let, 3. ročník gymnázia) 

• Výběr VŠ (Honza, 4. ročník gymnázia) 

• Výběr VŠ (Katka, 19 let, studentka 4. ročníku gymnázia) 

• Změna kariéry (Alena, 30 let, VŠ) 

• Změna kariéry (Tomáš, 28 let, VŠ) 

• Změna kariéry z důvodu změny zdravotního stavu (Julius, 45 let) 

• Změna kariéry z důvodu změny zdravotního stavu (Lenka, 58 let) 

• Změna kariéry z důvodu změny zdravotního stavu (Markéta, 35 let) 

• Změna kariéry, evidence na ÚP (Robert, 36 let) 

• Změna kariéry, nespokojenost v zaměstnání (Zdenka, 39 let) 

• Ztráta práce, evidence na ÚP, hledání nové práce (Eva, 53 let) 

• Ztráta práce, evidence na ÚP, hledání nové práce (Jakub, 37 let) 

• Ztráta práce, evidence na ÚP, hledání nové práce (Josef, 42 let) 

• Ztráta práce, evidence na ÚP, hledání nové práce (Pavel, 33 let) 

• Ztráta práce, evidence na ÚP, změna kariéry (Hermína, 55 let) 
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Obrázek 4 – zobrazení části kazuistik v modulu č. 2 na webu JOBHUB 

 
Po kliknutí na ikonku „Zobrazit detail“ se zobrazí obsah vybrané kazuistiky (obrázek č. 5). 
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Obrázek 5 – obsahový detail vybrané kazuistiky na webu JOBHUB 

 
 

V rámci obsahového detailu vybrané kazuistiky jsou hierarchicky popsány tyto body: 

 

 S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému). 

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

klient přišel (diagnostická část) z pohledu kariérového poradenství. 

 

 Způsob práce s klientem 

o Sekce je zaměřena převážně na aktivizaci klienta, na zvýšení jeho motivace a 

sebevědomí. V této sekci prosím zdůrazněte zejména práci se soft skills, postoji a 

hodnotami. 

 

 V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací). 

o 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. 

 

 Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit 
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o Tato sekce se zaměřuje na dovednosti klienta. Popisuje, zda se u klienta podařilo 

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

práce. Tato sekce se týká 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, aj. 

 

 Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel. 

o 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. 

 

Každá z uvedených kazuistik může být napojena na odpovídající metodu kariérového poradenství 

(obrázek č. 6). 

Obrázek 6 – metody kariérového poradenství využité v rámci kazuistiky 
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Databáze metod kariérového poradenství 

Tato část obsahuje popisy nejčastěji používaných metod, nástrojů a technik kariérového poradenství, 

které jsou zmíněny v kazuistikách. Tento seznam by měl sloužit jako zdroj inspirace pro různé 

způsoby práce kariérového poradce s klientem. 

V rámci této části bylo popsáno 44 metod kariérového poradenství (obrázek č. 7): 

 360 stupňová zpětná vazba 

 Aktivní naslouchání 

 Bilance – výhody, nevýhody 

 Brainstorming 

 Cesta životem 

 Cirkulární dotazování 

 Domácí úkol (zplnomocnění) 

 Dotazník výkonové motivace pro žáky 

 Hra „9 životů kočky“ 

 Hraní rolí 

 Hraní rolí (nácvik pohovoru) 

 Kariérové kotvy 

 Karty Světem hodnot 

 Koučovací přístup v kariérovém poradenství 

 Koučování – Koučink 

 Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards) 

 Lineární škálování 

 Malovaný životopis 

 Mapování komunity 

 Mentoring (Odborné vedení) 

 Mentoring v kariérovém poradenství 

 Metoda ABC 

 Myšlenková mapa 

 Narativní přístup 

 Nejmenší možný krok 

 Obrázkové karty 

 Obrázkový kariérový test 

 Otázka po zázraku 

 Přerámování (práce s příběhem) 

 Pyramida logických úrovní 

 Reflektivní strategie v kariérovém poradenství 

 Reflexe a sebereflexe prostřednictvím analýzy videozáznamu 

 Řízený (anamnestický) rozhovor 

 Rozvrh aktivit 

 Scénář budoucnosti (analýza) 

 SWOT analýza 

 Technika behaviorálního pohovoru 

 Technika koučovacího rozhovoru 
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 Technika přerámování situace 

 Technika Zrcadlení 

 Videotrénink interakcí 

 Vizualizace 

 Životní křivka 

 Životní mapy (mapy životního prostoru) 

 

Obrázek 7 – ukázka části databáze metod kariérového poradenství na webu JOBHUB 
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Obrázek 8 – detail konkrétní metody na webu JOBHUB 

 
 

Pomocí ikonky „tiskárny“ lze snadno konkrétní metodu kariérového poradenství vytisknout. 

Pomocí ikonky „šipky“  se vrátíme zpět do databáze všech metod kariérového poradenství. 


