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      MOTTO… 

„Neměli bychom si namlouvat, že musíme učinit obrovské věci. 
Stačí malé, ale s obrovskou láskou a srdcem …“ 
Matka Tereza 

 

 

Vážené příznivkyně a příznivci kariérového poradenství, 

v těchto okamžicích se Vám dostává do rukou I. ročník velkého zpravodaje ČAKP 2017, který vám přináší 

zajímavosti nejen z činnosti ČAKP, ale také ze světa našich partnerů kariérového poradenství v České republice. 

Když se ohlédnu za uplynulými měsíci roku 2017, ráda vás seznámím s tím, co se v ČAKP událo. Kromě 

poskytování individuálního kariérového a HR poradenství a lektorské činnosti v našich vzdělávacích programech 

jsme zásluhou naší kolegyně Jitky Jirsákové hned začátkem roku akreditovali na MŠMT další 3 vzdělávací 

programy pro kariérové/výchovné poradce (viz kalendář akcí ČAKP strana 32). Také jsme přivítali první 

účastnice v  Projektu EU „Kariéra pro ženy po MD/RD“, které vám své poznatky z našeho projektu popisují na 

straně 10. V únoru jsem měla tu čest prezentovat aktuální problematiku na celostátním setkání kariérových 

poradců z IPS Úřadu práce v Praze a také se blíže seznámit s jejich činností, kterou vám představuje Zdeňka 

Procházková na stranách 13 – 17. A hned v březnu a dubnu jsme poprvé představili několikadenní Kurz pro 

zájemce o absolvování profesní zkoušky KP pro oblast vzdělávání dle NSK a v červnu 2017 jsme mohli blahopřát 

prvním dvěma úspěšným absolventkám - paní doktorce Haně Urychové a Lence Hájkové, se kterou přináším 

rozhovor v závěru našeho Zpravodaje na straně 27. I letos jsme o prázdninách realizovali „Letní školu 

kariérového poradenství 2017 aneb pojďme si hrát“ (tentokrát již akreditovanou MŠMT) a navázali tak na 

úspěšnou loňskou Letní školu 2016. Reference absolvente semináře si můžete přečíst na straně 6.  A i letos jsme 

dělali oponenturu pro několik bakalářských a diplomových prací pro IVP ČZU  v oblasti kariérového a HR 

poradenství a přispěli tak k rozvoji kariérových poradců - juniorů . Ale hlavně se nám podařil náš klíčový cíl pro 

letošní rok – vytvořit nové webové stránky ČAKP. Posuďte sami, jak se nám to spolu s paní Marcelou Blažkovou, 

podařilo (viz www.cakp.cz).  

V uplynulém pololetí roku 2017 jsme navázali spolupráci s novou platformou Expresní komorou kariérového 

poradenství, kterou hned v úvodu na straně 3 představuje její spoluzakladatelka Silvie Pýchová a jejichž 

diskusních setkání se účastním. Dále jsme byli přizváni do nového projektu JOBHUB, který Vám na straně 9 

představuje Jolana Blažíčková z FDV.    

A co nás čeká dále? Stále hodně krásné práce. Chceme pokračovat ve vzdělávání a profesionalizaci Vás 

odborníků na oblasti kariérového a HR poradenství formou vzdělávacích aktivit (viz strana 32), Nově se nám na 

naše akce přihlašuje cílová skupina a to výchovní poradci, kteří budou zavádět kariérového poradenství do 

střední i základních škola, z čehož máme velkou radost a těm bychom se na podzim 2017 chtěli zvlášť věnovat. 

Budeme pokračovat v poskytování supervize našim novým členům nováčkům v oblasti KP a vychovávat si tak 

vlastní kvalitní kariérové poradce. Dále připravujeme rozšířit metodu „koučinku do kariérového poradenství“ a 

opět nabídnout možnost složit profesní zkoušku KP dle NSK u autorizované osoby. Budeme také pokračovat 

v našich diskusních setkání, na které vás srdečně zveme, v Projektu EU „Kariéra pro ženy na MD/RD“ a v 

projektu FDV JOBHUB. Nově se od září zapojujeme do dalšího projektu FDV a to „Cesta pro mladé“, kde 3 

http://www.cakp.cz/
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kariérní poradkyně ČAKP budou poskytovat on-line konzultace studentům SŠ a VŠ po celé republice. Své 

zkušenosti vám pak přineseme v dalším zpravodaji ČAKP. A i letos právě nyní startuje II. ročník ceny ČAKP 

„Moudrá sova 2017“ o nejzajímavější kazuistiku, příběh z Vaší praxe, projekt v oblasti práce kariérového 

poradenství. Již nyní můžete své příspěvky zasílat na info@cakp.cz Více na straně 31 nebo na našich nových 

webových stránkách. 

 

A kterým tématům bychom se chtěli v následujících měsících věnovat? Jsou to 3 klíčová témata: 

1. Nové výzvy v práci kariérových poradců v oblasti on-line aplikací (diskusní setkání dne 19. 9. 2017) 

2. Nové výzvy v oblasti práce kariérových poradců vlivem velkých změn na trhu práce, na které zareagují 

firmy – personalisté novými způsoby práce v oblasti náboru a výběru svých lidí a které mají dopad do 

práce nás, kariérových poradců (viz např. seminář Personální management pro kariérové poradce, 

který se uskuteční ve dnech 3. – 4. 10. 2017 a který je také akreditovaný MŠMT) 

3. Kariérové poradenství do škol a profesionalizace výchovných poradců směrem k práci kariérových 

poradců (seminář Kariérové poradenství do škol dne 26. 9. 2017 akreditovaný MŠMT) 

Před kariérovými poradci stojí nyní náročná, ale i dobrodružná doba – razantním způsobem se mění trh práce, 

je nejnižší nezaměstnanost v ČR za uplynulých 25 let, přichází nová generace Z s naprosto odlišnými požadavky 

na svoje pracovní uplatnění, ale také s jinými kompetencemi a ta se střetává s produktivní mladou generaci Y i 

starší generací X. Ubývá lidí, kteří dříve vyhledávaly kariérové poradenství z důvodu potřeby pomoci najít 

vhodné pracovní uplatnění. S Tím se mění i práce personalistů,  … to vše klade nároky na změnu seberozvoje  

kariérového poradce, potřebu mnohem intenzivněji sledovat globálnější trendy a zároveň se posouvat od 

klasického kariérového poradenství postaveného na práci „face to face“ do jiné formy práce s klientem. S tím 

vyvstává tlak na jiné kompetence nás, kariérových poradců a klást si otázky „jaká bude naše budoucí role 

v kariérovém poradenství?  Jak se mění se potřeby klientů v oblasti kariérového poradenství? „Jaké budou 

klíčové kompetence trhu práce? Po kom bude na trhu práce poptávka a s jakými kompetencemi v blízké 

budoucnosti a jak na to my, kariéroví poradce musíme zareagovat?  „Revoluce dovednosti“, o které se nyní 

aktuálně mluví v HR -  lze o ní mluvit již nyní i v oblasti kariérového poradenství?  A pokud ano, lze se na ní už 

nyní připravit a jak?  

Každopádně již nyní víme, že změny, které jsou rychlé i v jiných oblastech se budou i velmi úzce dotýkat naší 

práce – práce kariérových poradců. A to vlivem nejen mikro a makroekonomických ukazatelů ekonomiky, ale 

také vlivem jiných potřeb klientů v oblasti kariérového poradenství, nástupem robotizace, či nové generace. 

Čas ukáže, ale i zde platí přísloví:   

„Kdo chvíli stál, už stojí opodál.“ 

Každopádně rádi bychom i nadále spolupracovali s Vámi, zprostředkovávali vám nové informace, vzdělávali se, 

síťovali a spolu s Vámi vytvářeli profesionálnější prostředí práce kariérových poradců a rozšiřovali povědomí o 

kariérovém poradenství ve společnosti. Ale hlavně naplňovali naše motto - slova Matky Terezy: 

   „Neměli bychom si namlouvat, že musíme učinit obrovské věci.     
Stačí malé, ale s obrovskou láskou a srdcem …“ 

 

Nechť je vám i tento zpravodaj a podzimní akce ČAKP inspirací pro Vaši práci. Přeji Vám krásné chvíle 

s kariérovým poradenstvím, inspirativní čtení a těším se někdy na viděnou 

Zdena Hendrychová 

Prezidentka ČAKP 

Srpen 2017  

 

Připojte se k nám, staňte se členy ČAKP a sdílejte. 

mailto:info@cakp.cz
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ … 

Aspirace Expertní komory kariérového poradenství 

Autorka článku:  Silvie Pýchová, spoluzakladatelka Expertní komory kariérového poradenství, 

 

V současnosti probíhá dynamická proměna společnosti, svět se čím dál více technologizuje a globalizuje a s tím 

se také stává složitějším uplatnění člověka ve světě práce a v životě jako takovém. Od roku 2013 se mluví o tzv. 

4. průmyslové revoluci “Průmyslu 4.0“, která počítá se vznikem 

tzv. „chytrých“ továren, kde už bude potřeba jen minimum 

pracovní síly, což se významně projeví na trhu práce a životě lidí 

celkově. Lineární kariéra, která byla běžná v předchozích dobách, 

kdy lidé převážně vykonávali po celý život profesi, na kterou se v 

mládí připravili, je dnes už nereálná. Vzhledem k tomu, že práce je 

nedílnou součástí lidské identity, budou se lidé muset učit nacházet nové způsoby uplatnění. Jak ale člověk 

zjistí, co je v jeho silách, co může v těchto nově nastolených podmínkách dělat? A jak pozná, jak může nejlépe 

uplatnit svůj potenciál a v čem jeho potenciál spočívá? Na takové otázky si budou muset lidé nejspíš naučit 

odpovídat ve větší míře sami, na základě toho, jak měli příležitost sebe sama v průběhu života poznat.  

V této souvislosti a tomto kontextu se rozvíjí kariérové poradenství a počítá se s tím, že by mělo pomoci přispět 

k řešení výše uvedených společenských otázek. V České republice ale doposud nemáme mnohé, co souvisí s 

kariérovým poradenstvím, vyjasněné. Přestože kariérové poradenství nabylo v poslední době na významu (v 

rámci legislativy, čerpání evropských fondů apod.), neexistuje sdílené porozumění teoretickým východiskům 

kariérového poradenství. Hrozí tak, že bude kariérové poradenství interpretováno různým způsobem a bude 

naplňovat různé zájmy zainteresovaných skupin. V oblasti kariérového poradenství chybí nezávislá platforma, 

která by mohla být partnerem či oponentem oficiálním institucím. Od roku 2007 sice existuje mezirezortní 

poradní orgán Národní poradenské forum, to ale funguje pod patronací rezortů školství a práce a sociálních 

věcí, nemůže být tedy řeč o jeho nezávislosti. 

Z výše uvedených důvodů se tři organizace, které se dlouhodobě pohybují na poli kariérového poradenství, 

rozhodly v letošním roce společně založit odbornou platformu pod názvem Expertní komora kariérového 

poradenství. Jedná se o tyto organizace: Evropská kontaktní skupina, krajské vzdělávací centrum Vysočina 

Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, a 

Centrum kompetencí. Cílem Expertní komory kariérového poradenství, která je platformou otevřenou i dalším 

organizacím působícím v této oblasti, je zejména systémový rozvoj kariérového poradenství na všech úrovních 

(národní, regionální, lokální i institucionální) a mezinárodní úrovni; podpora síťování a spolupráce mezi českými 

organizacemi v oblasti kariérového poradenství, formulace společných stanovisek a pozic, spolupráce s českou 

exekutivou a zahraničními organizacemi; formulace expertních stanovisek a jejich šíření v rámci členů spolku, 

prezentace těchto stanovisek směrem k decizní sféře, odborné a laické veřejnosti a konzultační, publikační a 

osvětová činnost (např. připomínkování standardů vzdělávacího programu a jeho akreditace v systému DVPP). 

 

Zakladatelé Expertní komory plánují chránit tyto principy v kariérovém poradenství (na základě poznatků o 

vývoji teorií v tomto oboru):  

1. Kariérové poradenství vedoucí klienta ke svépomoci – klient jako tvůrce své kariéry, klient nese 

zodpovědnost za svůj život, poradce je zodpovědný za proces. 

2. Respekt k individualitě každého jedince – odklon od „objektivního“ hodnocení k subjektivnímu 

sebehodnocení. Cílem je, aby byl člověk schopen vědomě si vytvářet pozitivní kritický sebeobraz.  

3. Holistický přístup k člověku (propojování a uznávání formálního, neformálního vzdělávání a 
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1. informálního učení) - zohledňování a uznávání vzdělávání, které probíhá mimo školu. Podpora 

uplatnění individuálního potenciálu v práci bez ohledu na to, kde člověk získal vzdělání. 

4. Kariérové poradenství ve významu podpory sebeřízení v oblasti kompetencí jako prevence, která ve 

společnosti napomáhá podpoře sociální integrace a rozvoji aktivního občanství. 

Expertní komora je otevřená všem organizacím, které výše uvedené principy také vyznávají a staví na nich své 

služby v oblasti kariérového poradenství. Jde o to vytvořit střešní platformu organizací, mezi jejímiž členy bude 

panovat porozumění základním východiskům kariérového poradenství a budou připraveni je společně hájit a 

propagovat. V současné době jsou zakládající členské organizace a další přidružení zájemci ve fázi hledání 

společného porozumění. Webové stránky komory jsou v současné době ve přípravě.  

 

Bližší informace můžete získat na tomto odkaze: www.centrumkompetenci.cz/projekty nebo nás můžete 

rovnou kontaktovat na emailové adrese: silvie.pychova@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvie PÝCHOVÁ 

 

Silvie Pýchová, spoluzakladatelka Expertní komory kariérového poradenství, spoluzakladatelka Centra 

kompetencí, výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání. 

Dlouhodobě se zabývá kariérovým poradenství v ČR, zejména v oblasti jeho celospolečenského 

prosazení směrem ke klientům i vládním představitelům.  

 

 

 

http://www.centrumkompetenci.cz/projekty
mailto:silvie.pychova@gmail.com
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Na ČZU V PRAZE se konala mezinárodní akce pro studenty  

Autor:  Mgr. Přemysl Gubani a PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Career Centrem ČZU 

 

V pátek 22. 4. 2017 a v sobotu 23. 4. 2017 proběhla na České zemědělské univerzitě v 

Praze ojedinělá akce pro studenty ČZU pořádaná Career Centrem ČZU (CC ČZU). Jednalo 

se o unikátní projekt portugalské organizace Spark agency (http://www.sparkagency.pt/ 

), která představila a pomohla zrealizovat tzv. Pitchbootcamp pro studenty, kteří tak měli 

ojedinělou možnost neformálně si promluvit a seznámit se se zástupci z různých 50 firem 

z oddělní HR, marketingu, prodeje apod. (např. zástupci Coca-Cola, Mol, České televize, SAP, Hays, Lego…) a 

získat od nich zpětnou vazbu na jejich „pitch“ (krátké přestavení sama sebe + první dojem studenta). 

Tento projekt vznikl v Portugalsku a byl již rozšířen do další cca 15 zemí světa a v České republice byl na ČZU 

realizován jako na jediné vysoké škole v České republice. (http://pitch.cc.czu.cz/ )  

 

Jak oba dva dny probíhaly?  

První den vedl portugalský kolega ze Spark agency Rodrigo Castro. Studenti si během tohoto dne připravili a 

přemýšleli o svých schopnostech a dovednostech, co mohou svému potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout a 

jak se mohou prezentovat při přijímacím řízení. Nakonec si ve skupině zhruba dvouminutové představení sebe 

sama vyzkoušeli!  

 

 

                                                                      Foto z akce 

 

 

 

 

 

 

http://www.sparkagency.pt/
http://pitch.cc.czu.cz/
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Druhý den byl dnem přímého setkání studentů a zástupců oslovených 50 firem. Nejdříve měli studenti možnost 

ve skupinách nezávazně s jednotlivými zástupci firem diskutovat o různých tématech. Poté byli studenti 

rozděleni do skupin po deseti, kdy měli možnost si vyzkoušet důležitou část výběrového řízení – první dojem a 

představení sama sebe svým potenciálním zaměstnavatelům. Následně dostali zpětnou vazbu od zástupců 

firem, jak se jim studentovo představení líbilo a zda by jej přijali či ne a proč. Pokud se student někomu z firmy 

líbil, mohl mu dát na sebe kontakt či přímo nabídnout pracovní místo.  

 

       

 

Ze zpětných vazeb od studentů jasně vyplynulo, že tento typ aktivity má smysl a že studenti velmi ocenili 

nabyté zkušenosti díky možnosti kontaktu se zástupci různých firem. Stejně i jednotliví zástupci firem kladně 

hodnotili nejen možnost takto osobního setkání se studenty, ale i možnost navázání kontaktů mezi jednotlivými 

firmami.  

Více viz web CC ČZU https://cc.czu.cz/cs/ a FB CC ČZU https://www.facebook.com/cc.czu.cz?_rdr ) 

Tento projekt bude Career Center ČZU určitě opět v příštím roce realizovat. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Jitka JIRSÁKOVÁ, Ph.D 
odborná asistentka na Institutu vzdělávání a poradenství na 
České zemědělské univerzitě v Praze (IVP ČZU), 
 
Kariérovým poradenstvím (KP) se zabývám třetím rokem. A přiznám se, že čím více o KP vím, tím 
více vidím smysl v jeho rozvoji a jeho uplatnění pro kohokoli, kdykoli a v jakékoli životní situaci. 
Nerada dělám věci, které nemají smysl a své praktické využití pro druhé. KP splňuje oboje - má 
smysl i praktické využití.       
 
V současnosti působím jako odborná asistentka na Institutu vzdělávání a poradenství na České 
zemědělské univerzitě v Praze (IVP ČZU), kde se výzkumně i pedagogicky zaměřuji na oblast 

kariérového poradenství, pedagogiky a prevenci rizikového chování. Systematicky se také věnuji spolupráci s absolventy IVP 
v Klubu absolventů IVP, rovněž se pravidelně angažuji v aktivitách Career Center na ČZU a podílím se na jeho rozvoji. Dříve 

jsem působila na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde jsem v roce 2009 dokončila doktorské studium.  

 

http://www.cakp.cz/
https://cc.czu.cz/cs/
https://www.facebook.com/cc.czu.cz?_rdr
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Letní škola kariérového poradenství 2017  

aneb pojďme si hrát …. 

Autorka článku: Zdena Hendrychová, lektorka semináře;  absolventky semináře   

 

I o letošních prázdninách se mohli kariéroví poradci vzdělávat s ČAKP. V červenci a srpnu 

proběh již II. ročník prázdninové vzdělávací akce ČAKP  „Letní školy kariérového 

poradenství 2017 aneb pojďme si hrát …“, které se zúčastnilo 8 kariérových poradkyň.  

ČAKP tak navázalo na úspěšný I. ročník, který proběhl v loňském roce. Na rozdíl od loňského ročníku byl 

seminář akreditovaný MŠMT a nově jsme do něj průřezově zařadili nejnovější aktivity, metody a techniky 

v oblasti práce kariérového poradce, se kterými jsme se v uplynulých 12-ti měsících setkali. Účastníci tak dostali 

nejen průřezové a klíčové informace ke své práci, ale také si „hráli“ s nejnovějšími aktivitami, které pak mohou 

zařadit do svého portfolia práce s klientem ve své praxi.  

 Reference absolventek semináře: 

„Z dvoudenní Letní školy mám skvělý pocit. Byl to smysluplně strávený čas. 

Odcházím plná inspirace a maximálně motivovaná. Všechna cvičení, která jsme 

dělala, využiju ve své praxi, tak jako zkušenosti kolegyň, které mě inspirovaly svými 

poznatky a zkušenostmi. Ráda budu pokračovat ve vzdělávání v ČAKP. Paní Zdenka 

mě „nastartovala“ a dodala mi další energii a chuť do práce. Moc ji za to děkuji! 

Celé setkání splnilo má očekávání a dokonce je i předčilo.“ Jolana. 

„Úžasné setkání a seminář – splnil dokonale má očekávání. Poznala jsem zajímavé 

metody, inspirativní hry, rozšířil se mi obzor pro práci kariérového poradce. Poznala 

jsem milé kolegyně a lektorku Zdenku a odcházím s elánem a s chutí vstříc novým 

klientům.“ Denisa  

„Pro mne jako začínajícího kariérového poradce byl tento kurz plný zajímavostí a užitečných informací a ve 

všech směrech předčil má očekávání. Aktivity,  které jsme si mohly vyzkoušet sami na sobě, byly výborně zvolené 

a velmi mi pomohly při poznání mé osobnosti. Děkuji.“ Jana. 

„S Letní školy KP 2017 jsem byla moc spokojená. Děkuji lektorce Zdeně Hendrychové za úžasné dva dny plné 

inspirace, množství materiálů (upotřebitelných v mé praxi kariérového poradce) a za její špičkovou odbornost. 

Zároveň děkuji za vytvoření příjemné atmosféry a možnost sdělení našich vlastních zkušeností z naší praxe 

kariérového poradce mezi ostatními kolegyněmi (síťování). Uteklo to hodně rychle a těším se zase na příští rok.“  

Lucka 

„Letní škola byla pro mne velmi inspirativní a motivují pro práci kariérového poradce a předčila má očekávání. 

Vše bylo výborné, včetně zvolených aktivity, lektorky Zdeny a vzorových typů dotazníků a metod. Ve své praxi 

nejvíce využiju metodu a dotazník McGregora.“ Monika 

„Letní škola KP 2017 byla velmi inspirující a plná informací, které lze prakticky využít v práci KP. Nebyla to teorie 

ale praxe. Nejvíce oceňuji ujasnění základních postupů práce KP, desatero KP i výčet chyb, které KP při své práci 

dělají  - tyto body mi nejvíce zůstaly v mysli. Těším se na další akce ČAKP:“ Hana  

  Takže zase za rok, těšíme se na III. ročník Letní školy KP ČAKP 2018. 

 

Zveme Vás na dvoudenní seminář „Zimní školu kariérového poradenství pro pokročilé aneb pracujte 

s typologií osobností“ která se uskuteční ve dnech 23. – 24. 11. 2017. Registrujte se včas na www.cakp.cz, počet 

míst je z důvodu interaktivní práce ve skupině omezen.  

http://www.cakp.cz/
http://www.cakp.cz/
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ZAJÍMAVÉ PROJEKTY ve světě kariérového poradenství ... 

„ NÁHRADNÍ BABIČKA“ – projekt EU na podporu žen 55+  

Autorka článku: Petra Michaličková, Šance na vzdělání, o.p.s  

 

O skupině žen ve věku 55+ se mluví již dlouho. To, že uplatnitelnost této cílové 

skupiny na trhu práce je problematická je fakt, který je potřeba řešit. A kurzy 

typu účetnictví či obsluha PC, které povětšinou nabízí úřad práce tuto situaci 

příliš neřeší, spíše naopak.  Žena, která absolvuje takový kurs a snaží se najít 

uplatnění, oslovuje zaměstnavatele, tak dříve nebo později dospěje k názoru, že 

o ni nikdo nemá zájem. Zkušenost některých účastnic je taková, že kurs 

účetnictví probíhal v učebně, bez využití počítačů, cituji „myslela jsem, že 

v dnešní době se účetnictví dělá na počítači“. Takové ženy mají potom tendenci 

obviňovat zaměstnavatele, že je nechtějí zaměstnat, vždyť ony na to přece mají 

papír. Ruku na srdce, kdo z Vás by takovou absolventku kurzu zaměstnal jako 

účetní? Spíše než k posílení sebevědomí, že žena získala nové zkušenosti a 

dovednosti to vede k frustraci,“ zase mě nikdo nechce“. Pokud taková žena nemá kvalitní rodinné zázemí a 

oblast, kde se může realizovat a mít pocit, že je opravdu platná, pak to logicky vede k dalším psychickým a v 

konečném důsledku i fyzickým problémům. Je potřeba této skupině žen nabídnout takovou rekvalifikaci, kde 

opravdu najdou uplatnění. A nejde jen o mzdu, ale o naplnění smyslu života jako takového.  

S ohledem na aktuální situaci na trhu práce je pro ženu v této věkové kategorii velmi obtížné najít téměř 

jakoukoli práci. Dalším faktem je, že vzhledem k prodlužování věkové hranice pro odchod do důchodu je mnoho 

babiček, které jsou stále v pracovním poměru a nejsou schopni se plně věnovat svým vnoučatům. Stále více se 

také děti stěhují daleko od rodičů, někdy i na jiné kontinenty a rodina tak ztrácí možnost mít babičku tak často 

jak by si přáli. Ani systém předškolních zařízení úplně neřeší potřeby rodiny. Ale nejde jen o to, aby měl kdo děti 

pohlídat, když rodiče potřebují, ale i roli babičky jako takové. Stále více se hovoří o mezigeneračním dialogu 

jako o něčem, co pro „zdravý vývoj“ rodin hraje významnou roli.  

V této situaci se nám jeví jako ideální pro tuto cílovou skupinu připravit projekt, který tyto ženy dovede ke 

kvalifikaci chůvy, tedy kvalifikaci podle Národní soustavy kvalifikací. Jedna účastnice kurzu říkala, že pracovala 

jako učitelka v mateřské školce, dostala výpověď a byla ji nabídnuta pozice chůvy, ale s takovým úvazkem a 

finančním ohodnocením, které nedosahovalo ani výše nájmu, který musí platit. Pokud žena získá profesní 

kvalifikaci Chůva, může zkombinovat více možností, práci ve školce, práci pro rodinu, nebo může pracovat pro 

agenturu, která se hlídáním dětí zabývá.  

Navíc aktuálně Ministerstvo školství poskytuje školkám, které si o to požádají, příspěvek na školní asistenty, 

psychology, speciální pedagogy a právě chůvy. Dotace z Evropské unie činí 4,5 mld. korun do roku 2018. Velký 

zájem mateřských školek souvisí i s novou povinností přijímat 2leté děti. Také mikrojesle budou chůvy 

potřebovat, na to je vyčleněno 140 mil. korun, aktuálně funguje v České republice 72 takových zařízení. 

 

Rozhodli jsme se tedy připravit projekt NÁBA - náhradní babička, projekt byl podpořen v rámci výzvy na 

podporu rovnosti žen a mužů z Operačního programu Zaměstnanost.  

Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení nezaměstnaných žen ve věku 55+ na trhu práce. Zvýší se 
adaptabilita těchto osob, které budou mít díky rekvalifikaci vyšší šance na budoucí profesní uplatnění. Cílem je 
zajistit účastnicím projektu získání profesní kvalifikace Chůva, kterou jsme na základě analýzy potřeb na 
regionálním trhu práce identifikovali jako jednu z velice perspektivních právě pro vybranou vícenásobně 
znevýhodněnou cílovou skupinu. Projekt bude doplňovat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti realizované 
Úřadem práce ČR s ohledem na potřebu poskytovat individuální, specializovanou a komplexní podporu 
znevýhodněným skupinám uchazečů. Minimálně 32 osob získá novou kvalifikaci. Tyto osoby absolvují 

http://www.cakp.cz/
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rekvalifikační kurzy a složí zkoušky podle národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky (kód 69-017-M).  
 
Na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb. se mohou nyní absolventky rekvalifikačního kurzu „Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky“ uplatnit také jako pečovatelky v dětských skupinách. V projektu klademe 
důraz na individuální konzultace a poradenství tak, aby ženy poznaly samy sebe, svůj potenciál a možnosti, 
které mají a našly pro sebe to nejlepší možné uplatnění. 
 
Projekt byl zahájen v prosinci 2016 a potrvá do května 2018. Jsou naplánovány 4 běhy, v každém 8-12 účastnic.  
 
 
Klíčovými aktivitami projektu jsou:  
 

1. nábor cílové skupiny pracovní diagnostika 
 
Cílem individuálních rozhovorů s využitím koučovacích technik bude vyhodnocení vstupní 
situace uchazeček a zjištění aktuálního souladu mezi zdravotními možnostmi, představami, 
schopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálem a reálností jejich uplatnění na trhu práce. 
Na vytipování a náboru cílové skupiny úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Hradci Králové. 
 

2. Motivační kurz a individuální konzultace 
 
Cílem aktivity je budování motivace a aktivizace cílové skupiny včetně získání klíčových kompetencí k hledání 
zaměstnání a k dalšímu vzdělávání dle svých aktuálních možností, potřeb a sociální situace a odbourávání 
objektivních i subjektivních překážek na trhu práce. Cílem je také individuální práce s cílovou skupinou a pomoc 
pro využití vhodných nástrojů při hledání práce. 
 

3. Rekvalifikační kurz a složení zkoušky z profesní kvalifikace 
 
Cílem kurzu je připravit účastnice pro vykonávání profese Chůva a zároveň je připravit na zkoušku odborné 
způsobilosti k získání profesní kvalifikace. Kurz je koncipován na základě požadavků na tuto profesi 
vycházejících z praxe. Absolventky se mohou uplatnit v oblasti péče o děti v domácnostech, ale také např. 
v dětských skupinách. Pracovat mohou jak v zaměstnaneckém poměru, nebo si mohou samy v tomto oboru 
založit živnost jako OSVČ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bc. Petra MICHALIČKOVÁ, Šance na vzdělání o.p.s. 
www.sancenavzdelani.org 
 
Šance na vzdělání o.p.s. se dlouhodobě věnuje podpoře sociálně a zdravotně znevýhodněných 
skupin. Jsme držiteli Národní ceny kariérového poradenství centra Euroguidance – Dům 
zahraničních služeb za projekt „Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí 
sociální rehabilitaci“. Projekt “Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby v jejich sociální 
rehabilitaci“ byl vyhlášen Jako Charitativní projekt roku 2012. Získali jsme Národní cenu ČR za 

společenskou odpovědnost organizací a dále ocenění za inovaci, cena od CzechInno, 
z.s.p.o. Vizionář 2012. 

 

http://www.cakp.cz/
http://www.sancenavzdelani.org/assets/N%C3%A1rodn%C3%AD-cena-kari%C3%A9rov%C3%A9ho-poradenstv%C3%AD_2011.pdf
http://sancenavzdelani.org/assets/Projektov%C3%BD-mana%C5%BEer-roku-2012.pdf
http://www.sancenavzdelani.org/assets/Vizionář-20121.pdf
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Společně s Vámi vytváříme ve FDV nový projekt  JOBHUB 

Autorka projektu: Jolana Blažíčková, gestor projektu JOBHUB 

 

O ČEM TO MLUVÍM?  

O projektu Fondu dalšího vzdělávání, jehož cílem je postavit základnu 

pro zvýšení profesionalizace kariérových poradců, efektivity jejich 

práce a zajištění dostupnosti jejich služeb pro každého občana.  

Jsme přesvědčeni o tom, že hlavním cílem kariérového poradenství je správně vést člověka v různých životních 

situacích tím správným směrem a zajistit jeho aktivní dlouhodobou účast na trhu práce. Dnes to u nás moc 

nefunguje. Kariérové poradenství rozptýlené mezi různé rezorty, organizace a subjekty (Úřad práce České 

republiky, pedagogicko-psychologické poradny, centra bilanční diagnostiky, neziskové organizace, vysoké školy, 

kariéroví poradci OSVČ atd.). Některé z nich využívají své poradenské nástroje, informační systémy či různé 

zdroje informací, ale zásadní problém je v tom, že tyto informační zdroje a služby spolu navzájem 

nespolupracují. Analýzou existujících informačních zdrojů bylo zjištěno, že hlavní problém netkví v nedostatku 

nástrojů, ale spíše v tom, že nejsou dostatečně provázané a vzájemně se nepodporují a nevyvíjí. A to chceme 

v projektu JOBHUB změnit. 

CO UDĚLÁME? 

Společně s vámi vytvoříme společné sdílené tvůrčí prostředí pro každého poradce. Jeho základem bude 

integrovaný informační systém obsahující a propojující profesionální poradenské a diagnostické nástroje, 

množství kvalitních zdrojů informací a dat z oblasti trhu práce a sdílené online prostředí pro vlastní rozvoj a 

inspiraci.  

Vytvoříme místo, kde najdete vše podstatné, co potřebujete pro svoji práci, ať už pracujete s jakýmkoli typem 

klienta. A také vše potřebné pro svůj osobní a profesní rozvoj.   

A to vše už teď děláme s vámi, protože chceme poznat vaše potřeby, i to, co vám dnes komplikuje život, zkrátka 

chceme znát váš názor na stávající stav, ale hlavně váš pohled na budoucnost kariérového poradce a jeho práci.  

Společně už analyzujeme a hodnotíme situaci, mapujeme a popisujeme potřeby kariérových poradců. A brzy 

začneme kreativně tvořit (metodické materiály a rozvojové materiály či náměty na nové nástroje). A také 

připravujeme workshopy, na kterých vám vše představíme a současně vám nabídneme něco zajímavého (třeba 

jak to dělají suprově ve Finsku). Ano, inspirujeme se u těch nejúspěšnějších nejen v Evropě, ale i ve světě, 

protože víme, jak dobří jsou v Kanadě nebo v Austrálii. Někteří kolegové přijedou za námi na workshopy, 

někteří z vás vyjedou za kolegy do jejich působiště. Je toho hodně a my věříme, že se to podaří a kariérové 

poradenství získá to správné místo na slunci. Rádi vás budeme o vývoji informovat a těšíme se na setkání třeba 

na workshopu nebo v pracovní skupině. 

 

 

Ing. Jolana BLAŽÍČKOVÁ, MBA 

Gestor projektu JOBHUB FDV 

 

Mám za sebou více než 17 zkušeností v oblasti HR služeb, vzdělávání a osobního rozvoje, a to 

v mnoha podobách….řízení a realizace projektů v oblasti strategie rozvoje lidských zdrojů, firemní 

kultury, řízení výkonu, kompetenčními modely, vzděláváním a rozvojem zaměstnanců. Taky mě 

moc baví organizace a moderování konferencí, workshopů a seminářů, jsem lektor a kouč. 

 

http://www.cakp.cz/
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„KARIÉRA PRO ŽENY po MD/RD“  pomáhá ... 

Autorka článku: Zdena Hendrychová, garant projektu  

 

ČAKP od listopadu 2016 pomohlo v rámci projektu EU „Kariéra pro ženy“ již 

několika desítkám žen, které jsou nyní na RD nebo MD s návratem zpět do 

zaměstnání. V rámci svých aktivit, které jsou rozděleny do IV. modulů a jejichž 

cílem je jednak poskytnout nejnovější informace o fungování trhu práce a jak 

se na něm uplatnit, ale také posílit sebevědomí a rozvinout kariérové 

kompetence a schopnost sebeperezetnace.  Neocenitelným vedlejším efektem 

je to, že ženy sdílely zkušenosti i starosti a poznaly maminky s podobnými životními osudy.  

Od září 2017 proběhne další běh projektu. Více na www.cakp.cz  v sekci „kariéra pro ženy“, kde si můžete 

přečíst také strukturu Projektu, jeho aktivity a reference absolventek Projektu ČAKP. 

 

 

Projekt „Kariéra pro ženy“ z pohledu účastnice projektu 

Autorka článku – účastnice projektu:  Ing. Dana Kebisková 

 

Milé maminky na mateřské/rodičovské dovolené, 

je to teprve pár dní, co jsem dokončila kurz „Kariéra pro ženy“, vedený pod hlavičkou České asociace 

kariérového poradenství, z. s., který byl lektorován paní Ing. Zdenou Hendrychovou, BA (Hons.) a paní Ivanou 

Štěrbovou, které považuji za velmi profesionální ženy ve svém oboru.  

Do projektu jsem vstupovala, ač jako zaměstnaná maminka, s vědomím, že bych se ráda někam posunula na 

poli ve svém oboru nebo případně zjistila, co bych mohla v budoucnu dělat, v rámci podnikání. Celý kurz mě 

utvrzoval v tom, že co dělám, dělám vlastně správně a měla bych u toho i nadále zůstat, ač mi během kurzu 

naskočila skvělá myšlenka na podnikání, které jsem velmi důkladně řešila v rámci koučinku. Samotný koučink 

jsem vnímala v důsledku velmi pozitivně, ač se mi nechtělo moc nad sebou přemýšlet, ale aspoň jsem si 

uvědomila své silné a slabé stránky, a kam vlastně směřuji.  Během kurzu jsem prošla úspěšným pohovorem, 

nastoupila do zaměstnání, ale během 3 dnů jsem zjistila, že práce pro mě není úplně vhodná, právě v tomhle 

jsem viděla velký přínos kurzu, který mi otevřel oči. Přesto se do budoucna, myšlence na podnikání, nebráním. 

Zároveň bylo skvělé, že kurz byl koncipován tak, aby měla maminka na mateřské možnost se rozhodovat a 

vědomě se posunovat, tzn. semináře na téma psaní životopisu a motivačního dopisu, jak uspět při pohovoru, jak 

správně pracovat se stresem, jak si naplánovat v rámci rodinného a pracovního života Time-management. 

Oceňuji i síťovací setkání, kde bylo hezké vidět i jiné, dnes již úspěšné, maminky – podnikatelky, zaměstnankyně. 

Velkou výhodou, během účasti na kurzu, bylo hlídání dětí. Zároveň jsem na kurzu poznala spousty skvělých žen-

maminek, které si jsou v mnohém podobné, rády by se vrátily na trh práce a uspěly. I po skončení kurzu je 

většina maminek v kontaktu a vyměňujeme si různé náměty, nápady. Myslím si, že po účasti na tomto kurzu, by 

každá maminka měla znát svou hodnotu, mít větší sebevědomí a uspět na poli pracovním. Ať už bude práce do 

budoucna jakákoli, vím, že nejtěžší práce na světě je role maminky. Přesto si myslím, že by se neměly maminky 

bát, a měly by jít zkusit jít na pohovor na jejich vysněnou pozici/práci. Možná si maminky neuvědomují, ale pro 

mnohé zaměstnavatele jsme my, maminky, považovány za výborné zaměstnance. 

Přeji budoucím účastnicím kurzu hodně štěstí při novém objevování sebe sama a během pohovoru na jejich 

vysněnou pozici. 

Dana Kebísková 

http://www.cakp.cz/
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Autorka článku – účastnice projektu: Mgr. Lucie Turzová 

Když jsem narazila na internetové stránky České asociace kariérového poradenství 

(ČAKP), hned mě upoutal název nového projektu EU: Kariéra pro ženy. Byla jsem 

již necelým třetím rokem na rodičovské dovolené s dvěma malými dětmi a řešila 

jsem otázky, které trápí asi většinu žen na MD/RD: „Mám se vrátit do předchozího 

zaměstnání? Bude mě to ještě naplňovat? Jak skloubím svůj pracovní, rodinný a 

osobní život dohromady? Jak obstojím u výběrového řízení, když si budu hledat 

jinou práci? A umím vlastně ještě něco z toho, co jsem dříve zvládala?“ 

Na první pohled mě mile překvapilo samotné členění do čtyř modulů, obsah i rozsah projektu. Bilanční 

diagnostika – identifikace silných a slabých stránek, vlastních cílů, vizí a potenciálu. Vzdělávací modul, který byl 

nabitý takovými tématy jako je praktický nácvik psaní CV a motivačních dopisů, práce se stresem a rozvoj 

sebevědomí u přijímacího pohovoru, sebekoučink a typologie osobnosti. S každou přečtenou řádkou jsem si byla 

víc a víc jista, že musím být součástí projektu. A protože jsem člověk zvídavý, rozhodla jsem se dát sama sobě 

šanci. Přeci jen, ráda bych získala nové kontakty a znovu nalezla ztracené sebevědomí, které se postupně 

vytrácelo s probdělými nocemi a každodenní rutinou. A protože se všude píše, že spokojená maminka = 

spokojené dítě, neváhala jsem už ani vteřinu a do projektu se přihlásila. Proč také nevěnovat pár hodin týdně 

sama sobě? 

Nastal „Den D“ a já se vypravila do prostor v ulici Staropramenné na Smíchově. Hned u dveří mne přivítala 

usměvavá a velmi sympatická žena, prezidentka ČAKP, lektorka a také garantka projektu Ing. Zdena 

Hendrychová. O chvíli později jsem se ještě seznámila s energickou a milou Ivanou Štěrbovou, další lektorkou 

z projektu a koučkou, která mě ve třetím modulu (Koučink/mentoring) provázela individuálně těmi tématy, které 

byly pro mne důležité.  

Vzpomínám na velmi příjemné prostředí, přijetí, humor a pohodu, které byly přítomny v každém semináři. 

Zároveň jsem měla možnost se seznámit s mnoha skvělými ženami - účastnicemi projektu, jejichž životní příběhy 

byly pro mne velmi inspirující. Navzájem jsme si poskytovaly zpětnou vazbu, vyměňovaly zkušenosti a názory jak 

v tématech, které se týkaly pracovní sféry, ale také té osobní. Bylo velmi příjemné zjistit, že některé z  nich se 

potýkají s obdobnými problémy a pod vedením zkušených lektorek jsme mohly společně nalézat odpovědi na 

mnohé otázky.  

Vzdělávací semináře nebyly vedeny formou nějaké přednášky, ale interaktivně, kde jsme se zapojily všechny a 

měly jsme tak možnost přispět svou vlastní zkušeností s daným tématem. Lektorky byly vždy velmi kreativní, 

dobře naladěné, erudované, předávaly aktuální informace a pohotově reagovaly na všechny naše dotazy a 

přání. Každý seminář tak přinášel nejen uspokojení potřeby poznávací, ale také potřeby sociální. Odcházely jsme 

s pocitem, že jsme dnes i my svým dílem přispěly k úspěšnému završení daného tématu. Semináře se nestaly jen 

pouhou recepcí a reprodukcí informací, ale byly především zážitkem. A v tomto případě nám také občasné 

vypracovávání individuálních prací přišlo přínosné stejně jako krátký test na konci každého kurzu. Ten jsme 

nevnímaly jako nutné zlo, ale především jako zrekapitulování tématu, utřídění si vlastních myšlenek, aby vše, tak 

říkajíc, krásně do sebe zapadlo.  

Mile překvapená jsem byla z realizace semináře Assessment centra, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušely, čím 

prochází testovaní uchazeči o danou pozici a za velmi cenné považuji získání zpětné vazby k  našemu počínání 

jakožto jednotlivce při práci ve skupině na zadaných úkolech. Seminář Typologie osobnosti mi dal možnost lépe 

porozumět sama sobě i jiným lidem okolo a také jsem si zvědomila své předsudky (nepřesnosti, mnohdy již 

předem prezentované nejrůznějšími masmédii) vůči jednotlivým temperamentovým typům osobnosti. A konečně 

v semináři o timemanagementu a worklifebalance jsem se naučila lépe plánovat a zvýšit efektivnost využití 

času. Dozvěděla jsem se, jaké jsou nástroje pro slaďování pracovního, rodinného a osobního života a jak 

dosáhnout spokojenosti.    

Získání zpětné vazby v příjemném a bezpečném prostředí s přátelskou atmosférou bylo pro mě vždy - jako když 

se znovu nadechnu, jako když loď získá silný vítr do plachet a může hrdě vyplout na oceán plný příležitostí a 
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směrem, kterým si zvolila. Z každého semináře jsem odcházela JÁ, ale mnohem silnější, sebejistější a 

odpočinutější. Čas, který jsem investovala, se mi mnohonásobně vrátil. 

Také si vysoce cením toho, že si z projektu odnáším nejen mnoho informací a materiálů, z nichž budu pro své 

budoucí profesní směřování čerpat, ale také nové dovednosti – zejména schopnost sebereflexe, efektivní 

sebeprezentace, schopnost lépe řešit problémy skupinově i individuálně, dovednost argumentace a aktivního 

naslouchání, schopnost pomoci ostatním v oblasti orientace na trhu práce a přípravy na přijímací pohovor a 

mnoho dalšího. 

 Když se ohlédnu za celou tou plavbou po vlnách projektu „Kariéra pro ženy“, vidím v tom velký smysl a za sebe 

mohu říct – bylo to nejen správné rozhodnutí, ale rozhodnutí, které mi v pozitivním slova smyslu změnilo život – 

žiju lépe, žiju naplno a žiju tak, jak jsem si přála. Tento projekt nejenže splnil má očekávání, ale především je 

předčil. Přála bych každé ženě, aby v sobě našla odvahu vydat se na tuto plavbu a zejména, aby v ní našla sebe.  

 

A slovo či věta na závěr? Projekt „Kariéra pro ženy“ má velký potenciál. 

Děkuji, že jsem mohla být jeho součástí 

 

Lucie Turzová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lucie TURZOVÁ   

pedagog a zároveň studentka oboru Poradenství v odborném vzdělávání na Institutu 

vzdělávání a poradenství při ČZU v Praze.  

Od roku 2013 se věnuje kariérovému poradenství, je držitelkou certifikátu Národního ústavu 

pro vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+ a certifikátu 

Sociodynamické poradenství (Aspekt z.s.), akreditovaného MPSV a MŠMT. 

Pravidelně a ráda se účastním vzdělávacích seminářů v oblasti kariérového poradenství, 

psychologie, osobního rozvoje a seminářů, propojujících kariérové poradenství se světem HR 

poradenství (ČAKP, Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství, EKS). Inspirací je 

jí každodenní kontakt s lidmi, t.č. nejvíce se ženami na/po mateřské/rodičovské dovolené a se 

žáky/studenty a jejich rodiči, kteří řeší další studijní či profesní volbu. Věnuji se zejména individuálnímu kariérovému 

poradenství. Věřím ve skrytý potenciál klientů, pomáhám jim mapovat jejich situaci a spolu s nimi pracovat na možných 

budoucích plánech. Mám dvě krásné děti, milujícího manžela, dvě kočky, práci a studium, které mě baví a díky podpoře 

rodiny se mi to docela daří skloubit.  
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PŘEDSTAVUJEME VÁM ....   

Informační a poradenská střediska pro volbu povolání (IPS) Úřadu 

práce ČR  

Autorky: Mgr. Zdeňka Procházková a Mgr. Magda Vondroušová, metodičky ZaP v projektu EFES 

 

Ráda bych partnerům v ČAKP a odborné veřejnosti též podrobněji představila obsah a formy kariérového 

poradenství pod hlavičkou IPS, neboť jsem dlouhé roky na této pozici působila a dodnes je mojí „srdeční 

záležitostí“. Využiji k tomu fakta z prezentace kolegyně Mgr. Magdy Vondroušové (odborný garant projektu ESF 

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg.č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218, 

dále jen PIPS), přednesené na úvodní konferenci PIPS v Hradci Králové 31. 5. 2017. Protože zdaleka ne všichni 

pamatujete začátky IPS, bude nutné jít trochu do historie. 

IPS je místo,  kde se poradenství odehrává, ale také zároveň „značka“, která navádí klienta, uživatele služby 

k nějakému konkrétnímu poradci, ke konkrétní službě. 

Koncepce IPS se zrodila již v roce 1993, kdy byl vydán pokyn MPSV k jejich zřizování. Byl převzat model ze 

sousedního Rakouska a Německa, za finanční podpory z projektu Phare. 

V první etapě vzniklo na tehdy samostatných úřadech práce 39 těchto pracovišť, ve druhé pak dalších 35. Byla 

vytvořena síť pracovišť a specializovaných poradců, jednotně vybudovány vhodné prostory, které umožňovaly 

setkávání se se skupinami klientů i individuální práci poradce x klient (v té době poradenství mířilo cíleně 

především na žáky a studenty a jejich rodiče, méně na uchazeče o zaměstnání). 

IPS jsou od počátku koncipována jako základní a koordinující 

článek informačně poradenského systému pro volbu povolání, 

který v úzké součinnosti s příslušnými institucemi školskými, 

hospodářskými, zdravotnickými a dalšími subjekty nabízí 

rozsáhlé a komplexní služby, týkající se světa práce a profesí. 

Služeb IPS nabízí využití cílové skupině mladistvých a jejich 

rodičů při první volbě povolání, studujících všech stupňů škol, 

školským institucím a ostatním zájemcům včetně uchazečů o 

zaměstnání, kteří se chtějí specializovat ve své profesi nebo se 

přeškolit na jinou činnost. 

  

Co je tedy obsahem poradenství IPS? Zpočátku převládala Informační činnost, spočívající v poskytování 

informačního servisu v oblasti možných cest přípravy na povolání- jaká je nabídka oborů a škol, formy studia, 

jak probíhá přijímací řízení, jaké jsou studijní podmínky, kdy se může zájemce podívat na dny otevřených dveří 

a další, s důrazem na informace o profilu a uplatnění absolventa vzhledem k požadavkům trhu práce. IPS 

dodnes mají vlastní databázi škol a oborů ve svém interním IS (OK práce), podílejí se na aktualizaci dat pro 

Atlasy školství - elektronický i tištěný zdroj informací o nabídce škol a oborů. Mají k dispozici i diagnostické 

metody, interní poradenské programy a další tištěné, elektronické a jiné materiály (např. DVD o profesích, 

instruktážní audiovizuální programy k orientaci na trhu práce, sebeprezentaci, rozvoji kompetencí). 

Dlouhá léta IPS úřadů práce také působily a někde dodnes působí jako organizátoři tzv. „školských výstav“ nebo 

„burz škol“. K jejich hlavním činnostem patřilo a patří pořádání besed a konzultací k volbě povolání, ke vstupu 

na trh práce u studentů, k tzv. „druhé volbě“ oboru studia u maturantů, setkávání se s rodiči a žáky na školách, 

spolupráce s výchovnými poradci při řešení otázek přechodu žáků a studentů do vyššího typu studia. 

Jak se liší kariérový poradce IPS od kolegů působících např. ve školském poradenském pracovišti? Silnou 

stránkou profesní výbavy těchto poradců je, že jsou u zdroje informací z trhu práce, mají řadu kontaktů se 
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zaměstnavateli, sledují profesní strukturu nezaměstnaných a absolventů škol, míru jejich nezaměstnanosti, 

vědí, jaké obtíže mohou nastat při přechodu na trh práce po ukončení vzdělání nebo jiné přestávce v kariéře. 

Mohou poskytnout skupinám i jednotlivcům informace o možnostech uplatnění v konkrétní profesi, u 

zaměstnavatelů v daném regionu. Tyto specifické informace jim umožňují odpovídat na otázky typu: „V jaké 

profesi se uplatním, jsem-li manuálně zručný?; „Kdo by mohl být můj příští zaměstnavatel?“; „Jaké další 

možnosti v regionu mám?“; „Jaké jsou možnosti doplnit si vzdělání, kvalifikaci?“. A zároveň se též podílejí na 

tom, aby zájemce nepodcenil žádnou charakteristiku dané profese, byl informován o podmínkách výkonu 

povolání, zdravotních kontraindikacích, poptávce po dané profesi a ceně práce.  

První interakce s klienty proto často přecházejí v poradenský kontakt. Poskytované poradenství vychází 

z principů kariérového poradenství, je poskytováno komplexně a individuálně a vždy zdarma. 

Pracovníci IPS nabízejí cílové skupině možnost využít individuálně či skupinovou formou též samoobslužné 

zdroje informací o rysech jednotlivých povolání, jejich obsahu, požadavcích, vyhlídkách vzhledem k trhu práce, 

o možnostech dalšího vzdělávání, o možnostech a podmínkách změn kvalifikace (rekvalifikace). Využívají 

aplikaci www. infoabsolvent.cz a www.istp.cz, Národní soustavu povolání a kvalifikací, Portál MPSV a různé 

další portály informující o nabídce práce nebo vzdělávání, včetně vzdělávání dospělých. Spolupracují se školami 

na kariérovém vzdělávání žáků a studentů, s ostatními subjekty na trhu práce na rozšíření nabídky k získání 

kariérově zaměřených informací a zkušeností (např. Hospodářská komora, krajské a obecní úřady, asociace 

vzdělavatelů, zaměstnavatelé, nezisková sféra). S posílením personálního obsazení a rozšířením počtu těchto 

pracovišť v rámci projektu PIPS (do roku 2021) lze očekávat nové formy spolupráce, nové nástroje a příležitosti. 

 

Poradenská činnost v IPS nyní zahrnuje: Individuální a skupinové profesní 

poradenství různého zaměření, především však k orientaci na trhu práce, 

sebepoznání a sebeprezentaci, dle možnosti též odborné psychologické 

poradenství pro volbu a změnu povolání, základní poradenství pracovně 

právní, k zahájení podnikání a další služby dle možností, potřeb a zájmu 

klientů. Často jde i o zprostředkování spolupráce s odbornými pracovníky 

ostatních oddělení ÚP ČR podle povahy problému, o poskytnutí kontaktů a 

doporučení k dalším poradenským subjektům, školským poradcům, 

pedagogicko-psychologické poradně, do neziskových organizací a jinam, 

dle potřeb klienta.  

Úzká a cílená spolupráce s těmito subjekty a široké odborné multidisciplinární znalosti poradce i jeho povědomí 

o všech možnostech a příležitostech zaručuje, že IPS bude funkční součástí systému kariérového poradenství 

v regionu, kde působí. 

Organizačně jsou poradci IPS v rámci Úřadu práce ČR nejčastěji začleněni v útvarech Poradenství a dalšího 

vzdělávání, jejich činnost se prolíná s činností ostatních poradců a v současné době primární cílovou skupinou 

vedle již zmíněných žáků, studentů a veřejnosti jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání. Pracovníci IPS jim 

poskytují specifické poradenství vycházející především z jejich konkrétních potřeb. Individuální poradenství má 

podobu poradenského rozhovoru s možností pracovat na „zakázce“ klienta za využití dalších metod při 

opakovaných kontaktech. Pro tuto oblast práce byla zpracována řada metodických materiálů a pomůcek 

v rámci Metodiky komplexní a individuální práce s klientem (MIKOP), která je poradcům k dispozici online. Další 

budou vznikat v projektu PIPS. Příklady dobré praxe a příležitosti ke vzdělávání jsou sdíleny na kazuistických 

seminářích projektu EFS Efektivní služby zaměstnanosti (EFES). 

Legislativní rámec pro kariérové poradenství na ÚP ČR nám poskytuje Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 

§14 : „(1) Zprostředkováním zaměstnání se rozumí poradenská a informační činnost v oblasti pracovních 

příležitostí“ a § 15: “ Poradenství pro fyzické osoby se zaměřuje na posouzení osobnostních předpokladů, 

schopností a dovedností a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby povolání a 

rekvalifikace.“ Specifikaci podmínek pak prováděcí Vyhláška č. 518/2004 Sb. 
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Analýza činnosti informačních a poradenských středisek úřadů práce v procesu přechodu mladých lidí na trh 

práce, provedená na zakázku státu (zadavatel MPSV) v červenci 2010 – srpnu 2011, měla za cíl posoudit činnost 

Informačních a poradenských středisek (IPS) na úřadech práce, popsat úroveň, rozsah a kvalitu jejich služeb a 

jejich roli ve stávajícím systému služeb zaměstnanosti a identifikovat možnosti a bariéry dalšího rozvoje IPS, 

vymezit preventivní role IPS při přechodu mladých lidí na trh práce. Řešitelský tým MAŘÍKOVÁ, P., 

FREIBERGOVÁ, Z., VEPŘKOVÁ, R. z Národního vzdělávacího fondu (NVF), Střediska podpory poradenských 

služeb v závěrech konstatoval: Síť IPS má nezastupitelnou úlohu při přechodu mladých lidí na trh práce.  

 Hlavním obsahem činností je nadále práce s žáky základních, středních škol, kde plní poradenství k 

volbě povolání důležitou preventivní roli. 

 Zároveň se velká část kariérového poradenství na IPS přesouvá na cílovou skupinu mladých lidí – 

uchazečů o zaměstnání a dospělou populaci, kde plní úlohu nápravnou při podpoře hledání 

pracovního uplatnění. 

Tomuto trendu i odpovídá změna názvu INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU 

POVOLÁNÍ. Více na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska 

Za sebe, jako „fanda“ IPS doufám, že právě zahájený projekt PIPS přinese do osvědčených činností novou 

kvalitu, s novým technickým vybavením a proškolením poradců v jeho užívání získáme účinný nástroj, jak držet 

krok s požadavky a nároky doby. Lépe dokážeme klienty pro poradenství získat (naučíme se marketingu 

kariérových služeb) a investicí do vzdělání nových i stávajících poradců posílíme jejich profesionalitu, vybavíme 

je potřebnými kompetencemi a udržíme tak prestiž dobře zavedené a fungující služby na ÚP ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka PROCHÁZKOVÁ  

krajský metodik pro oblast ZaP v projektu Efektivní služby zaměstnanosti (EFES, ESF-2016-

2020); https://www.linkedin.com/in/zdenaprochazkova1 

ÚP ČR, KoP Jičín, Havlíčkova 56/ KrP v Hradci Králové,   

 současné pozici působím od února 2016, mám víc jak 17 let praxe kariérového poradce ve 

službách ÚP ČR. Převážnou část zkušeností jsem získala jako odborný pracovník IPS na 

oddělení Poradenství a dalšího vzdělávání v Jičíně, později jsem přijala angažmá i v  projektech 

ESF, jako metodik MIKOP-tvorba metodiky práce ÚP ČR, dále v projektu REAL APZ-modernizace agend poradenství. Průběžně 

se též zabývám lektorskou činností. 

Jsem držitelkou ocenění za nejlepší kazuistiku z poradenské praxe „Moudrá sova 2016“ od České asociace kariérového 

poradenství, z.s. (2016) 

 

http://www.cakp.cz/
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska
https://www.linkedin.com/in/zdenaprochazkova1
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Úřad práce ČR poskytuje kariérové poradenství  

i v Královehradeckém kraji 

Autorka článku: Mgr. Zdeňka Procházková, KrP v Hradci Králové, metodik ZaP v projektu 

EFES, Červen 2017 

 

Při setkáních kariérových poradců napříč oblastmi jejich působení, při různých vzdělávacích akcích, setkáních 

v rámci České asociace kariérového poradenství (ČAKP), konferencích nebo při lektorské činnosti pro studenty 

VŠ oboru Poradenství slýchám otázky: „Opravdu probíhá na Úřadu práce ČR kariérové poradenství?“; „O jaké 

poradenství jde? Co je u Vás nového?“ Proto velmi vítám příležitost přiblížit veřejnosti práci mou i mých kolegů  

- poradců ÚP ČR - na stránkách ČAKP.  

Pracuji na Krajské pobočce ÚP ČR v Královéhradeckém kraji na pozici krajského metodika v proje ktu Efektivní 

služby zaměstnanosti (EFES), který má za cíl zefektivnit služby zaměstnanosti. Zároveň jsem čestným členem 

ČAKP. V rámci své současné činnosti navazuji na svou předchozí práci v projektu Metodika komplexní a 

individuální práce s klientem na ÚP ČR (MIKOP), o kterém jsem v odborných kruzích informovala v rámci 

vystoupení na  Národní ceně kariérového poradenství Euroguidance v roce 2015. Loňský ročník ceny byl pro ÚP 

ČR významný tím, že jednu z hlavních cen za příspěvek obdržela moje kolegyně Mgr. Magda Vondroušová. Jeho 

prostřednictvím seznámila přítomné účastníky s kariérovým poradenstvím, které ÚP ČR poskytuje mladým 

uchazečům o zaměstnání bez profesního vzdělání. Právě snaha vrátit mladé lidi do vzdělávacího procesu zpět, a 

tím celoživotně zvýšit jejich šance na uplatnění, neodmyslitelně patří k práci kariérových poradců ÚP ČR.  

„Poradenský záběr“ pracovníků ve službách ÚP ČR je vskutku široký. Ať už jde o cílové skupiny uchazečů a 

zájemců o zaměstnání, tak i o objem poskytovaných služeb. V rámci implementace vzniklých metodik se ÚP ČR 

snaží, aby byly jeho služby poskytovány jednotně, ve standartní kvalitě na všech kontaktních pracovištích (jen v 

KH kraji jich je 15) a měli k nim přístup všichni klienti dle svých potřeb. 

V první linii poradenství pracují poradci pro zprostředkování, kteří jsou v pravidelném, často dlouhodobém, 

kontaktu s uchazeči o zaměstnání a poskytují jim základní poradenské služby spojené se zprostředkováním 

vhodného zaměstnání a v případě potřeby je směřují k dalším odborným pracovníkům. Novinkou ověřovanou 

v rámci projektu EFES jsou „INFOcentra ÚP ČR“, která vznikají na vybraných pracovištích (celkem je plánováno 

80 INFOcenter, v KH kraji 5). Cílem je nasměrovat klienty na služby v úseku zaměstnanosti už při prvních 

kontaktech, informovat, umožnit samoobslužné vyhledávání volných míst, okamžitě kontaktovat 

zaměstnavatele a usnadnit tak lidem komunikaci s úřadem. 

V druhé linii se klient, který potřebuje kariérové poradenství, setkává s poradci „specialisty“, kteří nejčastěji 

pracují v útvarech Poradenství a dalšího vzdělávání a poskytují kariérové poradenství s různým zaměřením. Na 

prevenci nezaměstnanosti a volbu a změnu povolání se specializují poradci Informačních a poradenských 

středisek (IPS). Vybavení IPS projde v průběhu trvání projektu Podpora informačních a poradenských středisek 

(PIPS) inovací. Učebny budou vybaveny moderními technologiemi a pomůckami, personál absolvuje další 

školení. V neposlední řadě se také průběžně – dle potřeb příchozích uchazečů – aktuálně zavádějí nové postupy 

práce s jednotlivými cílovými skupinami (žáci, studenti, uchazeči a zájemci o zaměstnání) a ověřují se v praxi. 

Poradci útvaru poradenství a dalšího vzdělávání poskytují kariérové poradenství klientům, kteří řeší otázky 

svého uplatnění na konkrétním trhu práce, svoji sebeprezentaci a konkurenceschopnost, otázky přizpůsobení 

své kvalifikace požadavkům trhu práce (rekvalifikace). Musí se vyrovnávat s překážkami růstu a změn nároků na 

pracovníky, překonávají různé bariéry způsobené zdravotním omezením, invaliditou, nízkým nebo nefunkčním 

vzděláním, nutností sladit práci s péčí o děti a osoby blízké, nevhodným sociokulturním prostředím, 

zadlužeností, závislostí a jinými faktory. Individuální přístup a respekt k potřebám klientů je tedy nutně 

základním principem, kterým se poradci řídí. Zároveň je však část služeb realizována formou skupinového 

poradenství, které tito poradci sami zajišťují. Musí tak zvládat jak metody a postupy individuální práce 

s klientem, tak práci se skupinou. Na osobnost a odbornost těchto poradců jsou kladeny velké nároky a jejich 

další sebevzdělávání je nutností. V projektu EFES proto probíhají už dříve osvědčené kazuistické semináře k 

http://www.cakp.cz/
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aktuálním tématům. Konkrétně v našem kraji právě proběhl seminář na téma „Roční poradenský rozhovor“, 

v červnu se uskuteční další na téma „Individuální akční plán“ a „Bilance kompetencí“.  

 

V rámci projektu „PRACOVNÍ REHABILITACE“ se část poradců specializuje na práci s osobami se zdravotním 

postižením s cílem umožnit jim návrat na trh práce. I zde jsou využívány kazuistické semináře a další formy 

vzdělávání poradců, realizované vzdělávacími středisky ÚP ČR. Hodnotným 3 denním kurzem prošly moje 

kolegyně v Pardubicích, kde zážitkovou formou vstřebávaly poznatky o různých typech zdravotních postižení a 

možnostech kompenzace. Klientům je též nabízeno tzv. EURES poradenství (opět běží projekt ESF) a v rámci 

projektu EFES bude vytvořena a ověřena i metodika poradenství k podnikání. 

Tento krátký exkurz do kariérového poradenství realizovaného na ÚP ČR zdaleka nezahrnuje všechny oblasti, 

v nichž je služba poskytována. Za zmínku stojí i práce zacílená na skupiny klientů s výraznými obtížemi 

v uplatnění na trhu práce v projektech, a to jak národních, tak regionálních (NIP a RIP). V kraji se právě rozbíhají 

projekty „Kudy Kam II“ a „Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji“. Více zájemci naleznou na Integrovaném 

portálu MPSV na adresách: http://portal.mpsv.cz/sz nebo www.uradprace.cz 

A čím žijí poradci v Královéhradeckém kraji v těchto dnech? Právě probíhá skupinové kariérové poradenství 

v projektu „Zaměstnaný absolvent“, www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent. Společný projekt krajského úřadu a 

partnerů, kterými jsou Centrum investic, rozvoje a inovací a KrP ÚP ČR, založeného v rámci Paktu 

zaměstnanosti, přináší zájemcům z řad čerstvých absolventů ihned po maturitě nebo absolutoriu možnost 

připravit se na start profesní kariéry. Získají 20 hodin bezplatného kariérového poradenství zaměřeného na 

orientaci na trhu práce, sebeprezentaci, pracovní právo a základy finanční gramotnosti (zajištěno kariérovými 

poradci z ÚP ČR), možnost absolvovat odbornou praxi v rozsahu 150-300 u firem v KH kraji a seznámí se s 

potenciálním zaměstnavatelem. Aktivity startují právě nyní a budou nabízeny i v příštím roce.  

Zároveň již pracovníci poradenství intenzivně přemýšlejí nad náplní „Týdne vzdělávání nejen dospělých 2017 v 

Královéhradeckém kraji“ (dále jen TVD), který proběhne 6. – 10. listopadu 2017. Program je zapotřebí připravit 

s partnery, jimiž jsou zájemci z řad vzdělavatelů, neziskové organizace, školy, kulturní a jiné instituce, firmy i 

jednotlivci, už v průběhu prázdnin. Pokud působíte v našem kraji, nebo byste rádi v rámci TVD u nás 

propagovali svoji vzdělávací aktivitu (včetně neformálního vzdělávání), neváhejte nás oslovit!  

Více na:                      http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka PROCHÁZKOVÁ  

krajský metodik pro oblast ZaP v projektu Efektivní služby zaměstnanosti (EFES, ESF-

2016-2020); https://www.linkedin.com/in/zdenaprochazkova1 

ÚP ČR, KoP Jičín, Havlíčkova 56/ KrP v Hradci Králové,   

 současné pozici působím od února 2016, mám víc jak 17 let praxe kariérového poradce ve 

službách ÚP ČR. Převážnou část zkušeností jsem získala jako odborný pracovník IPS na 

oddělení Poradenství a dalšího vzdělávání v Jičíně, později jsem přijala angažmá i 

v  projektech ESF, jako metodik MIKOP-tvorba metodiky práce ÚP ČR, dále v projektu REAL APZ-modernizace agend 

poradenství. Průběžně se též zabývám lektorskou činností. 

 

http://www.cakp.cz/
http://portal.mpsv.cz/sz
http://www.uradprace.cz/
http://www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych
https://www.linkedin.com/in/zdenaprochazkova1
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INSPIRACE Z PRAXE  ... 

Inspirace z konference Kariérové poradenství - nástroj do školy, 

do práce i do života aneb Jak připravit mladé lidi na trh práce?  

Autorka článku: Žaneta Konečná, EKS 

 

“Tento rok bylo publikováno asi milion knih. A dnes dopoledne (10 hodin ráno) 

již bylo na Googlu uskutečněno přes 2 miliardy vyhledávání. Deset 

nejvyhledávanějších profesí za poslední rok před pár lety vůbec neexistovaly. Jak 

v tomto rychle se měnícím světě připravit děti na trh práce, když vlastně ani 

nevíme, která povolání budou existovat a která zmizí?” Takto odstartovala 

Helena Košťálová (EKS) konferenci Kariérového poradenství - nástroj do školy, 

do práce i do života, která se uskutečnila ve středu 7. 6. 2017 v Praze. Vystoupili na ní hosté nejen z České 

republiky, ale také třeba z Dánska a Anglie. Spolu s účastníky se pokusili najít odpověď, jak by mělo kariérové 

poradenství ve školách vypadat a kde čerpat inspiraci. 

První blok konference se proto zaměřil na představení dobré praxe ze zahraničí, kde je kariérové poradenství 

běžnou součástí školní výuky a druhý nabídl praktické workshopy, ve kterých si účastníci mohli jednotlivé 

přístupy a metody vyzkoušet na vlastní kůži.  

 

Kariérové poradenství propojené s praxí 

Britský pohled na věc přinesla například Nicky Moore z University v Derby, která prezentovala “Osm kritérií 

dobrého kariérového poradenství”, které vznikly na základě výzkumu realizovaného v šesti zemích, ve kterých je 

kariérové poradenství ve školách na špičkové úrovni (např. Kanada či Irsko). Z výzkumu jasně vyplývá, že dobré 

kariérové poradenství nedělá jedna “magická rada”, ale jde o to poskytovat poradenské služby konzistentně, 

kontinuálně a na míru potřebám konkrétních studentů. Velmi důležité je také propojování učiva s pracovní 

praxí a umožnění různé profese si vyzkoušet. Když totiž víte, co přesně dělá například vědec, lépe si představíte, 

jaké by to pro vás  v roli vědce bylo. 

Od kariérové volby ke kariérovému učení 

Randi Skovhus, lektorka kariérového poradenství na dánské univerzitě, se s účastníky podělila o výsledky 

výzkumu mapujícího efektivitu poradenství na školách v  Dánsku. Dle této studie se ukazuje, že pokud je 

kariérové poradenství redukováno na pouhou volbu školy či profese, žáci a studenti nemají zájem se 

poradenských aktivit účastnit, pokud již tuto volbu udělali. To však vede k zkreslenému přístupu k volbě 

povolání - doba, kdy lidé nastoupili do firmy a zůstali zde až do důchodu, je již nenávratně pryč. Žáky a studenty 

je proto nutné vést k tomu, aby se naučili informace vyhodnocovat průběžně a volbu kariéry nevnímali jako 

jedno izolované rozhodnutí, ale jako celoživotní proces. A jak uzpůsobit běžné poradenské aktivity tak, aby 

vedly namísto jednorázové volby ke kariérovému učení si účastníci mohli vyzkoušet v odpoledním workshopu. 

Diagnostika silných stránek pomocí sebereflexe 

Českou republiku reprezentovala Ivana Šindlerová a Helena Košťálová z naší organizace EKS, ve které zabýváme 

kariérovým poradenstvím už 15 let. Helena vedla workshop s názvem Diagnostika silných stránek 

prostřednictvím sebereflexe. Právě na něm se účastníci dozvěděli, jak rozvíjet kariérní kompetence u mladých 

lidí formou zážitkových a hravých aktivit a naučit je tak lépe se rozhodovat o svém dalším směřování.  

A jak se to dělá? V EKS k diagnostice silných stránek využíváme švýcarskou metodu CHQ, která pracuje nejen s 

kompetencemi získanými tzv. formální cestou (ve škole). Stejně vážně vnímá i ty znalosti a dovednosti, které 

jsme získali neformálně, často jakoby mimoděk (díky zkušenostem ze zaměstnání, volnočasových aktivit, 

cestování, samostudiu nebo např. na rodičovské dovolené). 

http://www.cakp.cz/
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CH-Q tedy pomáhá k osvojení kompetence kariérového rozhodování, lidé se prostřednictvím metody sami 

naučí, jak své kariérní směřování chopit do vlastních rukou. Uvědomí si, čeho chtějí ve svém profesním životě 

dosáhnout a jaké kroky by měli podniknout. Reflektují své silné stránky a osobní limity.  

My totiž věříme, že každý člověk má potenciál, který lze rozvíjet. Někdy se však lidé zbytečně hodnotí na 

základě toho, co jim nejde, namísto toho, aby přemýšleli nad tím, co jim jde. Role kariérového poradce je pak 

především naučit svého klienta nad sebou samým přemýšlet z různých úhlů a otevírat další možnosti.  

 

V EKS pravidelně vydáváme nové publikace zaměřené na kariérové poradenství. 

Tento rok, byla na konferenci pokřtěna nová kniha určena poradcům z praxe 

“Rozmanitý svět kariérového poradenství”, která vznikla v rámci mezinárodního 

projektu Diversity in Career Counselling, podpořeného z prostředků Evropské unie v 

rámci projektu Erasmus+. Kniha je inspirativním manuálem, jak realizovat kariérové 

poradenství v 21.století. Najdete se příklady z poradenské praxe, metodické postupy 

i podněty k dalšímu profesnímu růstu začínajících i zkušenýc h poradců. V případě 

zájmu je kniha volně dostupná na našem webu.  

Pokud jste se konference nestihli zúčastnit, na našich webových stránkách také najdete prezentace jednotlivých 

řečníků. A pokud i tak stále cítíte potřebu dozvědět se o kariérovém poradenství víc, přihlaste se na otevřené 

kurzy pro kariérové poradce. Doporučujeme například Úvod do kariérového poradenství a nebo Skupinové 

poradenství v praxi, oba akreditované u MŠMT i MPSV. Nově také připravujeme kurzy kariérového poradenství 

metodou CHQ pro školy, kde se učitelé a výchovní poradci, díky intenzivnímu 5dennímu kurzu naučí, jak 

připravit mladé lidi na trh práce.  

 

Medailonek o společnosti EKS 

O EKS 

Jsme vzdělávací a poradenská organizace, která se zabývá tím, aby lidé byli v práci spokojení. 

Našemu oboru se říká kariérové poradenství. Více než 15 let rozvíjíme jednotlivce i týmy. Našim 

klientům pomáháme najít to správné povolání, ve kterém by se cítili naplnění. Organizace 

podporujeme v tom, aby vytvořili pracovní prostředí, kde se jejich lidé cítí dobře.  

Naše filozofie 

Druhá nejčastější činnost, kterou provozujeme je práce. Hned po spánku. Práce je život. Když v ní trávíme tolik času, neměli 

bychom jen čekat na pátek nebo dovolenou. I práce by nás měla bavit. Věříme, že lidé i týmy dokážou lépe plnit své sny a 

vize, když jsou v práci šťastní, angažovaní a motivovaní.  

 

 

 

 

Žaneta KONEČNÁ 

lektorka a kariérní poradkyně v EKS 

 

Žaneta pracuje jako lektorka a kariérní poradkyně v EKS. Čerpá zkušenosti ze své praxe v tvorbě 

značky a reklamy, které spojuje se znalostí psychologie a lidské osobnosti. Je držitelkou 

certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a 

aktivně se věnuje improvizačnímu divadlu.  

Tel: + 420 777 723 130 

E-mail: zaneta.konecna@ekscr.cz , www.ekscr.cz 

http://www.cakp.cz/
http://www.ekscr.cz/cs/publikace
http://www.ekscr.cz/cs/aktualita/jak-pripravit-mlade-lidi-na-trh-prace-inspirace-z-konference-karierove-poradenstvi-nastroj
http://www.ekscr.cz/cs/p%C5%99ehled-kurz%C5%AF.
http://www.ekscr.cz/cs/p%C5%99ehled-kurz%C5%AF.
http://www.ekscr.cz/cs/kurz/%C3%BAvod-do-kari%C3%A9rov%C3%A9ho-poradenstv%C3%AD-0
http://www.ekscr.cz/cs/kurz/%C3%BAvod-do-kari%C3%A9rov%C3%A9ho-poradenstv%C3%AD-0
http://www.ekscr.cz/cs/kurz/%C3%BAvod-do-kari%C3%A9rov%C3%A9ho-poradenstv%C3%AD-0
mailto:zaneta.konecna@ekscr.cz
http://www.ekscr.cz/
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Firmy stále neumí využít pracovního potenciálu žen 

Autorka článku: Žaneta Konečná, EKS 

 

Propad v zaměstnanosti žen s dětmi nadále dosahuje alarmující výše v porovnání se zbytkem Evropy. A to 

navzdory tomu, že nezaměstnanost neustále klesá a s nedostatkem lidí se potýká velké množství podniků. Ty 

rozjíždějí náborové kampaně, lákají zaměstnance na nejrůznější benefity a hledají způsob, jak obsadit volná 

pracovní místa. Řešením, které se nabízí, je zaměstnat ženy s dětmi do 15 let. Těch, které aktivně hledají práci, 

je na trhu více než 30 000. Firmy to však stále neumí využít ke svému prospěchu. Toto zjištění mimo jiné 

vyplynulo z výzkumu, který EKS realizovala v červnu letošního roku.  

 

Nevyužitý potenciál 

Nezaměstnanost klesá a volných pracovních míst ke konci června bylo k dispozici 

183 5000, což je nejvíce od roku 1993. Přesto je propad míry zaměstnanosti u žen s 

dětmi oproti míře zaměstnanosti žen bez dětí nejvyšší v EU (činí 41 %, průměr EU je 

cca 12 %). A přitom je mezi nezaměstnanými mnoho talentovaných, schopných a 

motivovaných žen, které by pro zaměstnavatele byly velkým přínosem.  

„Během své práce se setkávám s velkým množstvím žen, které jsou opravdu šikovné, 

mají zkušenosti i potřebné kompetence. Nicméně je pro ně velmi těžké navrátit se na 

pracovní trh po několika letech rodičovské. Nevěří si, bojí se mluvit, jdou do úplně 

nového prostředí. Potřebují se znovu rozpomenout na to, co jim jde, a uvědomit si, 

v čem jsou dobré. Na skupinových kurzech nebo individuálních konzultacích 

pomáháme ženám zjistit jejich silné stránky, trénujeme nácvik pozitivní sebeprezentace a mnohdy řešíme i 

závažnější bariéry, kvůli kterým ženy zbytečně podhodnocují samy sebe. Je to škoda, protože pak se stává, že 

pracují na nižších pozicích, než na které ve skutečnosti mají, a nevyužívají tak svůj potenciál,“  líčí svoje 

zkušenosti Helena Košťálová z organizace EKS, která se zabývá kariérovým poradenstvím. 

Poradkyně z úřadu práce ve Středočeském kraji popisuje následující zkušenost, která rovněž vypovídá o 

podhodnocování potenciálu žen.  

„Měla jsem uchazečku, vysokoškolsky vzdělanou, přestěhovali se z Prahy, jedno dítě měla ve škole. Chtěla 

kancelářskou práci. Naráží na to, že je pro místní zaměstnavatele překvalifikovaná, takže jsme se shodly, že tu 

VŠ nebude uvádět v CV.“  

Výzkum byl prováděn jak na poradenských pracovištích úřadů práce, tak mezi uchazečkami o zaměstnání. 

Vyplynulo z něj mimo jiné i zjištění, že se ženy při hledání práce musí konfrontovat nejen s vnějšími bariérami, 

jako je neochota zaměstnavatelů přijímat ženy po rodičovské dovolené či panující stereotypy a předsudky. 

Velkým nepřítelem na cestě zpět do zaměstnání je i nízké sebevědomí, které značně limituje kariérní možnosti 

žen a je s vnějšími překážkami úzce propojené.  

 

Minimum zkrácených úvazků nutí ženy začít od nuly 

ČR se 7 % patří v EU k zemím s nejnižším podílem zkrácených úvazků. To představuje pro ženy s malými dětmi 

další komplikaci pro nalezení práce.  

 
Poradkyně z úřadu práce v Královéhradeckém kraji k tomu dodává: „Když se ptám žen po rodičovské, zda chtějí 

zůstat v oboru, který dělaly předtím, tak mi říkají, že v tom oboru zůstat nemohou, protože neseženou práci na 

zkrácený úvazek. Takže je to donutí odejít, i když nechtějí a nutí je to začít úplně znova.“ 

http://www.cakp.cz/
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A tak tímto způsobem zaměstnavatelé přicházejí o kvalifikované lidi se zkušenostmi. A to jen proto, že se neumí 

nebo nechtějí přizpůsobit jejich potřebám sladit práci a rodinu. Přitom to v mnohých profesích jde poměrně 

jednoduše. „U nás v organizaci máme 10členný tým a z toho 4 osoby pracují na zkrácený úvazek. Díky tomu se 

nám povedlo zaměstnat kvalitní lidi, kteří by si celý úvazek nemohli dovolit kvůli rodině. Vyplatí se to také v tom, 

že zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří pracují méně než 40hodin týdně, mají v práci vyšší nasazení a více 

energie. Udělají tak více než polovinu práce, kterou odvedou lidé s plným úvazkem. Toto slaďování práce a 

osobního života přispívá i k vyšší spokojenosti celého týmu. Také vnímám větší angažovanost zaměstnanců a 

zaměstnankyň směrem k firmě, protože když firma vyjde vstříc potřebám lidí, mají i lidé větší tendenci vyjít vstříc 

potřebám firmy,“ říká Eva Kavková, ředitelka vzdělávací a poradenské organizace EKS. 

 

Sladit zaměstnání s osobním životem jako nedosažitelný benefit 

Práce na směny a komplikovaná dostupnost pracoviště je další bariérou, která se staví mezi zaměstnání žen s 

dětmi a zaměstnavatele, vyplynulo z výzkumu EKS. I tato situace má však řešení. Například jeden zaměstnavatel 

ve Středočeském kraji zřídil jednu směnu, kde mají rodiče možnost pracovat od 8 do 15 hodin, a k tomu je 

vyzvedává autobusem.   

Tento přístup ukazuje, že nestačí pouze dělat náborové kampaně, lepit plakáty či billboardy a vychvalovat 

firemní benefity v podobě stravenek či sick days. Někdy stačí zapřemýšlet nad tím, co doopravdy zaměstnanci a 

zaměstnankyně potřebují pro to, aby byli na pracovišti spokojeni. A není nic jednoduššího než se jich zeptat. 

Kdyby se zaměstnavatelé více ptali, zjistili by například, že ženy s dětmi chtějí pracovat. Jsou motivované a 

mnohé z nich mají cenné zkušenosti z minulých zaměstnání. Díky péči o domácnost výrazně zlepšily své 

organizační schopnosti i time management. Avšak tyto dovednosti bohužel nadále zůstávají ležet ladem. 

 

Výzkum zaměřený na ženy na trhu práce proběhl formou hloubkových rozhovorů a dotazníkových šetření. 

Respondentkami byly matky dětí do 15 let a také poradkyně úřadů práce, které jsou s ženami v každodenním 

kontaktu. Více informací naleznete ve zprávě z výzkumu, kde je shrnuto to nejpodstatnější a která je ke stažení 

na adrese: http://www.ekscr.cz/cs/publikace/zprava-z-vyzkumu-zeny-na-trhu-prace.  

 

Třeba vám bude inspirací pro to, jaká opatření udělat, abyste k sobě do firmy získali talentované ženy. A ženám 

zase ukáže, že někdy mohou být předsudky bránící získání dobrého místa v jejich hlavách, a ne 

v zaměstnavatelích. 

 

 

 

 

 

Žaneta KONEČNÁ 

lektorka a kariérní poradkyně v EKS 

 

Žaneta pracuje jako lektorka a kariérní poradkyně v EKS. Čerpá zkušenosti ze své praxe v tvorbě 

značky a reklamy, které spojuje se znalostí psychologie a lidské osobnosti. Je držitelkou 

certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a 

aktivně se věnuje improvizačnímu divadlu.  

Tel: + 420 777 723 130 

E-mail: zaneta.konecna@ekscr.cz , www.ekscr.cz 

http://www.cakp.cz/
http://www.ekscr.cz/cs/publikace/zprava-z-vyzkumu-zeny-na-trhu-prace
mailto:zaneta.konecna@ekscr.cz
http://www.ekscr.cz/
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Názor personalisty a příklad z firemní praxe 

Autor článku: personalista – státní správa ČR 

 

Jsem zaměstnancem státní instituce. Pracuji v odboru personálním v Oddělení náboru a řízení ve věcech státní 

služby. Má praxe personalisty začla v roce 2015. Před tímto krokem jsem pracoval výhradně v soukromé sféře 

na různých pozicích (obchodník, customer service, směnárník, au-pair, prodejce letenek a zájezdů, delegát atd), 

také jsem žil po nějakou dobu v zahraničí (Spojené Králoství, Austrálie, Řecko – Corfu), kde jsem sbíral cenné 

zkušenosti.  

Důvod proč to vše píši? Do té doby, jsem se nemohl v žádné profesní pozici najít, byl jsem z toho otráven a 

značně demotivován a to už jsem začínal být poměrně starý 35 let na nějaký profesní úspěch. Všude na mě 

blikali takové ty přechytralé manifesty: „musíte najít ve svém životě co Vás baví a po tom budete šťastni atd“.  

Všechno co bylo někde venku napsáno a co vám lidé radili a já se těch lidí také ptal atd…, jaksi nefungovalo. Ale 

já jsem furt pátral a nevzdával jsem se, až jsem dospěl k tomu, možná k rozumu  „co kdybych se podíval 

dovnitř sebe, tam jsem to nikdy nehledal“ a náhle během krátké chvilky přišla příležitost, jít pracovat do státní 

instituce, jako personalista. Musím přiznat, že první pocit nebyl úplně pravý, přesto jsem to zkusil. O penězích 

Vám vyprávět nebudu, protože na tak nízké úrovni jsem nebyl ani po střední škole, přesto jsem vytrval. Další 

mírnou překážkou byl čistě dámský kolektiv, přesto jsem vytrval, další byla administrativa a totální preciznost, 

což jsem dosud neznal, přesto jsem vytrval a tak bych se stále opakoval dokola a pak přišla příležitost zkusit si 

na vlastní pěst výběrové řízení. Počátek přesto nedopadl dobře a byla na mne i lehká stížnost. No ale jak osud 

někdy nahrává, tak jsem byl po počátečních menších neúspěších poslán k paní lektorce Hendrychové na kurz -  

jak vést přijímací pohovor. Kde mi paní lektorka ukázala spousty tipů a dalších nástrojů při výběru kandidátů, 

také mne povzbudila, že jí připadám, že se na personalistu hodím. 

No a teď mávnutím prstu změním to co píši – od té doby uteklo 2,5 roku a já jsem nejlepší personalista z 

naší instituce (zní to sebevědomě), ale je to tak. Mám pro to argumenty – protože to slýchávám nejen od 

ostatních členů komisí, ale i od uchazečů a co je nejdůležitější – přímo od jednotlivých vedoucích oddělení, 

kterým jsem až na jednu výjimku vybral kvalitního kandidáta. Což z cca 300 zaměstnanců mnou vybraných je 

velký argument. 

Dnes si během jednotlivých pohovorů a výběrových řízení uvědomuji jednu důležitou věc -  vše co jsem 

doposud prošel viz celý můj dosavadní život se spojí jaksi záhadně v jeden moment a právě v ten moment – kdy 

Vás něco baví a naplňuje. Jako mne práce při pohovorech a především to jak mohu pomoci lidem 

zprostředkovat práci na našem úřadě, ale také jak jim také pomohu eventuálně pomoci svým příběhem – nikdy 

nepřestat hledat v kouscích vláken života  

 

Uchazečům/kám nebo žadatelům/kám, bych za sebe poradil jednu důležitou myšlenku: „buďte vždy upřímní, 

otevření a to jak v životopisech, tak i na pohovorech, protože zkušení personalisté poznají i během krátké doby 

(cca stačí pár vteřin) o co tady kráčí “    

 

Krátký příběh z praxe:  

Jednomu z uchazečů, respektive dokonce jednoho z našich zaměstnanců, výběrová 

komise položila otázku „jaký je Váš životní cíl (né jenom profesní)“? Odpověď 

uchazeče: „být šťastný“…, I takové odpovědi jsou pro naší instituci velmi důležité a 

leccos o člověku vypovídají. 

V tomto případě, byla pro nás tato odpověď zklamáním.  

A jak byste si odpověděli Vy? :-) 

http://www.cakp.cz/


 

23 
   

ČAKP 
www.cakp.cz 

Jak efektivně rozvíjet talenty pomocí chytré kombinace 
koučinku a mentoringu 
 

Autorka článku: Ing. Zuzana Stošić Prediger, MSc., 
 
 
Ono se řekne, rozvíjejme TALENTY firmy. Ale jak? Každý jsme jiný. Každý 
má jinou praxi, absolvovaná školení, představy. Každý je OSOBNOST. 
Bohužel málokdy se k nám, jako k osobnostem, přistupuje. Pojďme to tedy 
dělat JINAK!  Jak tedy???  
 

Zkusili jste někdy KOMBINACI koučinku a mentoringu? 
 
Já ano. A máme SKVĚLÉ VÝSLEDKY. 

 98% účastníků programu potvrdilo, že jim program přinesl nové poznatky, 

 96% má zájem se dál vzdělávat a využilo možnosti individuálních konzultací, 

 Pouhé 2 %  zvolila vlastní cestu dalšího rozvoje.  
 
Pojďme si říct, jaký je ROZDÍL mezi koučem a mentorem; 

a) KOUČ – nemusí rozumět Vašemu tématu, problematice. Naopak, někdy je výhodou, že o oblasti, se 
kterou se potýkáte, nic neví.  

 Proces: Kouč Vám klade otázky, pomocí kterých Vás vede k Vámi definovanému cíli; Tedy k tomu, 
co si potřebujete vyřešit.  

 Co Vás může znejistět: Kouč často mlčí, abyste měli prostor k přemýšlení. A to z počátku „bolí“ 😊   

 Závěr: Měli byste odcházet s představou, ideálně zhmotněnou zápisem, CO, JAK, KDY uděláte, 
abyste se posunuli ke svému cíli blíže, nebo ho již dosáhli. 

 K čemu se koučink hodí: K RYCHLÉMU ŘEŠENÍ. Potřebujete se rozhodnout? Začít dělat něco 
nového? Změnit svůj postoj? Změnit něco ve svém životě?  

o Pozn. V případě potřeby změny v rámci týmu, je výhodné uplatnit jak individuální, tak i 
týmový koučink. (O tom třeba příště...) 

 
b) Oproti tomu MENTOR – musí rozumět Vašemu oboru. Ideálně je v něm expert a má ledacos za sebou.  

 Proces: Mentor se Vás také ptá. Zároveň Vám „dává rady do života“. Tzn. sdílí s Vámi, co mu 
v praxi funguje nebo nefuguje. Co se mu povedlo a jak to udělal. Nebo naopak, co pro něho byl 
oříšek a v čem neuspěl.  

 Co Vás může znejistět: Mentor je často autorita. Ovšem buďte si vědomi toho, že jste v rámci 
mentorského vztahu na stejné úrovni. Tzn. Vy se učíte od mentora a mentor od Vás. Jste tak 
říkajíc rovný s rovným.  

 Závěr: Z mentorského sezení odcházíte s NÁVODEM, jak byste mohli řešit Vaši situaci. Není tam 
tedy jenom Váš pohled, ale i pohled mentora. To, jak moc si rady mentora vezmete k srdci, je na 
Vás. 

 K čemu se mentoring hodí: Především k DLOUHODOBĚJŠÍMU PROFESNÍMU rozvoji.  

 
A jaká je tedy SÍLA PROPOJENÍ koučinku a mentoringu? VELIKÁ. Člověk, který je TALENTem, v Koučink-
Mentoringovém Programu pracuje nejenom s vlastní zkušeností, schopnostmi, uvědoměním, ale zároveň 
získává nové pohledy a přístupy. Je konfrontován s možností se ROZHODNOUT - CO a JAK bude dále dělat. 
Přebírá a má možnost VYTĚŽIT ze ZKUŠENOSTI jiného. A přesto učinit další kroky SVÝM ZPŮSOBEM. Být i nadále 
OSOBNOSTÍ. 

 
 
 
 

http://www.cakp.cz/
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JAK TO PROBÍHÁ? 
 

A. Osobní konzultace: 
Budeme si spolu povídat o Vás, Vašem bussinessu, týmu, rodině či partnerovi. Prozkoumáme Vaše přání, sny, 
co chcete změnit,  v čem chcete uspět, co je třeba vyřešit, zlepšit anebo se naučit.   Dle vzájemné dohody a 
praxe zvolím nejvhodnější  metodu - koučink, mentoring, poradenství, specifický trénink tak,  abych Vám 
pomohla identifikovat další kroky vedoucí k Vašemu úspěchu. 
  

B. Týmový rozvoj: 
Nejprve definujeme oblasti rozvoje, co má tým již za sebou a k jakému cíly máme směřovat. Dle toho připravím 
speciální školení/workshop pro Váš tým. Výsledek budeme společně vyhodnocovat a měřit.  
  

C. Business: 
Potřebujete sestavit strategický obchodní či marketingový plán? Chcete se připravit na důležité jednání? Vědět, 
jak lépe vyjednávat? Zlepšit prezentační dovednosti  a strukturu tak, aby jste zaujmul/a? Zlepšit nebo vytvořit 
Váš osobní brand? Získat smysluplné závěry z interního jednání? Ráda Vám předám své zkušenosti a stanu se 
Vám na chvíli partnerem. 

 
 

REFERENCE: Microsoft, Telefonica O2, Prazdroj, Unicorn, Japan Tobacco, Process Solutions, ABInbev, TP Vision, 
CMIS, EasyProject atd.  
CERTIFIKACE: ICF Mezinárodně akretitovaný kouč, Value of Negotiation, Rétorika,  ISO SAM Manažer atd. 
  

Bude mi ctí být Vám partnerem 
na cestě k VAŠEMU ÚSPĚCHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Zuzana Stošić Prediger, MSc. 
Kouč, facilitátor, poradce, lektorka 
E: zu@coachforsuccess.org, 
M: 720 704 225 

 

Kouč, facilitátor, poradce, lektorka s unikátním mixem znalostí a zkušeností z obchodu, 
marketingu, PR a práva díky studiu a působení v nadnárodních spol. v ČR i ve světě —
 řízení týmů (i virtuálních), negociace s obchodními i vládními org., řízení změny, zavádění 
nových produktů, komunikace složitých témat, rozvoj partnerského kanálu atd. 
 
Více o mě: https://www.linkedin.com/in/zuzana-stosic-prediger-0005391a/ 
  

 
 
  
 

http://www.cakp.cz/
https://www.linkedin.com/in/zuzana-stosic-prediger-0005391a/
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Kariérové poradenství on-line – výzva nebo nutnost? 

Autor článku: Ivana Štěrbová, Zdena Hendrychová, ČAKP   

 

Mnozí z nás vnímají sociální média pouze jako soubor online nástrojů, které nám 

umožňují sdílet  informace, komunikovat, udržovat kontakty, popř. používat 

diagnostické nástroje online. Z hlediska naší práce kariérového poradce to však 

může znamenat více: 

I. Více mladým lidem vysvětlovat, jak s informacemi na webu pracovat, 

vyhodnocovat jejich spolehlivost a platnost informací týkajících se jejich 

profesní kariéry a jejich nejrůznějších zdrojů s ohledem na dovednosti 

potřebné pro řízení celoživotní profesní dráhy 

II. Možnost sdílet reálné texty, audionahrávky, videa  pro společnou práci v oblasti rozvoje kariéry 

mladých lidí, diskutovat nad problémy v oblasti kariérových potřeb a vytvářet tak interaktivní pracovní 

prostředí 

III. Poskytovat on-line kariérové poradenství po Skype, videokonferencí, apod. 

 

Sociální média a on-line prostředí představují pro kariérové poradce nové možnosti, zároveň na ně kladou 

požadavky na úplně nové kompetence – digitální kompetence. Nyní jsme teprve na počátku – a to pomáhat 

kariérovým poradcům lépe pochopit onlinové prostředí a nástroje na sociálních sítích a zvládnout inovativní 

způsoby začlenění do jejich současné praxe. 

 

Nechme se inspirovat například Dánskem, kde prostřednictvím telefonů, e-mailů, webinářů, chatů je 

poradenství anonymnější a funguje 24 hodin denně. Na Facebookové stránce e-poradenství pak mohou mladí 

lidé sdílet hodnocení a zkušenosti, např. s výběrem vzdělávání, škol, studijních programů, praxí ve firmách, 

apod.  

Ve Finsku poté existuje státní vzdělávací plán, který stanovuje využívat on-line nástroje v KP jako povinné a 

každý student, který končí základní vzdělání, musí být seznámen s existujícími národními informacemi o 

profesní kariéře a službách v oblasti KP na Internetu. Cílem je, aby studenti tyto služby využívali po ukončení 

vzdělání v souvislosti se svým celoživotním vzděláváním. 

 

 

 

Ivana ŠTERBOVÁ 

Kariérní a HR poradkyně, lektorka, personalistka, 

certifikovaná koučka 

Ivana má bohaté zkušenosti s personalistikou i kariérovým poradenstvím. Vedla také tým lidí při 

rozjezdu startupového projektu. Nyní se věnuje podnikání a hlavně koučinku - je majitelkou 

společnosti Prostor pro dialog, www.ivanasterbova.cz  Pořádá také workshopy, na kterých spojuje 

osobní rozvoj s kreativní činností jako je například Malování afirmačních hrnečků. Mezi její hlavní 

cílovou skupinu patří podnikatelé, lidé uvažující o podnikání a ženy na RD. Ivana píše články na 

téma osobního rozvoje, koučinku a podnikání. 

 Věnuje se také on-line KP a HR poradenství a je členkou ČAKP. 

 

http://www.cakp.cz/
http://www.ivanasterbova.cz/
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Dnešní kariérovém poradenství je postaveno na jeho klíčové aktivitě – 

poradenskému rozhovoru „face to face“ – učíme se to na seminářích, 

trénujeme .... ale bude to tak i zítra, za měsíc, za rok?  

 Nemění se s nástupem nové generace, které se snažíme již od škol 

přiblížit kariérové poradenství, také požadavky na kariérové poradenství, zejména na jeho techniku on-

line? 

 Bude v budoucnu převládat kariérové poradenství pomocí on-line nástrojů před dnešním kariérovým 

poradenstvím „face to face“? 

 Jaké kompetence budou vyžadovány od nás, kariérových poradců, abychom zvládli tuto onlinovou 

revoluci v kariérového poradenství – Lze ji tak nazvat? Nastane vůbec a kdy? Jak se na ni připravit? 

 Jak poskytovat kariérové poradenství po skype? V čem se liší od poradenství „face to face“? 

 Má kariérové poradenství on-line budoucnost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takové a jiné otázky budeme diskutovat na našem diskusním setkání ČAKP, kde hostem bude 

Ivana Štěrbová a Marcela Blažková 

 

 

Diskusní setkání ČAKP na téma: 

„On-line kariérové poradenství po skypu, telefonu ...“, 

které se uskuteční dne 19. 9. 2017 od 14:00 v sídle ČAKP, ul. Staropramenná 7, Praha 5. 

Přihlásit se můžete nejpozději do 13. 9. 2017 na info@cakp.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cakp.cz/
mailto:info@cakp.cz
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Rozhovor s úspěšnou absolventkou profesní zkoušky KP dle NSK  -  byli jsme u 

toho ... 

Autorka článku: Zdena Hendrychová, ČAKP  

 

V březnu a dubnu 2017 jsme připravovali 4 zájemce na složení profesní zkoušky 

KP dle NSK. Paní Hana Urychová a Lenka Hájková v červnu u autorizované 

osoby úspěšně zkoušku složily. Touto cestou jim blahopřejeme a přinášíme 

rozhovor s jednou z nich, s paní Lenkou Hájkovou.  

 

Rozhovor s Lenkou Hájkovou, první úspěšnou absolventkou přípravného kurzu ČAKP, 

vedla dne 16. 7. 2017 Zdena Hendrychová: 

Dobrý den, paní Lenko,  

dovolte mi, abych Vám  nejdříve poblahopřála k úspěšnému složení zkoušky KP pro oblast vzdělávání dle NSK, 

kterou jste  v uplynulých dnech skládala před autorizovanou osobu ABBYSS, s.r.o.. Mám dojem, že v tomto 

okamžiku máte certifikované č. 3.  V České republice.  

Paní Zdeno, moc děkuji za Vaše blahopřání. 

 Jaký je to pocit být třetí certifikovanou KP v ČR?  Krásný pocit, jsem opravdu šťastná, že se mi to podařilo. 

 Jaké jsou Vaše bezprostřední pocity po zkoušce? Úleva, štěstí, začátek nového… 

 Jak jste se vlastně  dostala ke kariérovému poradenství (sebe-představení ..) a čemu se nyní věnujete? Ke 

kariérovému poradenství jsem se v menší míře dostala již v Mateřském centru Andílci v Hrotovicích, které 

jsem před 11 lety založila. Ihned od počátku jsem věděla, že maminky na mateřských a rodičovských 

dovolených nesmí být sociálně izolované a ukazovala jsem jim cestu, jak se rozvíjet a jak zůstat v kontaktu 

s pracovním prostředím. Mám spoustu příběhů, kdy se maminky začaly věnovat i jinému oboru a krásně se 

jim daří slaďovat rodinu a práci. 

Profesionálně jsem se kariérovému poradenství začala věnovat v Občanské poradně v Třebíči od roku 2015. 

Konkrétně pracuji s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaní a maminkami vracející se na trh práce po 

skončení rodičovské dovolené. 

 Co bylo důvodem, že jste začala uvažovat o zkoušce? (PROČ) Mám vystudovanou Vysokou školu hotelovou 

a to je přeci jenom mimo obor. Mateřská dovolená s mými dětmi mě přivedla do sociálních služeb a 

neziskového sektoru. A oblast kariérového poradenství mě nadchla. Ve složení zkoušky jsem viděla možnost 

se zdokonalovat v oboru KP a teď mám opravdu vzdělání na pozici kariérového poradce. 

 Jak probíhala zkouška a co bylo na celém procesu nejtěžší? Zkouška probíhala 4 hodiny (to bylo avízované 

dopředu). To z čeho budete zkoušeni, najdete v hodnotících standardech a na každý z hodnotícího standardu 

musíte odpovědět. Není to tak, že odpovídáte pouze na jeden okruh. To mě připadalo nejtěžší, protože 

musíme umět vlastně úplně všechno. Také jsem se bála u praktické části poradenského rozhovoru.  

 Co vám nejvíce pomohlo, že jste zkoušku zvládla? Nejvíce mi pomohl přípravný kurz na profesní zkoušku 

kariérového poradce u vás v ČAKP. Bez těchto informací bych zkoušku zvládla za mnohem delší časový 

horizont (a kdo ví, jestli vůbec), až po prostudování veškeré doporučené literatury.  

 Jak až bylo pro vás nápomocné, že jste absolvovala přípravný kurz ke zkoušce v ČAKP?  Jak byl kurz 

užitečný a jak vám dále pomohlo ČAKP? Jak jsem uvedla v minulé otázce. Bez přípravného kurzu ČAKP by se 

zkouška zvládala velice těžko. Kurz byl nesmírně užitečný a nejdůležitější je, že mě posunul dál, rozšířil mi 

obzory, zjistila jsem své silné a slabé stránky a v čem se musím zdokonalovat. 

http://www.cakp.cz/
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 Často se vedou diskuse o tom, zda má zkouška dle NSK význam pro KP? Jak to vidíte VY z vašeho pohledu? 

Co vám absolvování zkoušky přinese do budoucna? Jaký má profesní význam pro vás / pro KP? Zkouška 

dle NSK Význam pro kariérové poradce jistě má. Tak to vnímám já. Jen se obávám toho, aby se neobjevily 

autorizované osoby, které osvědčení dávají na počkání. To by NSK degradovalo. 

A co mi absolvování zkoušky přinese? Budu moci prokázat, že jsem certifikovaný KP, splňuji to co má 

kariérový poradce splňovat a určitě mohu získávat externí nabídky práce v rámci různých projektů. Význam 

zkoušky je dle mého názoru nesporný. Jak všichni víme, systém KP v ČR není ucelený a já si myslím, že je 

nutné pracovat na tom, aby se tak stalo. Důraz kladu i na celoživotní vzdělávání se a celkový rozvoj 

kariérových poradců. 

 Zdála se vám zkouška těžká nebo spíše lehčí, tzv. „dávačka“? Z mého pohledu zkouška byla spíše těžší. 

V den skládání zkoušky už ne, ale jde prostě o to, že bez cílené přípravy by to nevyšlo a ABBYSS, s.r.o ji bez 

znalostí a všeobecného přehledu v dané problematice nedává. 

 Doporučila byste KP absolvování této zkoušky? Co ještě dalšího byste doporučila těm kariérovým 

poradcům, kteří uvažují o tom, že zkoušku absolvují?  Určitě bych kariérovým poradcům doporučila 

absolvovat tuto zkoušku. Nejde o to mít „papír“, ale jde o to prohlubovat své znalosti a dovednosti v KP, jít 

s trendy a netrpět poradenskou slepotou. 

 ČAKP se dlouhodobě snaží o zvyšování odbornosti a profesionalisty KP? Myslíte si, že se jim to daří? ČAKP 

má své místo. Odvádí skvělou práci a dle mého názoru je nutné, aby bylo v ČR kariérové poradenství 

jednotně zakotveno. Já osobně využívám v rámci ČAKP vzdělávací kurzy a jezdím na pravidelná setkávání 

kariérových poradců. Vždy si odnesu spoustu tipů a užitečných informací, které využívám ve své praxi. 

 Závěrečná otázka:  Máte za sebou významnou profesní zkoušku. Co vás čeká v nejbližších dnech (dovolená 

…) a jaké další sebevzdělávání plánujete (kurz, oblast …?)  Hned za 10 dní mě čeká další zkouška. Ukončení 

rekvalifikace Poradce pro výživu a za 11 dní vysněná odpočinková dovolená! Na tu se těším, moc. 

Děkujeme a ještě jednou přejeme vše nejlepší 

 

 

Bc. Lenka HÁJKOVÁ  

kariérní poradkyně, Občanské sdružení Třebíč  
 

Je spoluzakladatelkou spolku Mateřské centrum Andílci, z. s., ve kterém 11 let zastávala pozici 

vedoucí centra a koordinátora. Spousta motivačních aktivit, které centrum organizovalo, 

usnadňovalo rodičům návrat na trh práce po rodičovské dovolené vč. orientace v zákoníku práce a 

zaměstnávání rodičů malých dětí.  

Od roku 2013 pracuje v Občanské poradně Třebíč na pozici kariérové poradkyně, lektorky i 

koordinátorky projektů. Největší zkušenosti má s dlouhodobě nezaměstnanými a rodiči na 

mateřské/rodičovské dovolené. Upřednostňuje individuální přístup ke každému klientovi. Důraz klade na pozitivní motivaci, 

odvahu, zdravé sebevědomí, uvědomění si svých schopností, mapování veškerých dovedností a celoživotní vzdělávání.  

V současnosti zúročuje svoje letité zkušenosti a dovednosti, předává informace, kontakty a poskytuje poradenství lidem, 

kteří se vracejí na trh práce a jsou dlouhodobě nezaměstnaní. 

 

Zveme Vás na semináře, které Váš připraví na profesní zkoušku kariérového poradce dle NSK. Semináře se 

uskuteční: 

 I část: ve dnech 12. – 13. 9. 2017 

 II. část ve dnech 18. – 19. 10. 2017 

Bližší informace najdete na www.cakp.cz  v sekci vzdělávací akce. 

http://www.cakp.cz/
http://www.cakp.cz/
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Inspirace - střípky  z jiných oborů ... 
 

HYGGE – koncept na šťastný život, který k nám do kariérového a HR poradenství 

proniká z Dánska a Velké Británie. Spočívá v užívání si přítomnosti za pomocí 

speciálních technik vědomou formou. 

PERENNIAL – tzv. „trvalky“, jedná se o nový pojem, který se objevuje v souvislosti 

s generacemi X, Y, Z a jejich přístupem k práci a k trhu práce. Takovým pojmem 

označujeme lidi, kteří - nehledě na svou příslušnost k určité generaci – náleží 

k určité sociální skupině, která je založena na sdílených hodnotách a vizích a přístupu k práci. Jsou to lidé, kteří 

jsou napojeni na trendy, aktuální změny a dokáží je absorbovat tak, že z nich dokáží predikovat další výzvy. Pro 

práci HR odborníků je cesta PERENNIÁLŮ novou výzvou v jejich práci v oblasti náboru, výběru, motivace, 

stabilizace, apod.  (více HR Forum 7/2017) 

PERFORMANCE MANAGEMENTU – změna strategie hodnocení a řízení výkonu zaměstnanců patří mezi témata, 

která hýbou světem HR vlivem nastupující nové generace a jejich postoji k poskytování zpětné vazby k jejich 

výkonu.  

KATA – pojem pochází z japonštiny a znamená „nácvik boje s imaginárním soupeře“. Poskytuje nástroj pro 

neustálý rozvoj jedinců v pracovním procesu a růst jejich pracovního výkonu. Plní tak dva zdánlivě protichůdné 

cíle: zvyšování výkonu na jedné straně a zároveň zvyšování spokojenosti a motivace jedince na straně druhé 

(Moderní řízení 6/2017) 

REVOLUCE DOVEDNOSTÍ – až 65 % pracovních pozic, které bude generace „Z“ vykonávat, dnes neexistuje. 

Společnost ManpoweGroup provedla průzkum a odpovídá na otázky: „Jaký dopad bude mít automatizace na 

počet zaměstnanců v příštích letech“ Jaké kompetence si bude žádat trh práce/firma? Jaká je představa 

Miléniálů o jejich kariéře? Jaké nové způsoby práce nás čekají?“ aj. (Moderní řízení 4/2017) 

NOVÉ KOMPETENCE TRHU PRÁCE – Pracovní trh se mění a stejně tak požadavky na uchazeče o práci. Jaké 

dovednosti budou zapotřebí? Bude to výpočetní myšlení, sociální inteligence, interkulturní dovednosti, 

zvládnutí objemu dat  (big data) a  znalost nových médii (JOB 23.8.2017) 

HASHTAGOVÁ GENERACE – nejmladší generace on-line, využívající Facebook, Instagram, Snapchat, Youtubu, 

Viber, Whatsapp, Twitter  (Marianne 9/2017) 

KE KTERÉ GENERACI PATŘÍTE? – přichází do pracovního procesu nová generace ALFA? A jaké jsou 

charakteristiky generací X, Y, Z? Jsou označení a souhrnné charakteristiky pouze pro zábavu sociologů nebo 

mají reálný vliv a dopad do mnoha oborů psychologie práce, kariérové poradenství, aj.? (Moje psychologie 

9/2017) 

MILUJI SVOU PRÁCI – úspěšní lidé i různé příručky nám často tvrdí, že máme „jít za svým snem“ a dělat v životě 

to, co nás baví. Ale ne každému se to poštěstí. Nešlo by to naopak? Je možné začít milovat svou práci, kterou už 

dávno děláme a být v ní spokojený? ((Moje psychologie 9/2017) 

 

MŠMT – otevírá on-line konzultaci ke Strategii digitálního vzdělávání (SDV), kterou v roce 

2014 přijala vláda. 

 

 

MPSV – vláda schválila zvýšení minimální mzdy ze současných 11.000,- na 12.000,- Kč 

(hodinová mzda z 66,- na 73,20 Kč.) 

http://www.cakp.cz/
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BLÍZKÁ BUDOUCNOST ... 

AIVD vyhlašuje 8 ročník soutěže kvality 

Autorka článku: Sára Drozdová, AIVD 

 

Zapojte se do á ročníku soutěže kvality LEKTOR/KA roku 2017 a Vzdělávací instituce roku 2017. Máte možnost 

vyhrát prestižní ocenění, hodnotné ceny a inspirovat ostatní. Přihlášku jednoduše odešlete vyplněním 

formuláře Nominační list Lektor/ka roku 2017 nebo Přihláška Vzdělávací instituce roku 2017. 

 

Ptáte se PROČ se zúčastnit? 

V uplynulých letech trh vzdělávání dospělých narazil n a úskalí spojená s různorodostí vzdělávacích  institucí a 

aktivit, ať už se týče finančních či jiných aspektů. Snaha udržet standart kvality je proto logickým vyústěním 

nastalé situace. Asociace pocítila potřebu poukázat na příklady nejlepší praxe, zviditelnit ty nejkvalitnější a 

inspirovat či posunout činnost dalších. Pod záštitou M%SMT a MPSV tak vyhlašuje soutěže kvality, jejichž cílem 

je poukázat na nejlepší praxi dalšího vzdělávání a upozornit odbornou i širokou veřejnost na tuto problematiku. 

Co vám přinese vítězství v soutěži? 

Z pohledu lektorky Jany PUHALOVÉ, vítězky soutěže „Lektork/ka roku 2011“, jsou benefity zřetelné. 

„Zodpovědnost neustále zvyšovat kvalitu vzdělávání, konkurenční výhodu ve výběrových řízeních domácích i 

zahraničních firem, nové kontakty v oblasti vzdělávání dospělých, ale i skutečnou radost a vnitřní motivaci pro 

další práci.“ 

Inspirující je příběh Sociální agentury, vítěze jednoho z uplynulých ročníků soutěže Vzdělávací instituce roku: 

„Vítězství naší organizace v této soutěži vyvolalo pozitivní odezvu nejen mezi našimi zákazníky, ale také jsme 

zaregistrovali zvýšená zájem o naši činnost z řad novinářů, regionálních i celorepublikových institucí. Ocenění 

nám do současné doby otevírá pomyslná vrátka u nových zákazníků a je důležitým milníkem činnosti  naší 

organizace. V neposlední řadě je potvrzením, že naše nastolená cesta je správná.“ 

Tyto řádky však nezachycují vše! Mimo jiné můžete vyhrát ceny v hodnotě až 30.000 Kč. Díky našim partnerům 

tak můžete získat poukaz na semináře zdravé výživy pro vaši organizaci, dárkové koše či předplacené členství na 

rok zdarma v AIVD ČR. 

Chcete i Vy poukázat na kvalitu své lektorské činnosti, zapojit se do soutěže a motivovat ostatní? Zaujala vás 

problematika kvality dalšího vzdělávání a není vám situace lhostejná? Vyplňte přihlášku a ucházejte se o 

prestižní ocenění „lektor/ka roku 2017“. Přihlašování je zcela zdarma a jeho vyplněním přispějete k rozvoji a 

soustavnému vylepšování ožehavého tématu kvality v dalším vzdělávání. Přihlášky zasílejte do 31. 8. 2017, 

vyhlášení vítěze proběhne na galavečeru na podzim 2017.  

  
   

Sára Drozdová 

Výkonná ředitelka AIVD, www.aivd.cz  
 

Sára Drozdová, absolventka oboru Poradenství v odborném vzdělávání, v současné době 

zastupuje Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR na pozici výkonné ředitelky. Zabývá se 

nejen vzděláváním dospělých, ale i kariérovým poradenstvím. 

E:mail: reditel@aivd.cz 
Tel: +420 724 256 474 

 

http://www.cakp.cz/
https://goo.gl/forms/2qQrmD7af9GXYBOw1
https://goo.gl/forms/VzGrX1oTj45Mz0um1
http://www.aivd.cz/
mailto:reditel@aivd.cz
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ČAKP vyhlašuje II. ročník o inspirativní kazuistiku – 
příběh, projekt, z vaší praxe v roce 2017 
 

MOUDRÁ SOVA 2017 
 

 

II. ROČNÍK CENY ČAKP "MOUDRÁ SOVA 2017" 
 

Přihlaste se do II. ročníku o nejzajímavější kazuistiku z praxe kariérového 
poradce i VY a získejte ocenění ČAKP  „Moudrá sova 2017“ za svou práci v 
oblasti kariérového poradenství. Vítěz získá mj. roční členství v ČAKP na 
rok 2018. Pošlete nám svůj příběh z vaší praxe kariérového poradce, kouče, 
mentora a my jej oceníme a zveřejníme ve světě kariérového poradenství.  

 

"Inspirujte svou praxí ostatní odborníky – dejte o sobě vědět." 
 

Představení přihlášených kazuistik včetně kariérových poradců  a vyhlášení 
vítězného příběhu proběhne na našem lednovém večírku ČAKP v roce 2018, 
kdy spolu oslavíme II. výročí ČAKP. 

 

Zašlete nám svůj příběh z poradenské praxe, kazuistiku, či popis vašeho projektu z oblasti kariérového 
poradenství nejpozději do 30.11.2017 v rozsahu max. 2 A4 na info@cakp.cz. Bližší informace o minulém ročníku 
získáte na našich webových stránkách www.cakp.cz.    

 
 
 
 

POZVÁNKA NA DISKUSNÍ SETKÁNÍ ČAKP 
 

Poradenský rozhovor přes skype, telefon a sociální sítě v KP 

Dne 19. 9. 2017  14:00 - 16:00 hod 

Poplatek: 250,- Kč, pro členy ČAKP zdarma; registrace nejpozději do 13. 9. 2017 

  

 Adventní setkání ČAKP a práce se stresem v KP 

Dne 28. 11. 2017   14:00 - 16:00 hod 

Poplatek: 250,- Kč, pro členy ČAKP zdarma; registrace nejpozději do 23. 11. 2017 

 

www.cakp.cz                                            Email: info@cakp.cz  

 
 

http://www.cakp.cz/
mailto:info@cakp.cz
http://www.cakp.cz/
http://www.cakp.cz/
mailto:info@cakp.cz
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KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAKP   
na září – prosinec 2017 

 

 

TECHNIKY A PRINCIPY PORADENSKÉHO ROZHOVORU V KP (akreditováno MŠMT)  

29. 8. 2017 3. 10. 2017  cena:  4.550,-   10 % sleva pro členy ČAKP 

Získáte základní přehled o technikách poradenského rozhovoru, který můžete využívat v kariérovém 

poradenství. Naučíte se efektivně pracovat se svým klientem v rámci rozhovoru. Seznámíte se s klíčovými 

principy vedení poradenského rozhovoru s klientem v poradenské praxi; procvičíte si vhodný průběh pohovoru, 

vyzkoušíte si různé metody vedení poradenského rozhovoru a aktivity vhodné pro poradenský rozhovor v 

kariérovém/profesním poradenství. Získáte jistotu a dobré nápady pro vedení poradenského rozhovoru.  

 

KURZ K PROFESNÍ ZKOUŠCE KARIÉROVÉHO PORADCE DLE NSK 

12. – 13. 9. 2017  (I, část)   cena: 6.450,-  5.850,- pro členy ČAKP  

18. – 19. 10. 2017   (II. část)  cena:  6.450,-  5.850,- pro členy ČAKP 

Česká asociace kariérového poradenství, z.s. ve spolupráci s autorizovanou osobu a zástupcem společnosti 

AABYSS,s.r.o. paní Mgr. Šárkou Prachařovou Vás připraví na profesní zkoušku 75-004-R Kariérového poradce 

pro vzdělávací a profesní dráhu dle NSK. Součástí vzdělávacích setkání je předání potřebných podkladů a 

studijních materiálů ke zkoušce, seznámení s průběhem zkoušky a jejími nástrahami. Kurz se skládá ze dvou 

části: 

nejúčinnější. Zjistíte, které techniky a aktivity jsou vhodné pro různý typ osobnosti a jak 

vést/nevést  poradenský rozhovor.  

 I. část - teoretické aspekty k ústní zkoušce 

 II. část - praktické aspekty k ústní zkoušce 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ DO ŠKOL (akreditováno MŠMT) 

26. 9. 2017 8. 12. 2017  cena: 3. 250,-  10 % sleva pro členy ČAKP 

Seznámíte se z klíčovými principy, metodami a technikami kariérového poradenství na středních a základních 

školách a získáte ucelený přehled, jak se stát průvodcem kariérou pro své studeny a profesionálně jim pomoci 

se vstupem do prvního zaměstnání. 

 

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PRO KARIÉROVÉ PORADCE aneb trh práce se změnil  .... (akreditováno MŠMT) 

3. – 4.10. 2017     cena: 5.550,-  10 % sleva pro členy ČAKP 

Trh práce se v uplynulých měsících radikálně proměnil a s ním se změnily i metody a techniky, jak si firmy 

vybírají své zaměstnance do firmy a kde je náborují. Poskytneme Vám ucelený soubor nejnovějších informací z 

procesu náboru a výběru lidí z praxe personalistů, které Vám pomohou efektivněji zaměřit práci s klientem v 

rámci kariérového/profesního poradenství i v rámci personální práce ve firmě. 

 

http://www.cakp.cz/
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ZIMNÍ ŠKOLA KARIÉROVÉHO PORADCE PRO POKROČILÉ 

23. – 24. 11. 2017   cena: 5. 450,-  4. 850,- pro členy ČAKP 

Cílem setkání bude workshopová práce s různými typy osobností v kariérové praxi. Naučíte se rozlišovat 

různé typy osobností v poradenské praxi a poté zvolit vhodné aktivity, diagnostiku, metody a vést správně 

poradenský rozhovor dle různých typů osobnosti, tak aby celý Váš proces kariérového poradenství byl co  

 

TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO NEPSYCHOLOGY 

1. 11. 2017    cena: 2. 850,-  10 % sleva pro členy ČAKP 

V poradenské praxi je klíčový aspektem úspěchu znalost typologií osobnosti. Na semináři získáte praktický  a 

jednoduchý vhled do problematiky typologie osobnosti a jejího využití v kariérovém poradenství a HR praxi. 

Analýza vám umožní pojmenovat tendence chování jednotlivých typů osobností v různých situacích a 

předpoklady k profesnímu zaměření. Získáte cenné informace výměnou zkušeností z praxe HR odborníků a 

kariérových poradců. 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ TÉMATA SEMINÁŘŮ A WORKSHOPŮ najdete na www.cakp.cz  nebo na www.rozvoj-poradenství.cz  

 Time-management 

 Práce se stresem 

 Manažerské minimum nejen pro poradce 

 Google aplikace pro kariérové a HR poradce 

 Individuální plány klienta v kariérovém poradenství 

 Diagnostické metody v HR a kariérovém poradenství 

 Komunikační dovednosti HR a kariérového poradce  

 Jak číst neverbální komunikaci 

 Asertivita, principy vyjednávání 

 
Aktuální témata seminářů a jejich termíny najdete na našich webových stránkách www.cakp.cz  

 
 

 
Hledáme lektory z řad zkušených kariérových poradců, koučů, mentorů, personalistů, manažerů a jiných 
odborníků, kteří chtějí spolu s námi předávat své zkušenost naší komunitě kariérových a HR poradců. 
 

 
OBSAH 

http://www.cakp.cz/
http://www.cakp.cz/
http://www.rozvoj-poradenství.cz/
http://www.cakp.cz/
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Co nového ve světe kariérového poradenství: 
 

Str. 3 Aspirace Expertní komory kariérového poradenství (Silvie Pýchová)  

Str. 5 Na ČZU V PRAZE se konala mezinárodní akce pro studenty (Mgr. Přemysl Gubani a PhDr. Jitka Jirsáková, 

Ph.D.,) 

Str. 6 Letní škola kariérového poradenství 2017 (reference absolventek semináře) 
 

Zajímavé projekty ve světě kariérového poradenství: 

Str. 7 „Náhradní babička“ projekt na podporu žen 55+ (Petra Michalčíková) 

Str. 9 Společně s Vámi vytváříme ve FDV nový projekt JOBHUB (Jolana Blažíčková, FDV) 

Str. 10 „Kariéra pro ženy po MD/RD“ projekt ČAKP (Dana Kebisková, Lucie Turzová) 
 

Představujeme Vám: 

Str. 13 IPS úřadu práce v ČR (Zdeňka Procházková, Magda Vondroušová, ÚP) 

Str. 16 Úřad práce ČR poskytuje kariérové poradenství i v Králevohradeckém kraji ČR (Zdeňka 

Procházková, ÚP) 
 

Inspirace z praxe: 

Str. 18 Inspirace z konference kariérové poradenství – nástroj do školy do práce i do života aneb Jak 

připravit mladé lidi na trh práce?“ (Žaneta Konečná, EKS) 

Str. 20 Firmy stále neumí využít pracovní potenciál žen (Žaneta konečná EKS) 

Str. 22 Názor personalisty a příklad z firemní praxe (Státní správa) 

Str. 23 Jak efektivně rozvíjet talenty pomocí chytré kombinace koučinku a mentorinku (Zuzana Stosič 

Prediger) 

Str. 25 Kariérové poradenství on-line – výzva nebo nutnost? (Ivana Štěrbová, Zdena Hendrychová) 

Str. 27 Inspirativní rozhovor s úspěšnou absolventkou profesní zkoušky KP dle NSK Lenkou Hájkovou 

(Zdena Hendrychová, ČAKP) 
 

Blízká budoucnost: 

Str. 30 AIVD vyhlašuje 8 ročník soutěže kvality (Sára Drozdová, AIVD) 

Str. 31 ČAKP vyhlašuje soutěž „Moudrá sova 2017“ 
 

ČAKP 

Str. 31 Cena ČAKP „Moudrá sova 2017“ 

Str. 31 Diskusní setkání ČAKP 

Str. 32 Kalendář akcí ČAKP 

 

Děkuji všem, kteří se podělili o své zkušenosti a svou praxi kariérového poradce  

a zaslali nám svůj příspěvek do zpravodaje ČAKP. 

http://www.cakp.cz/
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Příště 

ZPRAVODAJ ČAKP 2018 

I. zpravodaj zajímavosti ze světa kariérových a HR poradců v 

ČR 

 

Sdílejte svoji praxi a pošlete nám svůj příspěvek 

nejpozději do 25. 12. 2017  

 

My jej zveřejníme a zašleme velké komunitě kariérových a HR 

poradců, koučů, mentorů, manažerů firem v ČR. 

 

Jsme tady pro Vás! 

Email: info@cakp.cz 

www.cakp.cz  

http://www.cakp.cz/
mailto:info@cakp.cz
http://www.cakp.cz/

