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Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
opět se k Vám dostává Zpravodaj Centra Euroguidance, v němž chceme poskytnout prostor pro aktuální a zajímavé informace týkající se
kariérového poradenství. Kromě tradičního přehledu aktivit Centra
Euroguidance zde naleznete také řadu zajímavých článků od našich
externích spolupracovníků. Doufáme, že Vám tato pestrá nabídka
informací poskytne zajímavé a užitečné podklady pro Vaši práci.

Aktuality
SVES ... 22
Erasmus+ ... 22
Zajímavé publikace ... 23
ECVET – Evropský systém kreditů
pro odborné vzdělávání a přípravu ... 23

V časopise najdete informace o řadě projektů, stejně jako o semináři
Cross Border, který je každoročně pořádán pro kariérové poradce
z několika spolupracujících zemí. Další texty v tomto čísle se věnují
dovednostem pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy, nezaměstnanosti mladých lidí nebo online vzdělávacím kurzům, které jsou
významným trendem současné doby.

Kalendář

Za Centrum Euroguidance bychom Vás rádi pozvali na zářijové vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství, stejně jako na seminář, který bude závěrečné konferenci předcházet, a v němž se chceme věnovat filozofickým a sociologickým souvislostem kariérového
poradenství.
Děkujeme Vám, že jste si otevřeli nové číslo Zpravodaje, a doufáme,
že se dostanete se zájmem až k jeho posledním stránkám. Budeme
rádi za Vaše reakce, názory a připomínky a těšíme se na setkání
a případnou spolupráci.
Tým Centra Euroguidance
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Ilustrační foto

Kariéra? Začínáme ve škole!
V první polovině tohoto roku realizovalo Centrum Euroguidance několik seminářů věnovaných kariérovému poradenství ve školní praxi, které se zaměřily také na téma
dovednosti pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy.
Tematicky navazovaly na jeden z workshopů, jenž se konal vloni, při příležitosti vyhlášení výsledků Národní ceny
kariérového poradenství 2012 v Brně, a jehož výstupy
najdete ve Sborníku z loňského ročníku soutěže, také
odkazem zde1.
Semináře byly realizovány v Praze, Ostravě a Hradci Králové vždy
ve spolupráci s některou organizací: Gymnáziem Jana Palacha
Praha 1, s. r. o., Institutem Euroschola, o. p. s., Úřadem práce, krajskou pobočkou Hradec Králové. Semináře byly určeny výchovným
poradcům, školním psychologům, pracovníkům pedagogickopsychologických poraden i úřadů práce, ale i učitelům a ředitelům
středních a základních škol a dalším zájemcům o téma kariérového
poradenství.
Jejich cílem bylo věnovat se tématu kariérového poradenství
na školách a otevřít diskuzi týkající se rozvoje dovedností pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy (Career Management Skills,
CMS) ve školní praxi, neboť se u nás stále jedná o poměrně nový
pojem, který zatím hledá svůj detailnější popis.
1

Abychom se na řízení kariéry podívali z širšího hlediska, položili jsme
si, na semináři v Ostravě, obecnou otázku – jaké interní a externí
potřeby musí mít člověk uspokojeny, aby byl schopen řídit svou
profesní a vzdělávací dráhu.
Jako externí činitele účastníci identifikovali geografickou polohu,
dostupnost informačních zdrojů i vzdělávacích a pracovních
příležitostí, čas, finance a materiální zabezpečení nebo sociální
oporu od zaměstnavatele, rodiny a přátel. Kromě uvedených bodů
byla zmiňována také důležitost zpětné vazby a rovněž nutnost
uznání významu, potřeby a důležitosti řízení vlastní profesní
a vzdělávací dráhy ve společnosti.
Tento širší pohled na řízení kariéry je zajímavý s ohledem na to,
do jaké míry může jedinec i tyto externí charakteristiky ovlivnit.
Už jejich pouhé uvědomění může přispět k nabourání bariér, jež
v řízení vlastní kariéry brání.
Jako interní činitelé byla kromě charakteristik, které se dají shrnout právě pod termín dovednosti pro řízení vlastní profesní
a vzdělávací dráhy, zmiňována potřeba snů, vizí, chuti ke změně
a momentu rozhodnutí, což potvrzuje důležitost i mimorozumových a spontánních procesů při řízení kariéry.
Detailněji jsme se na interní činitele ovlivňující řízení kariéry zaměřili v panelové diskuzi konané na semináři v Praze, na níž jsme si

Odkaz: http://www.euroguidance.cz/cz/publikace/sbornik-nckp-2012.html
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kladli tyto dvě hlavní otázky: „Jaké dovednosti, schopnosti a znalosti by měl mít žák po ZŠ a student po SŠ pro řízení své kariéry?
A rozvíjíme ve škole tyto dovednosti, schopnosti a znalosti?“ Na základě diskuze, které se zúčastnili pedagogové, poradenští pracovníci, ale i studenti Gymnázia Jana Palacha Praha 1, s. r. o., lze popsat několik oblastí, které jsou pro řízení vlastní kariéry potřebné.
Předně se jedná o skupinu dovedností spjatých s osobností
jedince. Za východisko mohou být považovány dovednosti zaměřené na nitro jedince – sebepoznání, sebereflexe, sebehodnocení
a sebedůvěra spolu se schopností dávat a přijímat zpětnou vazbu. Další oblast je tvořena volními vlastnostmi, jako je vytrvalost
a motivovanost, schopnost rozhodování, převzetí zodpovědnosti
a samostatnost. V neposlední řadě byla zmiňována schopnost
empatie.
Pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy byl však kladen důraz
i na další charakteristiky osobnosti jako otevřenost (včetně schopnosti překonávat předsudky a stereotypy), flexibilita a adaptabilita, zvládání změn a odolnost vůči stresu.
Kromě intrapersonálních dovedností byly zmiňovány i dovednosti
interpersonální, jako např. schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti a umění sebeprezentace.
Dále byl kladen důraz na schopnost, ochotu a zájem k celoživotnímu učení s důrazem na využití nejen formálního vzdělávání,
ale i neformálního a informálního učení. S tím souvisí i schopnost
vyhledávání informací, jejich kritické vyhodnocování, tedy efektivní
práce s informacemi, která vede ke vzniku nového (myšlenkového) produktu.
Všechny výše uvedené oblasti by měly vést ke schopnosti navrhnout
a realizovat vlastní kariérní plán. Zmiňovaná témata se do značné míry
prolínají s oblastmi, které jsou popisovány v zahraničních modelech
dovedností pro řízení vlastní kariéry: osobní management (personal management), učení a poznávání světa práce (learning and
work exploration) a budování pracovního života v souladu s dalšími
oblastmi života (life/work building).1
Následně, při interaktivním workshopu, jsme využili překlad
amerického rámce dovedností pro řízení vlastní profesní
a vzdělávací dráhy2, který byl použit jako modelový příklad
zahraničního přístupu k těmto dovednostem. Polovina účastníků identifikovala dovednosti, které by měl ideálně mít absolvent
střední školy, a druhá skupina ty dovednosti pro řízení kariéry,
které má reálný absolvent střední školy dnes3.

Co se týče pozitivních zjištění, tedy toho, v čem je reálný absolvent
SŠ lépe vybaven, než je od něj v ideálním případě vyžadováno, byly
zmíněny tyto dovednosti:
Absolvent SŠ chápe význam a výhody čestného chování a umí
zhodnotit, do jaké míry je sám naplňuje. Je schopen vyhodnotit
důsledky konkrétního chování ve specifických situacích, jako
je např. škola, práce apod. Absolvent střední školy rovněž
dokáže zhodnotit vlastní dovednosti k učení a způsoby učení
(s cílem navrhnout jejich zlepšení) a posoudit, jak se jeho zájmy
a preference odrážejí v jeho kariérních cílech.
Účastníci workshopu však rovněž identifikovali dovednosti, jejichž
rozvoj zatím není v dnešních školách dostatečný, a jež by měli mít
absolventi střední školy ve větší míře; jejich výčet naleznete v článku Rozvoj „career management skills“ v praxi na následujících stránkách tohoto Zpravodaje.
Cílem panelové diskuze i workshopu bylo pojmenovat dovednosti,
které jsou pro řízení kariéry potřebné v českém kontextu. Pokud
budeme vědět, co máme u žáků a studentů (rovněž však
i u dospělých) rozvíjet , bude také jednodušší nejen cílený
rozvoj těchto oblastí, ale i jednodušší identifikovat metody a nástroje, které k němu napomohou.

Kromě diskuzí na téma dovednosti pro řízení vlastní profesní
a vzdělávací dráhy jsme se také snažili představit příklady dobré
praxe v oblasti kariérového poradenství ve školní praxi ze zahraničí. Jako jeden z nich lze uvést kariérní stránky z Nového Zélandu4,
které nabízejí množství informací o kariérním rozhodování a řadu
materiálů pro kariérové poradce.
V realizaci tematicky zaměřených seminářů bychom rádi pokračovali
i nadále. Jeden z nich, věnovaný tentokrát práci s dlouhodobě nezaměstnanými, se bude konat 7. října 2013 v Brně a jeho spoluorganizátorem je Diecézní Charita Brno. Do budoucna bychom se rádi
věnovali také rovným příležitostem v kariérovém poradenství; první
akcí k tomuto tématu bude dvoudenní mezinárodní konference,
kterou připravila Gender Studies, o. p. s., v rámci projektu Buď
v pohodě – přemýšlej rovně!, jehož cílem je nabourávat genderové
stereotypy mladých lidí ohledně volby oboru studia a povolání.

Vzájemné porovnání přineslo zajímavé výstupy, které zde v krátkosti uvedeme, i když se nejedná o systematický výzkum podložený
relevantními daty, ale jde o osobní pohled účastníků workshopu.

1

Takto jsou dovednosti pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy popsány
v Blueprint for Life/Work Designs vytvořeném v Kanadě a dostupném zde
(http://206.191.51.163/blueprint/home.cfm/lang/1).

2

National Career Development Guidelines (NCDG) Framework, vytvořený
Národní asociací pro rozvoj kariéry USA (National Career Development Association), dostupný zde (http://ncda.org/aws/NCDA/pt/sp/guidelines).

3

Je nutno uvést, že tato diskuze byla ovlivněna jednak překladem materiálu,
který byl v mnoha bodech mírně problematický, i jeho zahraniční povahou,
neboť realita Spojených států často neodpovídala českému kontextu, což
ukazuje na nutnost definovat dovednosti potřebné pro řízení vlastní profesní
a vzdělávací dráhy s ohledem na české souvislosti. I přesto však workshop
přinesl zajímavé výstupy.
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Setkání Euroguidance
– sdílení zahraničních zkušeností v oblasti poradenství
V červnu tohoto roku se v Praze uskutečnilo setkání zástupců sítě Euroguidance, kteří se podílejí na přípravě
mezinárodního semináře Cross Border a/nebo jsou zapojení do pracovní skupiny věnující se internímu rozvoji
zaměstnanců center Euroguidance. Abychom využili potenciál tohoto setkání i pro kariérové poradce, rozhodli
jsme se oslovit kolegy ze zahraničí a požádat je o představení jejich činnosti na semináři, který výše zmíněnému
setkání předcházel. Příjemně nás překvapil nejen zájem
ze strany zahraničních účastníků, ale i českých kolegů,
kteří využili tuto příležitost a přijali pozvání ke společné
diskuzi.
Své aktivity představili kolegové z Maďarska, Polska, Slovenska
a Holandska. Informaci o šíření metody CH-Q, kterou jsme
na stránkách Zpravodaje již představovali, přednesla i kolegyně
z České republiky. Prezentace zahraničních kolegů se věnovaly
poradenskému systému v Maďarsku, současným trendům v poradenství na Slovensku, představení návrhu poradenského systému
ve školství a tzv. týdnům kariéry (Polsko) a v neposlední řadě metodě CH-Q a poradenskému nástroji CareersMat1 (Nizozemsko).
Tyto prezentace jsou dostupné zde2. Setkání proběhlo v příjemné
atmosféře a věříme, že bylo inspirací pro nás i pro kolegy ze zahraničí.

1

Informační brožura o tomto nástroji je dostupná zde (http://www.euroguidance.nl/
uploads/Career%20Compass_web_20111206111717.pdf).

2

Odkaz: http://www.euroguidance.cz/cz/clanky/karierove-poradenstvi-v-zahranici.html

Národní cena kariérového poradenství 2013
V letošním roce byl vyhlášen již pátý ročník Národní ceny
kariérového poradenství, jejímž cílem je mapovat poradenství v České republice, prezentovat a odměňovat příklady dobré praxe a šířit povědomí o kariérovém poradenství obecně. Od loňského roku je tato soutěž připravována
ve spolupráci se slovenským centrem Euroguidance.
V minulých letech byla oceněna řada organizací z oblasti školství,
neziskového sektoru či oblasti služeb zaměstnanosti. Všechny oceněné příspěvky jsou dostupné ve sbornících, které vznikly ze všech
ročníků soutěže a jsou dostupné elektronicky zde1.
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 24 příspěvků,
které jsou, stejně jako v minulých letech, hodnoceny externími
hodnotiteli. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne
19. září 2013 v hotelu BEST WESTERN PREMIER Hotel Majestic
Plaza, Štěpánská 645/33 v Praze.
Při příležitosti závěrečné konference k soutěži se bude konat
také seminář K předpokladům kariérového poradenství, který
se bude věnovat jeho širším souvislostem. Seminář, jehož hosty
budou filozofové Anna Hogenová a Josef Šmajs a spisovatelka
a publicistka Alena Wagnerová, se bude konat 18. září 2013
od 13 hodin na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Více informací naleznete zde2.
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Cross Border Seminar
Thomas Diener v knize Esencia práce píše: „Jednoho dne
se dostanete do bodu, kdy si položíte otázku, jakým
způsobem si chcete zařídit svůj život. Možná stojíte
před rozhodnutím, jaké vzdělání či povolání byste měli
zvolit. Možná cítíte potřebu změnit Vaši životní situaci:
- chcete změnit bydliště,
- hledáte nové zaměstnání či činnost, která vás uspokojí,
- chcete se po jistém čase vrátit do světa práce.“
(Thomas Diener, 2008, s. 12)
Stojíme potom před řadou otázek: Co vlastně chci? Co umím? Jaké
jsou moje kvality a kompetence? Kam chci směřovat? Jednotlivé
otázky tvoří provázaný systém. Mohou přijít v kterékoliv fázi kariéry
a pro další profesní dráhu jsou klíčové.
S citací a otázkou „Jaké jsou moje kompetence?“ je propojen osmý
ročník semináře Cross Border, který se konal v hlavním městě Polska. Varšava je krásné město, místo velkého prostoru, ruchu a objevování skrytého. Název semináře Cross Border byl Methods, Techniques and Tools to Diagnose Competencies – Metody, techniky
a nástroje pro identifikaci kompetencí. O tématu přijeli diskutovat
kariéroví poradci, úředníci ze státní správy a lidé ze soukromého
a neziskového sektoru, věnující se kariérovému poradenství, celkem
z deseti zemí Evropy. Různorodým spektrem účastníků pracujících
s jinými cílovými skupinami (studenti, nezaměstnaní, lidé měnící povolání aj.) se vytvořil širší a bohatší pohled na danou problematiku,
tj. „práci s kompetencemi“. Rozdílné metody a postupy práce s kompetencemi vytváří ucelenější náhled na tuto oblast a umožňují sdílení zkušeností, názorů a pohledů na danou věc, a v neposlední řadě
mohou být jednotlivým účastníkům inspirací pro jejich práci s klienty.
Je důležité zasadit pojem kompetence do kontextu dění v Evropě.
V odborné literatuře najdeme řadu definicí tohoto pojmu. Perronouda (1997, s. 12) vymezuje kompetence jako: ,,…schopnost účinně
jednat v určitém typu situací, schopnost založená na znalostech,
která se však neomezuje jen na ně.“ Současnou dobu nazýváme
mnoha přívlastky, např. doba globalizace, doba postmoderny apod.
Je pro ni příznačná rychlá změna prostředí (zejména pracovního)
a změna podmínek. Z tohoto důvodu řada zemí Evropy diskutuje
o tom, jakým způsobem by se měl ubírat vzdělávací systém tak,
aby byl schopen reagovat na měnící se podmínky a reflektovat je.
Jednou z možností je práce s kompetencemi. I v České republice
je problematika kompetencí aktuální. Mám tím na mysli např. rámcové vzdělávací programy, které definují řadu klíčových kompetencí
– občanské, pracovní, kompetence k učení, kompetence k řešení
problémů aj., případně Národní soustavu povolání, v níž jsou vymezeny jednotlivé kompetence pro daná povolání.
Českou sekci reprezentoval svým workshopem Experience career
counseling. Tasting of experiential techniques for mapping competencies, skills and strengths1 Lukáš Kučera, který pracuje dva
a půl roku v Kariérovém centru Českého učení technického v Praze.
Má certifikát ze školení CH-Q a absolvoval seminář s Thomasem
Dienerem, kariérovým poradcem v zážitkovém poradenství. V oblasti poradenství se zaměřuje na práci s cílovou skupinou studentů.
Zážitkovou pedagogikou se zabývá od roku 2006, přičemž připravuje zážitkové programy pro dospělé, studenty a děti. Lektor se
zaměřil na prezentaci technik mapování kompetencí, schopností
a silných stránek s využitím Kolbova cyklu. Cyklus označuje model
Jeho příspěvek, který na semináři ve Varšavě zazněl a jenž bude součástí
kompendia, najdete na následujících stránkách.
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učení, který vychází z vlastní zkušenosti – učení zážitkem. Je daný
čtyřmi fázemi, které podle autora reflektují učení tak, jak probíhá
v běžném životě: setkání s danou zkušeností, zážitek – pozorování,
reflexe – vytvoření abstraktního pojmu, představy – experimentování
na základě získané zkušenosti.
Pro mě byl nejvíce obohacující a inspirující workshop The right person
for right job – how could I find it out?, který vedla slovinská lektorka Brigita Vončina. Workshop byl zaměřen na otázku, jak si sestavit
profil kandidáta na danou pracovní pozici. V úvodní části lektorka
rozdala na zem obrázky a každý účastník si měl vybrat ten obrázek,
který ho něčím zaujal, který mu něco připomínal. Potom jednotliví
účastníci prezentovali, proč si daný obrázek vybrali. Bylo zajímavé
sledovat, jak lidé přemýšlí a jak svůj výběr zdůvodňují. Lektorka rozdělila jednotlivé účastníky do skupin a v rámci skupiny si měli účastníci stanovit pozici, pro kterou hledají pracovníka. U pracovníka byly
vymezeny klíčové kompetence, dovednosti a znalosti. Lektorka poté
rozdala otázky, které se týkají jednotlivých kompetencí, a účastníci
se měli zamyslet nad tím, které otázky se vztahují k dané pozici.
V závěru jednotlivé skupiny vedly s kandidátem přijímací rozhovor.
Tuto zkušenost hodnotím jako velice zajímavou, jelikož jsem měla
možnost zkusit si danou roli z druhého úhlu pohledu – tedy z pohledu sestavení profilu kandidáta.
Metody a techniky, které je možné využít při práci s dětmi a dospívajícími, mohli účastníci najít ve workshopu Creative Expressive
Techniques in Competence Diagnostics and Enhancement slovenské lektorky Ivany Listiakové. Workshop byl naplněn řadou interaktivních metod, které lze využít pro práci s klienty, zejména při
diagnostice jejich kompetencí. Jednou z nich je např. „metoda dlaně“, do níž si mohou účastníci napsat svoje kompetence nebo hodnoty, popřípadě kvality. Tato metoda vede u účastníků k uvědomění
si svých kompetencí, hodnot a kvalit. Dalším typem je např. „metoda
představení“, kdy účastník řekne své jméno a poté pohybem ruky
znázorní to, co dělá rád. Nejzajímavější metodou pro mne byla tzv.
„metoda vedení“, kdy skupiny čtyř účastníků představují lokomotivu,
přičemž jediným, kdo vidí, je účastník na pozici lokomotivy. Ostatní
se střídají na pozici lokomotivy, vagónu uprostřed a koncových vagónů. Zajímavé je poté sledovat reflexi jednotlivých účastníků, tj. jaká
pozice komu vyhovuje nejlépe.
Vedle workshopů s praktickým zaměřením mohli jednotliví účastníci
semináře navštívit také workshop Competences assessment in higly
selective labour market: Diagnosis tools and methods used in
Switzerland, který byl zaměřen na zprostředkování poznatků
z výzkumu, jenž se věnoval vlivu délky tréninkového programu
na uchované dovednosti v čase. Další workshopy se zabývaly např.
metodami mapování kompetencí u klientů úřadu práce, formálním
a neformálním vzděláváním ve vztahu ke klíčovým kompetencím
apod.
Veškeré materiály z jednotlivých workshopů lze najít na webových
stránkách http://euroguidance.pl/cbs/index.php?id=introduction.
Mgr. Pavlína Vašátová
Použitá literatura:
Diener, T. (2008): Esencia práce. Epos, Bratislava.
Evropská komise. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu.
Eurydice (2002): Klíčové kompetence.
Dostupné z: http://www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/
blog/Neformalni_vzdelavani/Klicove_kompetence.pdf.
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Zážitkové kariérní poradenství
„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si možná zapamatuji. Zapoj mě a já pochopím.“ Konfucius
Workshop uvedený na semináři Cross Border ve Varšavě byl
postaven především na praktických zkušenostech se zážitkovou pedagogikou, které se aktivně věnuji od roku 2006
v občanském sdružení pro rozvoj osobnosti Velký vůz. Poté,
co jsem se začal věnovat kariérnímu poradenství, jsem zjistil, že spoustu aktivit a přístupů z typicky českého přístupu
k zážitkovému učení je možné využít i v případě kariérního
poradenství. Obzvláště pro hledání hodnot, silných stránek,
spokojenosti, životního směřování, budování představy
o své kariéře či nalézání svého poslání. Tyto praktické
zkušenosti jsem si postupně zařadil do teorie, kterou nyní
využívám při přípravě skupinových seminářů v oblasti
kariérního poradenství, mimo jiné pro Kariérní centrum
ČVUT.

Počátky české zážitkové pedagogiky
České pojetí zážitkové pedagogiky vychází z kořenů Prázdninové
školy Lipnice, která vznikla v 70. letech minulého století. Tehdy
skupina psychologů, pedagogů a sportovních instruktorů začala
organizovat kurzy zaměřené na celostní vývoj jedince, vycházející
z řeckého ideálu „kalokaghatia“, který akcentuje „vnitřní“ i „vnější“
vývoj jedince. Velkou inspirací byly i myšlenky E. T. Seatona, BadenaPowela a pedagogického filozofa Kurta Hahna, ze kterých čerpají po
celém světě organizace Outward Bound pracující s lidmi pomocí her
a pobytu v přírodě. V českém prostředí čerpáme také z velikána didaktiky Jana Amose Komenského, který již v 15. století zdůrazňoval
propojení teorie a praxe ve výuce a podporu samostatného vzdělávání, řešení problémů a motivování vlastním zájmem. Paradoxem
je, že díky totalitě a izolovanosti vznikla svébytná vzdělávací škola,
zaměřená na osobní růst a úspěchy jednotlivce. Dnes se její těžiště přesunuje naopak k tématům spolupráce a komunikace. Osobní
rozvoj jedince však zůstává ve středu zájmu, jako úhelný kámen
potřebný pro vybudování vlastní nezávislosti potřebné pro posun
k vzájemné závislosti. Zážitková pedagogika vytváří prostor, kde se
každý může prostřednictvím vlastních prožitků dostávat k hlubším
vrstvám své osobnosti, což nám při následném ohlédnutí umožňuje
pátrat po vlastnostech, silných stránkách, motivech, aspiracích, hodnotách a postojích. Hlavními koncepty zážitkové pedagogiky jsou
cyklus zážitkového učení, zóna komfortu, fenomén FLOW. Důležitými aspekty je práce se skupinovou dynamikou, dramaturgií, motivací
a hrou.

Cyklus učení
Cyklus zážitkového učení byl zavedený Kurtem Lewinem v 50. letech
20. století a rozvinutý Davidem A. Kolbem v 70. letech 20. století.
Cyklus má 4 fáze: zážitek, zpětné ohlédnutí, zobecnění a plánování,
jak je ukázáno na obr. 1.
Zážitek je komplexní, subjektivní, nepřenositelný, jedinečný pro
každého jedince a určitou situaci. Ideální je, pokud je jedinec při
samotném zážitku plně přítomný a soustředěný na prožívání, takříkajíc vtažený do děje neboli ve stavu FLOW, který popisuje Csíkszentmihályi. Na tento stav se podíváme později. Čím více smyslů
a představivosti může klient zapojit, tím lépe.
Zpětné ohlédnutí čili reflexe slouží k tomu, aby si klient uvědomil,
co se stalo, kognitivně uchopil proběhlý zážitek, zvědomil si své
chování, myšlenkové pochody, pocity a emoce. Může sloužit též
k porovnání svého vnímání reality a tím, jak realitu vnímá okolí.
V této fázi je cenná verbalizace či jiná externalizace myšlenek,
pocitů a emocí, ale i samotné vnitřní upření pozornosti a uvědomění si toho, co se událo bez samotného sdílení. Záleží na tom,
jak chceme se zážitkem dále pracovat. K externalizaci je možné
využít nejen mluvený projev, ale i různé formy výtvarného umění,
psaného projevu či dramatu.
Ve fázi zobecnění transformujeme zážitek na přenositelné zkušenosti díky zařazení do abstraktní představy. Jinými slovy se jedná
o zhodnocení konkrétní zkušenosti z pohledu toho, co se dařilo,
a toho, co příště udělat lépe. Pěknou paralelou je zpřesňování našich vnitřních map vázaných k jednotlivým pojmům nebo vztahům,
tedy celkově tomu, jak vidíme svět.
Závěrečná fáze plánování představuje završení jednoho učícího
cyklu. Vytvoříme si při ní plán, jak se zachováme v budoucí podobné situaci. Umožňuje nám to připravit si dopředu „návod“ na
chování, což nám zvýší šanci, že se v následující situaci zachováme
tak, jak chceme. Případně si potvrdíme funkčnost našeho jednání,
které se rozhodneme opakovat, čímž si budujeme návyk či osvoju-

Cyklus zážitkového učení
David A. Kolb
Konkrétní
zážitek

Zpětné
ohlédnutí

Plánování

Abstraktní
zobecnění
Obr. 1: Cyklus zážitkového učení

Zpravodaj EG | číslo 8 | září 2013 | www.euroguidance.cz

6

Z Centra Euroguidance / Zážitkové kariérní poradenství

4 stupně kompetencí
Postupné učení jakékoliv nové dovednosti si můžeme dobře představit pomocí stupňů, jak je ukázáno na obr. 2.
Začínáme od nevědomé nekompetence, kdy si neuvědomujeme, že
nám schází nějaká dovednost, nechápeme její užitečnost či smysl.
Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že se potřebujeme či chceme něco
naučit, začneme na tom pracovat a dostáváme se do fáze vědomé
nekompetence. V této fázi si uvědomujeme, že nám něco nejde.
Dělání chyb je přirozenou součástí této fáze. Cíleným nácvikem
či opakovaným tréninkem se dostáváme do fáze vědomé kompetence, kdy máme potřebné znalosti a jsme schopni využívat danou dovednost, pokud jí věnujeme patřičnou pozornost. V této
fázi může být užitečné si danou dovednost či postup rozfázovat,
abychom se mohli lépe soustředit na dílčí části. Posledním stádiem
je nevědomá kompetence, kdy jsme schopni danou dovednost využívat automaticky a souběžně s dalším úkolem. Dobrým příkladem
je řízení auta, kdy jako malí nevíme, že je na auto třeba řidičák
(nevědomá nekompetence), jako teenageři to již víme, ale víme,
že bez řidičáku auto řídit nemůžeme (vědomá nekompetence).
Po absolvování autoškoly již dokážeme řídit, ale vyžaduje to naši
celou pozornost (vědomá kompetence) a po pár letech řízení již
jsme schopni řídit automaticky a u toho přemýšlet, diskutovat
či sledovat navigaci (nevědomá kompetence). Podobně můžeme
nahlížet například na schopnost sebeprezentace, vizualizace
či plánování.

matickou zkušenost může přivodit jak přecenění vlastních schopností, tak negativní hodnocení okolí. Příkladem traumatu jsou lidé, kteří
na základní škole dostali špatnou známku z kreslení a od té doby
raději nekreslí. Opuštění zóny komfortu je náročné, proto je potřeba
vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se budou jedinci cítit dobře.

Zóna diskomfortu
– učení

Zóna stresu
– ohrožení

Zóna komfortu
– bezpečí

Obr. 3: Zóna komfortu, učení a stresu

Čtyři stupně kompetencí
Nevědomá
kompetence
Vědomá
kompetence
Vědomá
nekompetence
Nevědomá
nekompetence
Obr. 2: Čtyři stupně osvojování kompetence

Zóna komfortu a stresu
Zóna komfortu představuje oblast chování, jednání, prožívání či postojů, které jsou pro nás známé. Nemusí to znamenat, že v zóně
komfortu je nám dobře. Ale je to vnitřní či vnější prostor, který
známe a víme, co (v něm) můžeme očekávat. Čím více se dostáváme mimo naši zónu komfortu, tím více je to pro nás stresující.
Na hranici mezi zónou komfortu a oblastí stresu je však důležitá
zóna učení, kde si osvojujeme nové chování, dovednosti či postoje.
Zónu komfortu, učení a stresu ilustruje obr. 3.
Zjednodušeně se dá říci, že čím dále vystoupíme mimo naši zónu
komfortu, tím více se naučíme. Současně s tím však narůstá riziko,
že danou situaci nezvládneme a vytvoříme si trauma, které naši
zónu komfortu naopak zmenší a bude nám bránit, abychom se
v dané oblasti dále rozvíjeli. Je to jako když nafukujeme balonek
– čím více balonek nafoukneme, tím více se můžeme naučit. Ale
přitom nikdy nevíme, ve kterém okamžiku balonek praskne. Trau-
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Bezpečné prostředí
Bezpečné prostředí je takové prostředí, ve kterém se klient/klientka
cítí bezpečně. Tomu pomáhá představení poradce/lektora i všech
účastníků, seznámení se strukturou programu, prostor pro vyjádření daný všem – například v rámci představení a zjištění očekávání,
pravidlo důvěrnosti – to, že vše, co bude během aktivity sdíleno,
zůstane mezi účastníky a nebude šířeno dále, případně nastavení
dalších pravidel komunikace, jako například respektování názorů
ostatních, vracení se k sobě samému, mluvení za sebe atd. Zásadní
je dobrovolnost programu a zodpovědnost klientů za svou vlastní
psychickou bezpečnost a nastavení svých hranic, protože zážitkově
pojaté poradenství může pracovat se zásadními tématy, jako je hledání důležitých událostí a zlomů v životě, hledání hodnot a vzorů
či práce s tématem konečnosti života. Zde se mohou objevit traumata minulosti a poradce/lektor by si měl být, při uvádění psychicky náročných programů, vědom zásad krizové intervence. Neméně
důležitá je také možnost zapojení účastníků a hlavně jejich zájem
a motivace, případně sladění očekávání a nabídky/výsledků.

FLOW
Stav plynutí – FLOW, tak jak ho popsal Csíksentmihályi je jednak
cílovým stavem, do kterého chceme účastníky dostat v průběhu
aktivit. Za druhé důležitým indikátorem toho, při jakých činnostech
jsou klienti spokojeni a je v nich možno hledat vodítka hledání silných stránek a následně pro volbu práce, kariéry či poslání. Stav
FLOW se vyznačuje intenzivní koncentrací a soustředěním, plnou
duševní přítomností při dané činnosti, pocitem kontroly dané situace, pocitem naplnění ze samotné činnosti, změněným vnímáním
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Náročnost

času, omezením reflektivního sebeuvědomování. Podmínkou proto,
abychom se dostali do stavu FLOW, je naše aktivita, jasnost
a smysluplnost cílů, okamžitá zpětná vazba, optimální rovnováha
mezi náročností úkolu a našimi dovednostmi, jak je naznačeno
na obr. 4.

Stres – ohrožení

Obr. 4: Stav FLOW

utí

W

FLO

–

n
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Nuda, rutina

Dovednost

Skupinová dynamika

Motivace
Motivaci aktivit vnímám jako důležitou součást zážitkových aktivit.
Cílem je naladění klientů na aktivitu, odstřižení klientů od každodenních problémů, vytvoření prostoru k zamyšlení a zacílení pozornosti na důležitá témata. Čím více smyslů je zapojeno do motivace
či samotné aktivity, tím lépe se nám podaří klienty vtáhnout do děje,
a tím lepších výsledků můžeme dosáhnout. K motivaci může sloužit
motivační scénka, zajímavý text, video, změna prostoru, netradiční
výzdoba či stylizace, imaginace, zamyšlení, výběr obrázku. Cílem je,
aby byl klient vtažen do aktivity, aby se na aktivitu těšil či aby získal
představu o jejím smyslu a užitečnosti. Někdy můžeme cíleně využít
i motivaci, jež vytvoří určitá očekávání, která následně nenaplníme.
V tom případě je však důležité vědět, proč jsme tak učinili, a ozřejmit smysl při následné reflexi. Příkladem může být zdánlivě nesmyslná aktivita na sestavení „vynálezu“ z haraburdí v malé skupině, na
které se následně dá ilustrovat, jaké máme vzorce chování v určitých
situacích – např. že někdo potřebuje znát smysl a cíl aktivity a pokud
ho nezná, tak pro něj není aktivita zajímavá, a někdo jiný si ji užívá
díky dobrému kolektivu a její smysl a cíl jsou pro něj druhořadé.

Závěr

Skupinová dynamika popisuje fáze vývoje skupiny, kterými prochází každá skupina, tedy i skupina klientů při poradenském setkání,
jak při jednorázovém, tak při opakovaném. Úvodní fáze – forming,
představuje vytvoření skupiny, nastavováním či testováním hranic,
vztahů a standardů chování. Definuje se úloha formálního vůdce
skupiny – v tomto případě poradce/lektora, případně role neformálního vůdce a role ostatních členů skupiny. Vytváří se očekávání.
Ve fázi stormingu dochází k bouření, vyjasňování a vymezování rolí
ve skupině. Projevuje se potřeba zviditelnit se, prosadit se, vymezit
své hranice, dát o sobě vědět ostatním, získat si status a uznání
ostatních. Energie skupiny a pozornost je koncentrována do skupinových procesů. Následuje fáze normingu, kde se vztahy a role
ustavují, jedinci obsazují týmové role, které jim v dané konstelaci
nejvíce vyhovují. Ustalují se procesy a standardy komunikace. Ve fázi
performingu podává skupina největší výkon, jedinci a role se flexibilně přizpůsobují potřebám skupiny, skupinová energie je maximálně
využita pro plnění úkolu a je násobena synergií vzniklou kombinací
silných stránek a vhodných rolí členů skupiny. Délka jednotlivých
fází závisí na celkové délce existence skupiny a její vývoj závisí na
tom, zda potřeby provázející její fáze dostanou prostor se přirozeně
projevit a naplnit. Například fáze stormingu může proběhnout zcela
poklidně, pokud všichni dostanou prostor se projevit. Vliv skupinové
dynamiky je tím silnější, čím více je skupina zaměřena na plnění
společného úkolu, a tím slabší, čím více je zaměřena pozornost
na individualitu a osobní rozvoj jedinců. Síla dynamiky i dalších skupinových procesů je také dána velikostí skupiny.

Specifikem zážitkového přístupu je, že prostřednictvím aktivit
vytváří prostor, v němž si klienti mapují své silné stránky, hodnoty,
aspirace, zdroje, postoje. Může jim pomoci hledat možnosti, rozšiřovat obzory, budovat pozitivní sebenáhled a sebevědomí, zlepšovat
sebeprezentaci, připravovat se na rozhodnutí, hledat další kroky,
či získávat motivaci, odvahu a odolnost. Na těchto základech potom
mohou stavět své kariérní cíle a plány. Důležité je vytvořit bezpečné
prostředí, dát prostor pro vývoj skupinové dynamiky a také velký
respekt k individuálním očekáváním klientů a jejich situaci.

Dramaturgie

se věnuje zážitkové pedagogice od roku 2006, odkdy organizuje zážitkové akce pro dospělé
pod občanským sdružením pro rozvoj osobnosti Velký vůz. Vedl
tři ročníky desetidenní zážitkové akce Křídla, každý pro 24 účastníků, jejichž tématem bylo sebepoznání, sebevědomí a životní
směřování. Potřetí organizuje kurz pro budoucí instruktory sdružení, zaměřený na předávání know-how týkajícího se zážitkové
pedagogiky. Posledního dva a půl roku působí v Kariérním centru ČVUT, kde nabízí poradenství pro VŠ studenty a organizuje
semináře osobního rozvoje, měkkých dovedností a kariérního poradenství. Dále má zkušenosti se zážitkovými programy pro mládež
a děti z pěstounských rodin – zaměřené na hledání hodnot a rozvoj
dovedností a kompetencí. Inspiraci čerpá také ze švýcarské metody
CH-Q, od Thomase Dienera a z koučovacího přístupu.

Dramaturgie programu je způsob řazení aktivit tak, aby následující
aktivita navazovala na předchozí. Důležité je si dobře rozmyslet cíl
a účel aktivity, jasně formulovat zadání tak, abychom získali předpokládané výstupy, se kterými můžeme pracovat dále. Odpovídajícím
způsobem zvolit časovou dotaci a prostorové uspořádání. Rozhodnout, zda se bude jednat o individuální aktivitu, skupinovou aktivitu
či práci v menších skupinkách. Vzhledem k aktivnímu podílu klientů
na výsledku je třeba zkušenost, abychom dokázali odhadnout vyznění
a výsledek aktivity. Odhadnout rozpoložení a atmosféru jednotlivců i skupiny po jednotlivých programech tak, aby program plynul
a navazoval. Dramaturgii je možné přirovnat k rumu v těstě.
Nemůžete jej oddělit od ostatních ingrediencí, ale pokud chybí, tak
dort nebude tak dobrý.
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Rozvoj „career management skills“ v praxi
Co musím umět a znát pro to, abych si dokázal/-a najít vhodné pracovní místo, kde budu moct uplatnit své silné stránky?
Kde se protínají moje představy s požadavky zaměstnavatelů
na kompetence zaměstnanců? A jak si v dnešní na výkon
orientované společnosti může každý člověk zachovat
vlastní jedinečnost? Odpovědi nejen na tyto otázky hledají
kariéroví poradci na celém světě, aby dokázali být účinnou
podporou svým klientům.
Dnes již málokdy najdeme pracovní místo, kde zůstaneme „až do
důchodu“ − tak jak to bylo obvykle za našich rodičů či prarodičů.
V minulosti se člověk, který vystřídal několik pracovních míst, nazýval
„fluktuantem”. Dnes je profesní změna (a to jak napříč organizacemi,
tak i napříč pracovním zařazením) naprosto běžná situace. Stále
častěji se objevují potřeby dalšího vzdělávání zaměstnanců. Vznikají úplně nové pracovní pozice, zatímco některé tradiční zanikají.
Navíc náš pracovní rytmus ovlivňuje mnoho vnějších faktorů, jako
je hospodářská situace, globalizace, zavádění nových technologií
a řada dalších.
Kariérní poradci tak logicky stojí před nelehkým úkolem. Jak pomoci
klientům zvládat všechny změny, které náš život provází? Jak si najít
a udržet pracovní místo a zároveň předvídat požadavky okolí tak,
abych se na ně stihnul včas připravit? Metodickou pomocí v této
situaci může být koncept tzv. „kariérového managementu”. Jedná
se v podstatě o formu práce s klientem, jejíž těžiště spočívá v postupném osamostatňování klienta zvyšováním jeho aktivního zapojení
do řízení vlastní kariéry a především v rozvoji „kariérních kompetencí”.
Pojem „kariérní kompetence” (career management skills − CMS)
představuje soubor znalostí, dovedností, schopností a motivů, které
jedinec potřebuje k tomu, aby mohl celoživotně řídit svoji profesní
a vzdělávací dráhu. Některé země (např. Kanada, USA, Austrálie)
si již vytvořily národní modely, ve kterých rozpracovaly všechny
požadované kariérní kompetence. V České republice se debata
na téma „kompetence potřebné pro řízení kariéry” teprve rozjíždí.
Na semináři „Kariéra? Začíná ve škole!”, který začátkem března
zorganizovalo Centrum Euroguidance1, diskutovali pedagogové
základních a středních škol nad tím, jaké kompetence považují za klíčové u svých žáků a studentů. Mezi nejdůležitějšími (které současně
u svých žáků nejčastěji postrádají) se objevily následující kompetence:
- Schopnost reflektovat změny své motivace a aspirace a jejich vliv
na směřování kariéry.
- Chápat význam celoživotního učení v životě jedince.
- Schopnost převzít zodpovědnost za své chování.
- Znalost, otevřenost a respekt k lidem bez ohledu na jejich
rozdílnost.
- Porozumět, jak mohou předsudky a stereotypy ovlivnit naše
rozhodování.
- Dokázat popsat vnější tlaky, které ovlivňují naše chování,
a vyhodnotit jejich dopad na nás.
- Zhodnotit kvalitu informačních zdrojů, které plánuji využít.
- Uvést příklady kompromisů, které budu muset udělat při
rozhodování o své kariéře.
1

- Schopnost identifikovat své kariérní cíle a přizpůsobovat
je dle potřeby.
Debata na již zmíněném semináři byla velmi inspirativní a logicky
by tedy měl následovat další krok: jak to všechno aplikovat v praxi?
Evropská kontaktní skupina (EKS) se již několik let na svých kurzech
zabývá právě rozvojem kompetencí účastníků a účastnic, s důrazem
na jejich využitelnost v běžném životě. Při setkání s klientem či
klientkou vycházíme z toho, že klientův rozvoj musí být komplexní,
zabýváme se rovnoměrně všemi oblastmi kariérních kompetencí
(vždy s ohledem na přednosti i rezervy každého klienta / každé
klientky).

Kreativní techniky v kariérovém poradenství – „malovaný životopis“
A jak tedy vypadá naše práce s kompetencemi účastníků? Pro
ilustraci jsme si vybrali první položku z výše uvedeného seznamu
„schopnost reflektovat změny své motivace a aspirace a jejich
vliv na svůj kariérní rozvoj”. Když poskytujeme kariérové poradenství, vždy se snažíme ujasnit si individuální motivaci každého
klienta. Nově příchozím klientům proto klademe na první schůzce
zdánlivě banální otázku: „Jakou práci hledáte?“ Když ale tuto „samozřejmost” dále ověřujeme dalšími otázkami, ukáže se, že odpověď
až tak jednoznačná není. Někteří klienti prostě popíší jednu konkrétní pracovní pozici tak, jak ji znají ze zadání inzerátu, nebo zmiňují blíže nespecifikované „měla by mě bavit”. Ve chvíli, kdy začneme
klást další otázky zaměřené na to, co přesně by hledaná práce měla
splňovat, si však klienti často neví rady. Tady nastupuje práce poradce, který v několika na sebe navazujících krocích postupně pomůže
klientovi rozkrýt jeho vlastní motivy, které jsou hlavním vnitřním
motorem v jeho dalším kariérním rozvoji.
Jednou z metod, která se nám v poradenské praxi velmi osvědčila,
je technika „kariérních kotev“. Autor metody E. Schein vychází
z předpokladu, že důvod, proč lidi dané pracovní místo uspokojuje,
je skrytý v jejich vnitřní motivaci. Na základě tohoto předpokladu
se dají zaměstnanci rozdělit do 8 skupin. Každá skupina odpovídá
převažujícímu motivu „proč jsem spokojený v zaměstnání” (např. pro
možnost uplatnit svoje znalosti a kompetence; z důvodu možnosti
řídit a rozhodovat; proto, že mi zaměstnavatel dává velkou volnost
a nezávislost nebo proto, že mi zaměstnání dává jistotu a stabilitu).
Práce kariérního poradce spočívá nejen v identifikaci 2–3 hlavních
kotev, které u klienta mají rozhodující vliv, ale také v tom, že pomůže

Další informace o semináři naleznete v úvodním článku tohoto Zpravodaje č. 8, Kariéra? Začíná ve škole!
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svému klientovi uvědomit si důsledky tohoto sebepoznání. Bavíme
se o tom, jak tyto kotvy ovlivňují jeho spokojenost v zaměstnání,
jak k nim přihlížet při dalším kariérním rozvoji, ale také o tom, jak
se pořadí „kotev” může v průběhu času měnit.
Další oblíbenou aktivitou na poradenských schůzkách v EKS jsou
tzv. „motivační hry”. Při této práci využíváme obrázkové karty
a další kreativní techniky (např. metafory, malování či modelování)
a jejich cílem je hlubší sebepoznání. Zaměřujeme se na odhalení vlastních motivů, životních priorit a hodnot, které si pak klient
s podporou poradce zasazuje do kontextu vlastního života a kariérního rozvoje. Jak tedy vypadá praxe?
Například, když se klient či klientka nemůže rozhodnout, jakou práci
by si chtěl/-a hledat, dostane od poradkyně sadu obrázků. Z nich
si může vybrat ten, který si asociuje se svou vysněnou prací. Poradkyně s ní/-m poté analyzuje, proč si vybral/-a právě tento obrázek
a jaké hodnoty pro něj/ni symbolizuje. Podle toho se pak oba snaží
vybrat zaměstnání, které by tyto hodnoty dokázalo naplnit.
U motivačních her považujeme za přidanou hodnotu, pokud je
můžeme realizovat na skupinových setkáních (např. job clubech),
protože účastníci a účastnice zde mají možnost lépe si uvědomit
vlastní jedinečnost a porovnat vlastní zkušenost s ostatními členy
a členkami skupiny.
V průběhu našich životů se vyvíjíme nejen my, ale i naše okolí.
Dostáváme se do nových životních situací a rolí (např. nové
zaměstnání, narození dětí, nemoc, stěhování atd.). V souvislosti
s tím se mění i naše priority a motivy. Proto na našich poradenských
schůzkách pracujeme také se změnou (tedy schopností ji do určité
míry předvídat, adaptovat se na ni, využít ji jako příležitosti k růstu). Využíváme k tomu např. řízený „návrat k minulosti”. V praxi

se jedná o identifikaci důležitých životních milníků: co pro klienta
hrálo důležitou roli v minulosti (a proč) a co ji hraje nyní. Mezi
vyzkoušené kreativní techniky pro práci se změnou patří např. „malovaný životopis” (vizualizace životních zkušeností) nebo „návrat
ke kořenům” (hledání podstaty pro aktivity, které klienta bavily
v dětství). U dospělých je velkou výhodou, že mají za sebou delší
historii a lze tedy hodně čerpat z jejich předchozích zkušeností.
U mládeže a dětí volíme spíše techniky typu rolových her nebo
video ukázek (kdy využíváme téma oblíbených seriálů a „mýdlových
oper”).
Protože náš přístup je komplexní, po fázi sebepoznání a sebeuvědomění přistupujeme s klienty do další fáze, kdy si dávají poznatky do kontextu s cíli, které si stanovili na začátku poradenského
procesu. Následným krokem je tvorba plánů, které směřují nejen
k dosažení vytčených cílů, ale zároveň pomáhají klientům převzít
aktivní roli při řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy.
Ing. Helena Košťálová, Bc. Markéta Cudlínová, Evropská kontaktní
skupina
Evropská kontaktní skupina (EKS) se specializuje na vzdělávání a poskytování kariérového poradenství. V nabídce EKS je odborné vzdělávání i rozvoj tzv. měkkých dovedností, skupinové kariérní poradenství
i individuální konzultace. Svoje kurzy přizpůsobuje potřebám cílové
skupiny, mezi klienty EKS jsou lidé, kteří řeší kariérní změnu, mladí
rodiče připravující se na návrat z rodičovské dovolené či migranti
a migrantky, kteří/které hledají kvalifikované uplatnění v ČR. V kariérovém poradenství propaguje princip tzv. „kariérního managementu”. Při práci s klienty vychází z inspirace zahraničních metod (např.
CH-Q, zážitkové kariérové poradenství, kariérní koučink), které adaptujeme na české podmínky. Za projekt „V práci otevřeno!” dostala
v loňském roce EKS ocenění Národní cena kariérového poradenství.

Lék na nezaměstnanost mladých?
Nezaměstnanost (podzaměstnanost) mladých lidí v Evropě
i po celém světě se již delší dobu stává klíčovým tématem diskuzí na úrovni politické, odborné i laické. Výzkumy
se shodují na tom, že dlouhodobější nezaměstnanost na
začátku kariéry má negativní dopad na celý život – nedostatečné využívání znalostí a dovedností, zhoršení zdravotního stavu a riziko sociálního vyloučení. Mezinárodní
organizace práce proto vyzývá k rychlému řešení této situace, abychom nemuseli být svědky tzv. ztracené generace.
Aktuální čísla ukazují, že se jedná o jev lokální, tj. jednotlivé státy Evropské unie se často výrazně liší v počtech popisujících nezaměstnanost mladých. Nejnižší míru nezaměstnanosti mladých má
Německo (8,1 %), spolu s Norskem (8,6 %), Rakouskem (8,7 %)
a Nizozemskem (9,5 %); Česká republika (19,5 %) se v tomto ohledu řadí mezi průměrné státy, nejhorší je situace v jižních státech
(Španělsko 53,2 %, Řecko 55,3 %)1. Tento ukazatel, jenž popisuje
podíl nezaměstnaných mladých lidí mezi 15 až 24 vzhledem k počtu všech mladých lidí, kteří jsou ekonomicky aktivní (nejde tedy
o podíl vzhledem ke všem mladým lidem v této věkové skupině),
však nemusí přímo souviset s celkovou mírou nezaměstnanosti
v daném státě.
1

Dle uvedených čísel je patrné, že problémy s přechodem na trh
práce mají více v těch zemích, kde je zažitý „postupný model“ přechodu ze vzdělávání na trh práce (nejdřív studium, potom práce).
Naopak státy, kde se vzdělávání a pracovní zkušenosti více prolínají,
ať už formou stáží, brigád, částečných úvazků apod., je přechod do
zaměstnání bezpečnější a snadnější.
Evropská síť tvůrců politik v oblasti celoživotního poradenství
(European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN) vydala
v loňském roce koncepční studii věnovanou této problematice.
Podle ní lze rozdělit strategie věnující se
podpoře zaměstnanosti mladých do tří
oblastí: prevence, náprava (recovery)
a reintegrace.
Mimo jiné v ní uvádí kroky a nástroje, které jednotlivé země realizují na
podporu zaměstnávání mladých lidí. Jejich základní přehled najdete v tabulce
č. 1. Častá je například přímá finanční
podpora zaměstnavatelům na zaměstnávání mladých lidí.

Data Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=Youth_unemployment.
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Tabulka č. 1: Politiky a nástroje na snížení nezaměstnanosti a/nebo podzaměstnanosti mladých lidí.

Oblast boje proti
nezaměstnanosti mladých

Pracovní zkušenosti

Zlepšení spolupráce
mezi vzděláváním
a zaměstnavateli

Záruka pro mladé lidi

Vybrané příklady ze zemí EU
V Německu existuje Program profesní orientace (Occupational Orientation Programme), který usnadňuje mladým lidem jejich kariérní volbu jednak díky kurzům profesní orientace, ale i díky praktickým zkušenostem na pracovišti,
stážím. Certifikované vzdělávací společnosti v Nizozemsku nabízí tzv. learn-work jobs, tj. pracovní zkušenost pro mladé,
kteří současně dostávají plat, a je jim poskytnuto poradenské vedení. Studenti si mohou online najít takové pracovní
místo, které jim vyhovuje. Iniciativa XXL Jobs nabízí mladým lidem pracovní příležitosti v takových oborech, kde bude
brzy (po odchodu starších zaměstnanců) nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

V Británii existuje dobrovolnická iniciativa Speakers for Schools (Mluvčí do škol), která se věnuje mladým lidem na
znevýhodněných státních školách a nabízí jim stejnou příležitost vyslechnout si inspirující příklady tak jako studenti
známých nezávislých škol. Pro tento model je charakteristické poskytování kariérních informací a prezentace „vzorů“.
V Estonsku existuje vládní program pro období 2011–2015, který se snaží popularizovat odborné vzdělávání
a zvýšit jeho kvalitu. Jeho cílem je rovněž z odborných škol vytvořit místní „centra kompetencí“, což je úzce spojeno
s kariérovým poradenstvím.
Úřady práce ve Švédsku realizují program záruka pro mladé již od roku 2009, může se do něj zapojit kdokoli ve věku
od 16 do 25 let.
Ve Finsku umožňuje záruka pro mladé ranou intervenci, podporu regionální rovnosti, zlepšení kooperace mezi různými
autoritami a zlepšuje spolupráci mezi autoritami a mladými lidmi.
V Rakousku jsou za mladé nezaměstnané zodpovědné úřady práce, které mohou mladým lidem nabídnout restart
learning v kombinaci s prací.

V Litvě existují Centra zaměstnanosti mladých, která zajišťují mladým lidem podporu pro hladký přechod na trh práce.
V Lotyšsku existuje vzdělávací a profesní portál www.prakse.lv, který nabízí možnost konzultace pro mladé lidi, stejně
jako informace o volných místech a vzdělávacích příležitostech. Zaměstnavatelé mohou tyto stránky využít pro poskytování praktických informací týkajících se práce v jejich podniku a doporučit profese, příp. vzdělávací instituce, které
považují za nejvhodnější.
Podpora při hledání práce Malta vytvořila Program zaměstnanosti mladých (Youth Employment Programme) pro pomoc mladým lidem při vstupu
na trh práce. Program zahrnuje služby multidisciplinárního týmu (včetně poradce, psychologa, pracovního terapeuta
a pracovníka s mládeží), webové stránky, televizní program a tzv. dny mládeže.

Podpora podnikání

Poskytování kariérních
informací, realizace
kariérních veletrhů,
seminářů apod.
Školní, univerzitní
programy kariérového
poradenství

Učení/praxe

Stáže

V Itálii je podnikání propagováno mezi vysokoškolskými studenty pomocí tzv. start-up offices (kancelář pro startupy), které se nacházejí na univerzitách a nabízejí bezplatné konzultace. Přes ministerské stránky nabízí také řadu
dokumentů a byznys semináře.
V Maďarsku má Ministerstvo pro národní ekonomiku strategickou smlouvu s Asociací mladých podnikatelů, kteří
poskytují podporu mladým podnikatelům do 35 let.
Ve většině evropských zemí jsou na školách, univerzitách i v rámci komunity realizovány kariérní veletrhy a jiné akce.
V Portugalsku, v poradenském centru Univerzity Minho, byly realizovány semináře zaměřené na rozvoj dovedností
pro řízení vlastní kariéry.
Ve Finsku jsou součástí národního kurikula programy věnující se kariérovému vzdělávání. Školní poradci a učitelé procházejí tréninkem, který je proškoluje v možnostech rozvoje dovedností pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy
ve třídě.
V Dánsku nabízí Ministerstvo dětí a vzdělávání online i přímé programy kariérového poradenství. Součástí je také
databáze sbírající informace o mladých lidech ve věku 15–29 let.
V Irsku existuje Redundant Apprentice Placement Scheme 2011, které pomáhá hledat nezaměstnaným učňům vhodné
zaměstnavatele a zaměstnavatelům pomáhá uhradit náklady spojené se zaměstnáváním těchto mladých lidí.
Ve Francii, spíše než proplácení nákladů zaměstnavatelům, jsou zaměstnavatelé nuceni platit poplatky, pokud
nezaměstnají určité procento učňů.
V Dánsku byly vyčleněny finance na vytvoření a udržení míst pro stážisty.

Osobní záznamy
odborné přípravy

V Itálii bylo vytvořeno Osobní portfolio odborné přípravy, které umožňuje zaznamenat absolvované vzdělávání a další
relevantní zkušenosti, stejně jako dovednosti získané v průběhu odborné přípravy, práce i každodenního života.

Aktivní občanství
a dobrovolné aktivity

V Polsku existují Dobrovolnické jednotky práce, jejichž aktivity jsou cíleny až na 25 tisíc mladých lidí od 15 do 25 let,
a to včetně 600 nezaměstnaných a 2 440 ekonomicky neaktivních.
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Jak zdůrazňuje uvedená zpráva ELGPN, čelíme-li všeobecnému ekonomickému poklesu souvisejícímu s omezeným počtem pracovních
míst, nemůže však být jediným řešením nezaměstnanosti, pokud
budeme učit lidi hledat práci efektivněji. Přesto by měl být rozvoj
dovedností pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy součástí
vzdělávacích programů pro děti, mládež i dospělé.
Odborníci se shodují, že vyšší časová a personální dotace pro poradenské služby na školách může přispět nejen k prevenci předčasných
odchodů ze vzdělávání, ale i k úspěšnému přechodu na trh práce.
Důležité také je, aby se informace o trhu práce a jeho fungování
na regionální, národní i globální úrovni staly součástí přípravy nejen
poradců, ale i učitelů. Poradenské služby, dostupné v celoživotní
perspektivě, mohou snížení nezaměstnanosti (mladých) napomoci,
např. v Turecku byly poradenské programy poskytnuty rodičům dětí
ve věku od 7 do 19 let. V boji s nezaměstnaností může rovněž
napomoci systém uznávání neformálního a informálního učení.
Vzdělávání jako cestu z krize však brzdí fakt, že řada zemí zasažených krizí snížila výdaje v této oblasti (viz zpráva Eurydice Funding
of Education in Europe2).
Evropská komise přijala řadu opatření a doporučení, kterými se
snaží s nezaměstnaností mladých lidí bojovat, tzv. balíček týkající
se nezaměstnanosti mladých lidí.

Evropská unie se tradičně snaží podporovat pracovní mobilitu, ať
už programy jako je Program celoživotního učení (v budoucnosti
pravděpodobně pod názvem Erasmus+), nebo sítí EURES, konkrétně iniciativou Tvoje první práce přes EURES4, jež kromě podpory
při hledání zaměstnání zajišťuje také finanční podporu na jazykové
vzdělávání, nebo cestovní náklady spojené s náborem nebo nástupem na pracovní místa v jiném členském státě než je místo pobytu.
Evropská komise iniciovala v roce 2012 vznik tzv. akčních týmů,
které jsou tvořeny zástupci úředníků Komise a úředníků osmi nejvíce zasažených členských států (Řecko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko,
Portugalsko, Slovensko a Španělsko), jejichž cílem je mobilizovat
financování ze zdrojů Evropského sociálního fondu, které je stále
dostupné pro období 2007-2013, s cílem podpořit zaměstnanost
mladých lidí.
Dále byla vytvořena tzv. Iniciativa zaměstnanosti mládeže (Youth
Employment Initiative, YEI), která se má zaměřit na snížení počtu
NEET – tedy mladých lidí ve věku od 15 do 24 let, kteří nestudují,
nejsou zapojeni do odborné přípravy, ani nepracují (Not in Education, Employment or Training). Ke všem výše uvedeným snahám
Evropské unie se přidávají také někteří zaměstnavatelé, kteří se
snaží dávat mladým lidem příležitost získat zkušenosti a najít si
zaměstnání.

Především se jedná o doporučení všem zemím EU, aby přijaly tzv.
záruku pro mladé (Youth Guarantee), která by měla zaručit všem
mladým lidem do 25 let, aby do čtyř měsíců poté, co ukončili studium nebo se stali nezaměstnanými, získali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského vzdělávání či stáže. Záruky pro
mladé už fungují např. v Rakousku a Finsku.

Dle Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation, ILO), která nabízí shrnutí několika základních trendů
v oblasti zaměstnanosti v publikaci Global Employement Trends
report for 20135, je problémem současnosti panující nejistota ve vyhlídkách vývoje trhu práce, který čelí růstu dlouhodobé nezaměstnanosti, a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi.

Dle Evropské komise lze tuto iniciativu financovat ze zdrojů Evropského sociálního fondu, ale primárně je nutné, aby jednotlivé státy
přijaly otázku zaměstnanosti mladých jako jednu ze svých priorit.
V této souvislosti byla 19. června 2013 vydána výzva Working
together for Europe’s young people – A call to action on youth
unemployment (Pracujeme společně pro mladé lidi v Evropě –
Výzva k boji s nezaměstnaností mladých)3.

Je otázkou, zda jsou uvedené kroky dostatečným nástrojem pro
řešení nezaměstnanosti (mladých). Objevují se totiž také iniciativy,
dle nichž je pro řešení současné situace třeba pozměnit paradigma společnosti: odklon od výkonové společnosti, respekt k přírodě
i k druhým lidem a proměna vnímání práce jako takové. Tato témata budou diskutována na semináři K předpokladům kariérového
poradenství, který Centrum Euroguidance pořádá 18. září 2013
v Praze.

Další součástí „balíčku“ je návrh vytvoření tzv. Evropské aliance pro
učňovskou přípravu, která má zajistit kvalitu a dostupnost odborného
vzdělávání napříč EU, stejně jako pozměnit předsudky, které se
s tímto typem vzdělávání mnohdy pojí. Tato iniciativa souvisí rovněž
se vznikem rámce pro kvalitu stáží, jenž má mladým lidem zajistit
kvalitní pracovní zkušenost v podmínkách odpovídajících bezpečnosti práce.

Jednou z inovativních myšlenek je koncept základního všeobecného příjmu, který přináší proměnu chápání práce a odměny za ni;
současně by mohl přinést rehabilitaci dosud nedoceněných prací.
V současné době je možné se zapojit do iniciativy evropských občanů za základní nepodmíněný příjem, zde6.

Dostupná zde: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf.
Dostupná zde: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10298&langId=en.
4
Zdroj: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=cs.
5
Dostupné zde: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2013/WCMS_202326/lang--en/index.htm.
6
Odkaz: http://basicincome2013.eu/ubi/cs/
2
3
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Význam celoživotního vzdělávání
v kontextu ČR a EU
Rozhovor s proděkankou pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hanou Marešovou, Ph.D., připravila
ve spolupráci s Mgr. Pavlínou Vašátovou Ing. Veronika
Machowská.
Potřeba celoživotního vzdělávání je v posledních letech tak často
skloňovaným termínem v řadě programových prohlášení vlád či projektových výzvách, až se někdy může zdát, že je vlastně jakýmsi
univerzálním všelékem na současné problémy, které nás obklopují
– ať je to ekonomická krize, demografické změny, nárůst rozdílů
ve společnosti – to vše se dá řešit získáním potřebných vědomostí
a dovedností. Ovšem to je pouze jedna strana mince – celoživotní
učení nelze degradovat na pouhý prostředek pro uplatnění se ve
společnosti. Potřeba nezůstat na úrovni vědomostí a dovedností,
které člověk získal v rámci školního vzdělávání, by měla vycházet
z jeho vnitřní potřeby a touhy po poznání; pokud není vnitřně takto motivován k dalšímu vlastnímu rozvoji, mine se většinou cílem
i jeho účast v dobře připraveném kurzu celoživotního vzdělávání.
Proto nelze říci, že celoživotní vzdělávání je záležitostí dospělých
jedinců, kteří již na různých úrovních absolvovali školní docházku,
naopak výchova k celoživotnímu učení má začínat již na základních
školách, které by měly vést žáky nikoliv pouze k získávání vědomostí a dovedností, ale zejména k touze po poznání a objevování
či hledání nových souvislostí, která se i v dospělosti může stát
jakýmsi vnitřním motorem, jenž jim nedovolí ustrnout na místě
a přiměje je dále se vzdělávat např. prostřednictvím vzdělávacích
kurzů pro dospělé. To, že jim získané vědomosti a dovednosti zároveň mohou napomoci lépe se uplatnit na trhu práce či v současné společnosti, je pak významnou přidanou hodnotou systému
vzdělávání dospělých. Česká republika patří k těm zemím, které si
uvědomují potřebnost celoživotního vzdělávání a chápou jej jako
nepřetržitý proces „od kolébky do hrobu“ – tedy možnost vzdělávání pro každého po celý život, deklarovanou např. v rámci Národního programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha). Evropská unie pak
ve svých strategických dokumentech zdůrazňuje zejména přístup
zaměřující se na rozvoj schopností jednotlivců účastnit se ekonomického života, tzn. jejich zaměstnatelnost, a s tím související rovnost
příležitostí či odstranění sociálního vyloučení.

Vize celoživotního vzdělávání v ČR
– možná inspirace ze zahraničí, kam dál směřovat
Hovořit v současné době o konkrétních specifických vizích pro ČR
je docela těžké, neboť její politika v oblasti celoživotního vzdělávání je víceméně předdefinována rámcem strategických dokumentů
Evropské unie, které jsou na vládní úrovni rozpracovány pro národní
podmínky. Na tyto strategie jsou navázány i výzvy evropských
dotačních programů, tudíž mají vzdělavatelé, kteří chtějí pro realizaci vzdělávacích akcí využívat dotační programy, víceméně vymezený „terén“. Tudíž, řekla bych, že nasměrováno v této oblasti již
máme nejméně do roku 2020, k tomu si stačí pročíst strategii EU
2020. Pokud bych měla jmenovat konkrétní vize tohoto programu,
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je to zejména důraz na mobilitu v rámci celoživotního učení, spolupráce institucí a jedinců pro inovace, sdílení příkladů dobré praxe
či validace informálního a neformálního učení. A kam směřovat?
Pokud mohu hovořit z vlastních zkušeností, zejména k přesnějšímu
zacílení vzdělávacích akcí na konkrétní potřeby dané oblasti. To ale
znamená více se ptát, co opravdu lidé potřebují, provádět průzkum
předtím, nežli vytvořím daný kurz. V posledních letech, kdy principy rozdělování dotací z evropských projektů fungovaly systémem
„shora“, vznikla řada vzdělávacích projektů, které sice splňovaly
kritéria celonárodní výzvy, nicméně v konečném důsledku nebyly
pro konkrétní region dostatečně přínosné (což je v případě některých projektů eufemismus). Proto i EU v této oblasti mění svůj
přístup při formulování výzev a pro další dotační období dává větší
prostor národním vládám, aby samy definovaly potřebná témata. V rámci dalšího vývoje celoživotního vzdělávání bude ale také
hrát stále větší roli přesun směrem k e-learningovým strategiím,
které nahrazují prezenční výuku v klasické učebně. Dnes jsou online
vzdělávací systémy již na takové úrovni, že lze realizovat vzdělávací
kurzy čistě distanční formou, aniž by účastník vzdělávání měl pocit,
že je ochuzen o kontakt se spolužáky, pokud mohu v této souvislosti užít tento pojem. Ať už se jedná o vzdělávání pomocí Learning
Management Systémů (LMS), které jsou schopny provést učícího se
krok za krokem učební látkou, umožněním synchronní komunikace
účastníků prostřednictvím videokonferencí, sdílením multimediálních studijních materiálů či výukou ve virtuálních prostředích, které
umožňují komunikaci v podstatě neomezenému množství uživatelů. Tato prostředí jsou také významnou platformou pro informální
učení a opět se vracím k již zmiňovanému vnitřnímu motoru člověka – pokud skutečně toužíme po dalším vzdělávání, v podstatě
k tomu dnes žádnou vzdělávací instituci nepotřebujeme – více než
kdy v minulosti můžeme být vzděláváni prostřednictvím nejvýznamnějších odborníků po celém světě – dnes existují v internetové síti
např. rozsáhlé databáze videopřednášek z nejprestižnějších vzdělávacích institucí světa, takže zatímco dříve jsme neměli výraznou
možnost ovlivnit, kdo nás bude vzdělávat, nyní si můžeme určit kdy,
jak a kým budeme učeni – svůj rozvrh i své učitele si můžeme vybrat
sami a máme možnost si vybrat ty nejkvalitnější ve svém oboru.
A to je dle mého názoru docela přelomový jev v rámci dosavadního
vzdělávacího paradigmatu.
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Celoživotní vzdělávání na PdF UP v Olomouci
– realizace, další rozvoj, plány do budoucna
Celoživotní vzdělávání je na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého zajišťováno Centrem celoživotního vzdělávání, které je
zároveň největším vzdělávacím centrem celoživotního vzdělávání
v rámci Univerzity Palackého. V průměru projde ročně našimi
programy 1500 účastníků. Studijní programy jsou zaměřeny zejména na vzdělávání pedagogických pracovníků, přičemž poskytujeme vzdělávací programy v oblastech definovaných vyhláškou
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
(tzn. poskytujeme vzdělávání v oblasti studia ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd – tzv. pedagogické
studium učitelů, studium k rozšíření odborné kvalifikace, studium
ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, studium k prohloubení odborné kvalifikace). V letošním roce Centrum prošlo několika
změnami – provedli jsme hloubkovou analýzu všech systémů řízení
a získali jsme mezinárodní certifikát kvality ISO 9001 po auditu
u prestižního certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech, s. r. o., který
je součástí mezinárodní skupiny TÜV SÜD Group. Tento certifikát
deklaruje, že poskytujeme služby na potřebné úrovni, v maximální kvalitě a s vysokou spolehlivostí. Předmětem certifikace jsou:
vzdělávání, poskytování vzdělávání (vzdělávací programy, kurzy,
rekvalifikace, workshopy, semináře, e-learning) a poradenská činnost. V souvislosti s tím došlo i ke zprůhlednění systému řízení
a nastavení jasných vnitřních komunikačních pravidel. Ty mj. vedly
k restrukturalizaci Centra, které má v dnešní podobě dva odbory
– Odbor kariérového poradenství a Odbor ICT vzdělávání. Zřízení
odborů deklaruje také akcentaci našeho dalšího vývoje – kromě kladení většího důrazu na poradenskou činnost pracoviště je jedním
z výrazných trendů vzdělávání učitelů v oblasti ICT kompetencí prostřednictvím navazujícího modulárního systému vzdělávání, které
bylo do letošního roku realizováno také prostřednictvím evropského projektu. Druhou oblastí je zavádění nových e-learningových
metod do celoživotního vzdělávání. K těm patří zejména vzdělávání
v multiuživatelském virtuálním prostředí Second Life, ve kterém
jsme vybudovali virtuální budovu Pedagogické fakulty, v níž probíhá realizace online studia v rámci některých kurzů. Tuto inovativní
vzdělávací metodu jsme také prezentovali v roce 2012 v Bruselu
v rámci evropského projektu REALM a její prezentace zaujala
bruselské partnery natolik, že jsme byli vybráni jako jedna ze tří
vedoucích institucí, které podaly společnou projektovou žádost
11 evropských zemí v rámci Programu celoživotního učení (podprogram Grundtvig, kategorie aktivity Multilaterální sítě). V případě,
že žádost bude úspěšná, budeme připravovat metodiku vzdělávání
v tomto prostředí pro vzdělávací instituce z těchto zemí.

Jaké dovednosti jsou podle Vás klíčové pro uplatnění
se jedince v pracovním životě?
Z klíčových kompetencí tak, jak jsou definovány v evropských
či našich kurikulárních dokumentech (tzn. kompetence k učení,
řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská
a pracovní) bych pro uplatnění se v současné společnosti, která
je označována jako informační, zdůraznila zejména kompetenci
k učení ve smyslu schopnosti vyhledat a třídit informace, dokázat je
efektivně propojovat s předchozími znalostmi a následně prakticky
aplikovat. Tím nechci říci, že všechny ostatní by byly méně důležité,
nicméně zde se jednak jedná o dovednost potřebnou pro jakýkoliv typ povolání, a na druhé straně zároveň o oblast, ve které je
v současném období enormního informačního nárůstu jen málokdo
opravdu zcela kompetentní. Domnívám se proto, že jakožto vzdělavatelé této oblasti ještě stále hodně „dlužíme“ a že kurzy zaměřené
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zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení by
měly být standardní součástí vzdělávacích programů center celoživotního vzdělávání bez ohledu na oborové zaměření.
Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,CCV PdF UP“) je akreditovanou a certifikovanou
institucí, která je jednou z největších institucí tohoto typu v České
republice. Vzniklo jako organizační složka Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1993. V současné době má
již dvacetiletou tradici v poskytování vzdělávacích služeb pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. CCV PdF UP vytváří pro
všechna odborná pracoviště i vedení fakulty metodicko-organizační
podporu se záměrem spoluvytvářet a koordinovat jednotlivé činnosti
v oblasti celoživotního vzdělávání a spolupodílet se na nich. Studium v rámci celoživotního vzdělávání je určeno těm, kteří se chtějí
dále (sebe)vzdělávat, rozšířit, doplnit si nebo zvýšit svoji kvalifikaci.
Základní nabídka vzdělávacích programů instituce je vymezena
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Jedná se konkrétně o níže uvedená studia:
- Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd – § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
- Studium k rozšíření odborné kvalifikace – § 6 odst. 1 písm. a)
vyhlášky č. 317/2005 Sb. Získání způsobilosti vykonávat přímou
pedagogickou činnost na jiném druhu nebo stupni školy.
- Studium k rozšíření odborné kvalifikace – § 6 odst. 1 písm. b)
vyhlášky č. 317/2005 Sb. Získání způsobilosti vyučovat další
předměty.
- Studium k rozšíření odborné kvalifikace – § 6 odst. 1 písm. c)
vyhláškou č. 317/2005 Sb. Získání způsobilosti vykonávat
přímou speciálně pedagogickou činnost u zdravotně postižených
dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení.
- Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – § 7–9 vyhlášky
č. 317/2005 Sb.
- Studium k prohlubování odborné kvalifikace. Průběžné
vzdělávání – § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
- Paralelní studium – realizuje se jako placené prezenční nebo
kombinované studium v souladu s ustanovením § 60 zákona
č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů.
Řada programů je v současné době bezplatná, a to díky spolufinancování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu. Po absolvování všech programů a kurzů
v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi osvědčení dle
§ 29 zákona č. 563/2004 Sb.
V oblasti kariérního poradenství nabízí program Studium pro výchovné poradce, který umožňuje kvalifikovaným pedagogickým
pracovníkům výkon výchovného poradce na základních a středních
školách. Po absolvování programu si zájemci mohou kvalifikaci rozšířit o speciálně pedagogický modul.
Nabídka programů CCV PdF UP je velmi rozsáhlá a každý rok instituce realizuje řadu programů a kurzů, její aktuální nabídka je
dostupná na webových stránkách www.ccv.upol.cz.
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., e-mail: hana.maresova@upol.cz
Ing. Veronika Machowská, e-mail: veronika.machowska@upol.cz
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Online diagnostika v práci
kariérního poradce
V době, kdy jsem studovala psychologii, jsme měli přístup
k internetu pouze v knihovně a byl tam poměrně přísný
rezervační systém. V praxi to znamenalo, že člověk strávil
na internetu maximálně pár hodin týdně. Dnes si svoji
práci bez internetu neumím představit. Trh práce
21. století se dramaticky mění a některé teorie říkají,
že po generacích X, Y, Z přijde generace M – Mobile
neboli mobilní. Kariérní poradce by měl vývoj trhu sledovat a nabídnout klientovi moderní inovativní nástroje.
Ráda bych Vám v rámci jedné kazuistiky představila,
jakým způsobem lze využít online diagnostiku v rámci
profesní orientace.
Na začátku byla nešťastná maminka, která se na mě obrátila s tím,
že neví, co z toho jejich kluka bude. Honzovi je 13 let, je žákem
7. ročníku a poslední dobou u něho došlo ke zhoršení prospěchu. Od učitelek se dověděla, že Honza při ústním zkoušení říká,
že neví, odmítá mluvit před třídou, pokud je vyvolán, nereaguje. Při té příležitosti se maminka zmínila, že Honza má problémy
s řečí, občas se zadrhává. Maminka chtěla jít s Honzou do pedagogicko-psychologické poradny, ale Honza tam odmítá jít. V poradně
už jednou byl coby žák prvního stupně a prý si pamatuje, jak tam
musel kreslit strom, vyplňovat řadu papírů a odpovídat na otázky.
V rámci psychologického vyšetření bylo nicméně zjištěno, že má
chlapec nadprůměrné inteligenční schopnosti. Mamince jsem navrhla, že použijeme diagnostické nástroje, které odhalí Honzův studijní
potenciál, specifické schopnosti a jeho zájmy.

Pro diagnostiku studijních předpokladů a profesní orientace jsem
zvolila nástroje společnosti cut-e. Společnost cut-e je původem
německá firma, která na českém trhu poskytuje inovativní online
diagnostiku cca od roku 2007. Zvolila jsem nástroje této společnosti z několika důvodů. Prvním byla praktická zkušenost z předchozího zaměstnání, kde byly nástroje využívány jak v rámci náboru, tak
především rozvoje zaměstnanců. Již tehdy mě zaujalo, že nástroje
cut-e jsou krátké, spolehlivé, prakticky zaměřené a uživateli velmi
dobře akceptované. Veškeré nástroje jsou lokalizované na český trh
a pracují s českými normami. Cut-e také používá generátory položek a adaptivní techniky měření.

Z jejich nabídky cca 50 testů a dotazníků jsem vybrala:

Ilustrační
foto
Test – schopnost
a efektivita učení
Úkolem testu je zapamatovat si zobrazené objekty přesně v určitém pořadí. Tím test měří schopnost kapacity krátkodobé paměti
stejně jako schopnosti učit se, která vyžaduje vysokou pozornost
a rychlost vnímání. Trvání testu: 5 minut.

S maminkou jsme se dohodly, že Honzovi schůzku s kariérním
poradcem vysvětlí tak, že má možnost dozvědět se něco o svých
silných stránkách a o profesních možnostech. Honza dostal informaci, že nebude muset na nic odpovídat, že bude pouze pracovat
na počítači a formou počítačové hry plnit různé úkoly. Chlapce vidina práce na počítači nadchla a jeho motivace ke schůzce se zvýšila.

Test – vizuální myšlení, představivost
Tento test měří schopnost představivosti a vizuálního myšlení.
Úkolem testu je odhalit chyby v kopii obrazce, jehož originál
je rovněž zobrazen na monitoru. Kopie může být zrcadlově
převrácena, nebo libovolně natočena. Trvání testu: 3 minuty.

Ilustrační foto
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Test – koordinace zraku a rukou
Test měří komplexní schopnost koordinace zraku a rukou. Úkolem testu je vyvarovat se kolizím se statickými i pohybujícími
se překážkami při „průletu” tubou. Trvání testu: 3 minuty.

Test – krátkodobá paměť
Test měří schopnost přesného pozorování a kapacitu krátkodobé paměti. Úkolem testu zaměřeného na krátkodobou paměť
je zapamatování obrázků, které jsou následně „promíchány”
s ostatními podobnými obrázky. Správné obrázky je nutné označit. Trvání testu: 5 minut.

Dotazník kariérních preferencí
Dotazník, přímo vyvinutý a zaměřený na studenty, měří v postupných sekvencích zájmy, motivace a preferované styly, způsob
a přístup k učení. Úkolem je jak volit mezi možnostmi, tak těmto
možnostem přidávat váhu. Trvání dotazníku cca 15–20 minut.

Honza přišel na setkání značně nervózní. Úvodní instrukce plnil
vstřícně, ale kromě pozdravu skoro nepromluvil. Honzovi jsem
vysvětlila, že bude postupně na počítači pracovat na různých úkolech a že si vždy společně projdeme zadání. Každý test je nastaven
tak, že po úvodní instrukci je k dispozici několik cvičných příkladů,
na kterých si klient vyzkouší, zda zadání porozuměl. Pořadí testů
jsem nastavila tak, aby první test byl spíše snadný a srozumitelný.
Honza rychle pochopil ovládání testu i princip odpovídání a při cvičných příkladech dostával zpětnou vazbu, že odpovídá správně, a tak
mohl hned v úvodu zažít úspěch. Během práce na počítači se Honza
viditelně uklidnil a řešením cvičných příkladů, kde se mu dařilo, získal i trochu sebevědomí. Čistý čas testování byl cca 40 minut a Honza projevil zklamání, že už žádné další testy nebudou. Zajímal se
o výsledky a hodnotil, co se mu nejvíce líbilo. Na závěr naší hodinové schůzky se rozpovídal a byl i schopen popsat svoje potíže. Honza
zmínil, že je pro něj problematické mluvit nahlas před větší skupinou, číst nahlas před třídou nebo být zkoušen u tabule. Přestože
odpovědi zná, ze strachu z koktání raději mlčí. Velmi ho trápí, že
si učitelé vykládají toto chování jako jeho nepřipravenost či hloupost. S Honzou jsme se domluvili, že na příští schůzce projdeme
společně výstupy z testů a dotazníku. Na základě výsledků testů
dosáhl Honza nejlepších výsledků v oblasti kapacity krátkodobé paměti a v oblasti přesného pozorování, dobrých výsledků též dosáhl
v oblasti koordinace zraku a rukou. Při těchto výkonových testech
Honzovy pracoval poměrně rychle a poměrně přesně. Honza projevuje dostatečnou schopnost efektivity učení, která vyžaduje vysokou míru pozornosti a rychlost vnímání. Dotazník kariérních preferencí odhalil Honzovi vyhraněné zájmy a ukázalo se, že má jasnou
představu o své profesní dráze. Úspěšný bude v situacích, které
vyžadují větší míru akce a iniciativy. V oblasti zájmů je Honza silně
orientován na tělesné a pohybové aktivity, činnosti, které jsou dostatečně dynamické. Vzhledem k poměrně velké vyhraněnosti zájmů je potřeba volit vhodné motivační techniky v rámci úkolů, které
ho nenaplňují. Jedná se zejména o oblasti, kde je potřeba uplatnit
prostorovou představivost, tvůrčí myšlení a aktivity zahrnující intenzivní interakci s ostatními lidmi. Honza přijal zpětnou vazbu velmi
pozitivně. Uklidnilo ho ujištění, že není hloupý, a shodli jsme se na
tom, že jeho obtíže ve škole pramení z problémů s řečí. Mamince
jsem doporučila návštěvu logopeda, s čímž i Honza souhlasil.
Výhodou online diagnostiky je snadná administrace, jak pro kariérního poradce, tak pro klienta. Automatické zpracování výstupních
zpráv je velkou úsporou času a poradce se může soustředit na interpretaci výsledků a na přípravu doporučení pro klienta. Výsledky mají vysokou míru validity a samotné zprávy jsou pro klienta
srozumitelné. Výstupní zprávy z online diagnostiky tak představují
výchozí bod pro práci s klientem. Kariérnímu poradci umožňují, aby
se naplno věnoval poradenské práci s klientem, která je založena na
objektivních, komplexních informacích.

Mgr. Monika Hercegová je absolventkou psychologie a speciální pedagogiky Univerzity Karlovy
v Praze. Více než 7 let se pohybuje v personalistice, přičemž při své práci kombinuje teoretickou znalost psychologie s praktickou zkušeností z oblasti řízení talentu. Několik let pracovala v personálně
poradenských společnostech, kde realizovala náborové projekty napříč různými sektory a věnovala se
identifikaci a rozvoji kompetencí u klíčových zaměstnanců. Má zkušenosti z velkých mezinárodních
společností, kde se věnuje rozvoji a vzdělávání zaměstnanců. Současně využívá svoji dosavadní praxi
při práci kariérního poradce. Klientům z řad studentů i dospělých pomáhá při řízení jejich kariéry. Její
specializací je analýza silných a rozvojových oblastí pomocí Assessment/Development center a profesní
diagnostika.
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Evropské dny otevřely školy,
vzdělávající žáky se znevýhodněním,
evropské spolupráci
Evropské dny „Evropa otevřená všem, škola otevřená všem“
pořádalo 30 mateřských, základních a středních škol
v různých krajích ČR od 9. května do 27. června 2013.
Pořádající školy se zúčastnily soutěže vyhlášené Domem
zahraničních služeb, určené školám dosud nezapojeným
do Programu celoživotního učení, které vzdělávají žáky
s jakýmkoli typem znevýhodnění. Hlavním úkolem soutěže bylo sestavení návrhu programu Evropského dne, který umožní žákům i hostům seznámit se s Evropou kreativním způsobem. Program škola mohla naplánovat zcela
dle svých představ jako celoškolní projektový den. Ze 100
přihlášených škol bylo podpořeno v pořádání Evropského
dne 30 vítězných škol. Akce byla otevřená i okolí školy,
zástupcům obce, regionu, učitelům okolních škol, rodičům a dalším hostům. Součástí akce byl i seminář o evropské spolupráci ve vzdělávání, Programu celoživotního učení a dalších aktivitách administrovaných Domem
zahraničních služeb.

těchto škol zvládly prezentovat své dovednosti tak, že se hosté od
dětí naučili mnoho poznatků o Evropě a zároveň často prožili silný
kulturní zážitek. Důležité také je, že mnoho škol pozvalo do svých
prostor hosty a žáky, kteří by jinak podobné instituce nenavštívili
a naopak umožnili dětem zážitky a setkání s okolím školy, které
některé z těchto dětí často nezažívají.

Akce se zúčastnily školy specializované na žáky s různým typem
znevýhodnění i školy běžné, otevřené žákům se znevýhodněním.
Evropský den svým pojetím byl pro ně příležitostí otevřít školu
veřejnosti, v případě specializovaných škol a škol při nemocnicích
bylo toto otevření velmi prospěšné z mnoha důvodů. Zároveň je
prospěšné, že otevření proběhlo i na širší úrovni, informace se
dostaly i do regionálních deníků a televizí. Důležité je, že děti

V rámci semináře o možnostech zapojení škol, učitelů, úředníků i dětí se dala odtušit nevyřčená otázka: Mohou se děti
s hendikepy účastnit mezinárodní spolupráce? Je to smysluplné?
I z práce dětí během evropských dnů bylo poznat, že všechny děti
zvládly ve své míře prezentace i úkoly. Možnost evropské spolupráce je otevřená všem, i těmto dětem. A možná právě těmto dětem
může přinést významné otevření i mnoha dalších příležitostí.
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Všechny zapojené školy vítaly možnosti spolupracovat s podobně
zaměřenou školou v Evropě, setkat se s učiteli ze zahraničí v rámci
vzdělávacích akcí nebo stáží. Někteří učitelé specializovaných škol
měli obavy z mezinárodní spolupráce, aby jejím důsledkem nebylo
více inkluzivní vzdělávání v České republice. Realizovaná evropská spolupráce může znamenat otevření se přístupům v různých
evropských zemích, kterými se školy mohou dle svého uvážení inspirovat nebo naopak inspirovat své zahraniční kolegy. Cílem není
jen přebrat jiné modely, spíše naslouchat jiným přístupům a sdílet
své přístupy. Při komunikaci s některými z těchto škol specializovaných na znevýhodněné žáky bylo poznat riziko izolace, nezaviněné
samotnou školou. Proto i částečné otevření se spolupráci napříč
Evropou je podstatné a může zlepšit podmínky vzdělávání těchto
dětí a škol.
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Mgr. Petr Chaluš je absolventem Filozofické fakulty UK, oboru pedagogika. Od

roku 2001 do roku 2006 působil v oblasti poradenství na Základní škole Londýnská,
Praha 2.
Podílel se na koncepci poradenských služeb školy: výchovné poradenství, integrace
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogická a psychoterapeutická práce s žáky. Další oblasti působení: metodika práce školního parlamentu
a prevence sociálně patologických jevů.
Další vzdělání a zkušenosti: lektor v rámci zavádění rámcově vzdělávacího programu – individualizace vzdělávacího procesu, lektor multikulturní výchovy, výcvik
v Gestalt psychoterapii. Zkušenosti v pedagogické práci v rámci mateřských, základních
i středních škol, v přípravě budoucích pedagogů i v dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Od roku 2005 působí v DZS/NAEP, zejména v Programu celoživotního učení se zaměřením na školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) a vzdělávání pedagogických pracovníků,
v oblasti evropské spolupráce ve využití informačních a komunikačních technologií
ve vzdělávání.

Česko mluví o vzdělávání
V období od ledna do června 2013 probíhala rozsáhlá
kampaň Česko mluví o vzdělávání, jejímž záměrem bylo
otevřít co nejširší diskuzi o cílech, kvalitě a směřování
českého vzdělávání. Iniciátorem této kampaně byla obecně
prospěšná společnost EDUin, ale zapojila se do ní řada
dalších organizací. Výstupy kampaně i informace o jejím
průběhu jsou k dispozici na webových stránkách
www.ceskomluvi.cz.
Jednou ze součástí kampaně byly také workshopy Vize vzdělávání, realizované ve všech krajích ČR podle britské metodiky, které inspirovaly Centrum Euroguidance k přípravě workshopu Vize
kariérového poradenství, jehož cílem je nejen zamyslet se nad
možnou budoucností kariérového poradenství u nás, ale nastínit
i možné kroky, které k naplnění této vize povedou.
Mezi další, neméně zajímavé iniciativy EDUinu patří soutěž nazvaná Eduína 2013, která má za cíl upozornit na projekty a inovace,
jež přinášejí něco inovativního do světa vzdělávání. Může jít přitom
o nový přístup, nové technologie nebo nový projekt s pozitivními
důsledky pro vzdělávání. Nominovat je možné jednotlivce, školy
a organizace. Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2013, vyhlášení výsledků
proběhne 28. 11. 2013.
Program Extra třída podporuje zapojení žáků 7., 8. nebo 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) na zkvalitnění života v obci nebo čtvrti, kde se nachází jejich škola. Žáci
pod patronací učitele tak mohou získat grant na realizaci svého
projektu. Obsahem projektu může být organizace akce, jako je
společná dílna, festival, happening apod., nebo např. výstava, na-
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učná stezka, výsadba rostlin či stromů atd. Představivosti se meze
nekladou, důležité je, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí
a měl pozitivní dopad na život místní komunity. Škola může na
realizaci takového projektu získat grant až 30 tisíc Kč.
Extra třída tak podporuje občanské uvědomění mladých lidí.
Občanské společnosti se věnuje také DOX – Centrum současného
umění v připravovaném projektu Kde domov můj?, jenž kromě
výstavy k tomuto tématu, která bude probíhat od 10. 10. 2013,
plánuje vytvořit také webovou aplikaci, která bude mapovat (a propojovat) občanské iniciativy v České republice. Všechny tyto akce
korespondují s Evropským rokem občanů, který pro letošní rok
vyhlásila Evropská komise.

18

Projekty / Evropský rok občanů 2013 / Mimo školu – MOOC

Evropský
rok občanů
2013

Mimo školu
– MOOC

Od roku 1983 vyhlašuje Evropská komise tzv. Evropské roky,
které mají podpořit diskuzi o důležitých společenských
tématech. Letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem
občanů 20131 (ER 2013), který se zaměřuje na práva
občanů zemí Evropské unie.

Mimo školu (www.mimoskolu.cz) je rozcestník pro sebevzdělávání – obsahuje přehled vzdělávacích zdrojů a akcí.
Cílem je šířit užitečné zdroje a nové myšlenky spojené
s netradičními způsoby vzdělávání, a přispět tak k podpoře celoživotního učení.

Výzkum2 Evropské komise z roku 2010 ukázal, že lidé nevyužívají
svých práv, protože je přesně neznají, obzvláště právo přestěhovat
se a žít v jiné zemi EU. Zvýšit informovanost lidí v této oblasti byl
jeden z důvodů vyhlášení Evropského roku občanů. Kromě toho
ER 2013 předchází volbám do Evropského parlamentu v roce 2014
a také 20. výročí občanství EU, jak bylo definováno Maastrichtskou
dohodou v roce 1992 a vešlo v platnost o rok později. Podle předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa je znalost občanských
práv a jejich uplatňování důležité pro překonání současné ekonomické krize.

Projekt je realizován v rámci studia na KISK (Kabinet informačních
technologií a knihovnictví) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mimo školu představuje jeden z projektů Edventure,
což je platforma podporující sebevzdělávání v České republice.

Jednou z iniciativ ER 2013 byl vznik Aliance Evropského roku občanů3 (European Year of Citizens Alliance, EYCA), která tvoří otevřenou síť národních i evropských organizací, které propagují aktivní
občanství jako jeden z klíčových demokratických elementů. V rámci
aliance vznikly tři pracovní skupiny, které mají přispět k diskuzi nad
těmito tématy:

Díky přehledu zdrojů lze zdarma nebo za rozumnou cenu získat
nové znalosti a potřebné dovednosti v různých oblastech, ale
i poznat nové lidi, začít nové projekty a získat zkušenosti s jiným
typem učení, než nabízí škola.
Mimo jiných zdrojů zde najdete také odkazy na tzv. hromadné
online kurzy – Massive Open Online Courses, MOOC (např. Coursera, edX, Udacity aj.).

• Důležitost občanské angažovanosti a společenského dialogu
v době krize.
• Ekonomické, sociální a politické občanství: jednotný celek.
• Inkluzivní občanství pro všechny obyvatele Evropské unie.
Výstupy z těchto pracovních skupin budou prezentovány na závěrečné konferenci Evropského roku 2013, 13. prosince ve Vilniusu.
Součástí ER je také otevřená debata4 o budoucnosti Evropy a možnost diskuze s tvůrci evropské politiky5. Jako součást Evropského
roku vznikla také zpráva EU Citizenship Report 2013 – EU Citizen:
Your rights your future6, která shrnuje 25 iniciativ realizovaných
na základě návrhu obdoby této zprávy z roku 2010 a současně představuje 12 nových, které mají zlepšit život občanů Evropské unie.

Oficiální stránky Evropského roku občanů naleznete zde: http://europa.eu/citizens-2013/.
EU Citizenship Report (2010), dostupné zde: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_294_en.pdf.
3
Oficiální stránky Aliance (EYCA): http://ey2013-alliance.eu/.
4
Debate on the Future of Europe: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm.
5
Debating Europe: http://www.debatingeurope.eu/
6
Dostupná zde: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/citizenship-report/index.html.

1
2
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NADÁNÍ A DOVEDNOSTI, o. p. s.
PŘEDSTAVUJEME PROJEKT ROZ(H)LED
EXKURZE, STÍNOVÁNÍ, KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ, MENTORING...
Projekt ROZ(H)LED je určený pro žáky a studenty z dětských domovů a pěstounských rodin ve věku 10–26 let
a také pro znevýhodněné nestudující, tj. pro ty, kteří už
dětský domov opustili, nebo například pro matky samoživitelky (18–28 let).
Cílem je představit mladým lidem, co které povolání v praxi
obnáší, a motivovat je k výběru povolání (popřípadě
dalšího vzdělávání), které je bude bavit a naplňovat. Dále
také zvýšit zájem dětí o studium a vlastní budoucnost,
poskytnout informace, konkrétní zkušenosti, vzory,
inspiraci a podporu ve studiu a nezbytnou orientaci
v možnostech na trhu práce.
Co máme pro účastníky projektu připraveno?

Některé děti již za sebou mají i stínování, např. Lukáš (kuchař
–číšník) v hotelu Equitana v Březnici nebo Honza (programátor)
ve firmě Wikidi. Účast na stínování nám přislíbil také kadeřnictví
Toni & Guy, módní návrhářka Beata Rajská, soukromá mateřská
škola Smart Fox a pražské Klementinum.
Pilotní kolo Roz(h)ledu uzavíráme v září tohoto roku a už teď
připravujeme kolo druhé.

Naše další projekty:
Aby se hledání prvního zaměstnání nestalo noční můrou, připravili jsme seminář „Nakopni svou kariéru“. Seminář rádi připravíme
přímo na míru v dětském domově nebo pěstounském klubu.
Co se na semináři dozvíte?
• jak napsat životopis,

• EXKURZE – možnost poznat širokou škálu pracovních pozic.

• jak správně napsat motivační dopis,

• KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – možnost zjistit, co mladé lidi
baví a pro co mají vlohy.

• jak uspět u pracovního pohovoru,

• STÍNOVÁNÍ – možnost strávit několik pracovních dnů na vybrané pozici a poznat, co všechno tato pozice v praxi obnáší.

• jak se co nejlépe prezentovat při pracovním pohovoru,

• MENTORING – možnost získat mentora (rádce, průvodce),
který dětem pomůže v cestě za jejich cílem.
Projekt jsme odstartovali 30. 5. 2013 úvodním seminářem, na který dorazilo celkem 10 mladých lidí z dětského domova v Dolních
Počernicích a z DD Husita v Dubenci. Pro další 4 účastníky z pěstounské rodiny z Vodňan jsme uspořádali úvodní setkání o pár dní
později přímo u nich.
Účastníci dostali kromě všech potřebných informací k exkurzím
námi speciálně vytvořený deník Roz(h)led, do kterého si budou
moci vyplňovat různé důležité postřehy. V deníku jsou vysvětlené
pojmy, které v rámci projektu často zaznívají. Také je tam prostor
na poznámky ke každé exkurzi, dále část věnovaná setkání s kariérní poradkyní a oddíl pro stínování.
Projekt je v plném proudu, za sebou máme spoustu exkurzí – např.
Letiště Václava Havla Praha, ZOO Praha, Jihočeská televize, zámek
Hluboká nad Vltavou, Disney Mobile Games Studio – a další nás
ještě čekají: Škoda Auto, Česká televize, redakce deníku E15 (Mladá
fronta a. s. ), Unětický pivovar. Účastníci také absolvovali velmi důležité setkání s kariérní poradkyní PhDr. Petrou Drahoňovskou,
při kterém došli k závěru, kterým směrem se ubírat a kam směřovat svou energii a kariéru.
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• jak se zorientovat na pracovním trhu,
• jak si správně určit výši mzdy.
Seminář je koktejlem přednášek, interaktivních cvičení, koučovacích
metod, praktického nácviku pracovního pohovoru, psaní životopisu a sdílení zkušeností z českých i zahraničních firem. To vše pod
taktovkou zkušeného pedagoga a kouče Oldřicha Dutého, MSc.
Seminář nabízíme ve dvou variantách:
A) Základní (víkendový) – každý den se lektor věnuje dětem
8 hodin s přestávkami na občerstvení a oběd – mají tedy
dostatek času na všechna interaktivní cvičení, přednášky,
ukázky, konzultace, diskuze.
B) Mini (jednodenní) – seminář trvá 8 hodin, je limitovaný,
zaměřený pouze na některé vybrané oblasti.
Více informací najdete na našich stránkách
www.nadaniadovednosti.cz
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PANÍ SVÉHO ČASU DÍKY PODNIKÁNÍ
– projekt GLE, o. p. s., a KONEP, o. s.
Ženy musí na pracovním trhu čelit řadě překážek včetně
diskriminace ze strany zaměstnavatelů z různých důvodů. Po několika letech strávených na rodičovské dovolené není vždy návrat na původní pracoviště možný
a zaměstnavatelé jen neradi přijímají ženu s malými dětmi. Maminky tedy stojí před otázkou, jak skloubit rodinu
a práci a ani jedno nezanedbávat. Ženy starší 50 let
jsou sice již flexibilnější, protože jejich děti už jsou většinou dospělé, nicméně ani po padesátce není hledání
práce jednoduché a je nutné se vyrovnat s řadou předsudků, které zaměstnavatelé vůči starším zaměstnancům mají, a s diskriminací s tím související. Neméně
náročná je situace dlouhodobě nezaměstnaných. V současné době trvá hledání práce mnohem déle než dříve
a s narůstající délkou nezaměstnanosti se šance na získání práce, stejně jako sebevědomí nezaměstnaných,
výrazně snižují.

Aby se klientky vyvarovaly zbytečných chyb při zahájení podnikání, mohou se scházet s tzv. mentorkami, neboli podnikatelkami
v obdobné oblasti, které již za sebou mají dostatek zkušeností
a mohou je předat dál. K dispozici jsou účastnicím projektu také
služby právníka a daňového poradce. Své rozpracované podnikatelské záměry mají klientky možnost několikrát představit ostatním
klientkám v průběhu projektu na networkingových setkáních.

Pro ženy ze zmíněných skupin, tedy ženy starší 50 let, dlouhodobě
nezaměstnané a maminky na nebo po rodičovské dovolené, které řeší otázku „Co dál se svou pracovní kariérou?“, je určen projekt „Paní svého času díky podnikání“. Financován je z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, veškeré aktivity jsou proto pro zájemkyně z cílových skupin zdarma. Realizátorem projektu je GLE, o. p. s., ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka.
Zapojit se mohou zájemkyně ze Středočeského a Pardubického
kraje. Cílem projektu je pomoci znevýhodněným ženám v návratu
na pracovní trh zahájením vlastního podnikání.

Další cyklus seminářů se uskuteční od září 2013 v Kolíně a zároveň
také v některém z menších měst Pardubického kraje. Zájemkyně se
však mohou hlásit již nyní. Bližší informace o projektu naleznete
na www.gle.cz nebo na www.konep.cz či na telefonním čísle 773
697 876. Zapojit se mohou také ženy z cílových skupin, kterým
nevyhovuje dojíždění na semináře do Kolína, a kterým je možné
nabídnout individuální plán zapojení.

Od ledna 2013 se již zapojilo do projektu celkem 48 klientek.
Většina z nich se zúčastnila alespoň části cyklu seminářů s podnikatelskou tematikou. Na úvod měly možnost projít třídenním
motivačním kurzem zakončeným setkáním s vizážistkou. Po motivační části je však už čekaly informace o povinnostech v podnikání,
marketingu, podnikatelském plánu, možných zdrojích financování, daňové evidenci a dalších oblastech, s nimiž se jako případné
budoucí podnikatelky budou muset vypořádat. Kromě seminářů
mohou klientky v průběhu projektu využívat průběžné konzultace
s poradkyněmi projektu, na kterých se nejčastěji řeší podnikatelský
plán nebo další profesní uplatnění. Klientky, kterým chybí odborná způsobilost k tomu, aby mohly získat živnostenské oprávnění
v určité oblasti, mohou využít možnosti uhrazení rekvalifikačního
kurzu.
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Z dosavadního průběhu projektu se ukazuje, že podnikatelské
nápady klientek jsou velmi rozmanité. Velká část z nich chce podnikat v oblasti služeb jako je krejčovství, manikúra a pedikúra,
kadeřnictví, masáže, dále také tvorba webových stránek, grafické
služby, fotografování, účetnictví apod. Výjimkou však nejsou ani
méně běžné živnosti jako výklad karet. Některé z klientek se chtějí
realizovat v oblasti prodeje různých produktů, například krmiv pro
domácí mazlíčky, řeckých olivových olejů nebo dokonce solárních
hrnců. Z předchozích zkušeností GLE, o. p. s., je zřejmé, že ne
všechny klientky se do podnikání skutečně pustí, nebo třeba ještě změní svůj podnikatelský záměr, či dají přednost zaměstnání.
Určitě se ale najde i dostatek těch, které podnikání zahájí a jejich
nápad je bude živit a umožní jim stát se „paní svého času“.

Účastnice semináře na téma „Potenciální zdroje financování“ v projektu
„Paní svého času díky podnikání“
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Erasmus+

Program SVES – Studijní návštěvy se zahájením nového
programu končí. Znamená to, že ředitelé a zástupci
mateřských, základních a středních škol všech typů
včetně VOŠ, inspektoři, poradci, úředníci státní správy
na místní, regionální a národní úrovni, školitelé, pracovníci pedagogických fakult a další odborníci v oblasti
vzdělávání – tedy všichni ti, kteří se přímo podílejí nebo
mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího
systému v České republice a na další odborné vzdělávání
– mají poslední možnost účasti na týdenní studijní návštěvě
v zemích zapojených do programu LLP. Studijní návštěvy
se konají v období březen až červen 2014.

Erasmus+ je pravděpodobný název nového programu
Evropské komise pro období 2014–2020, o jehož přesné podobě stále probíhá diskuze. Nový program by měl
nahradit sedm stávajících programů (Program celoživotního učení, Mládež v akci a pět mezinárodních programů
– Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pro
spolupráci s průmyslově vyspělými zeměmi) pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport v rámci jednoho.
Cílem tohoto sloučení je především zjednodušení vzhledem k cílovým uživatelům programu, pro něž by mělo
být snazší žádat o grant, ale i zefektivnění administrace
programu a redukce duplicit.

Přihlášku je nutné zaslat do 15. října 2013 na adresu
Domu zahraničních služeb.

Klíčové aktivity stávajících programů – podpora mobility jednotlivců, projekty partnerství a spolupráce organizací a institucí
a podpora politických reforem – budou nadále pokračovat, s větším zacílením na systémový dopad těchto aktivit. Erasmus+ by tak
měl přispět k řešení současné nezaměstnanosti mladých, podporou
získávání dovedností nejen ve formálním vzdělávání, ale i v rámci
neformálního učení.

Studijní návštěvy se věnují těmto oblastem:
1. Podpora spolupráce mezi oblastí vzdělávání, odborné přípravy
a práce.
2. Podpora počátečního i dalšího vzdělávání učitelů, školitelů
a manažerů vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy.
3. Podpora získávání klíčových kompetencí díky vzdělávacímu
systému.
4. Podpora sociální inkluze a rovnosti žen a mužů ve vzdělávání
a odborné přípravě, včetně integrace migrantů.
5. Vytváření strategií celoživotního učení a mobility.
Pro Vaši inspiraci připojujeme pouze ukázkový výběr některých
studijních návštěv, kterých je možné se zúčastnit. Šest studijních
návštěv je realizováno organizátory v České republice.
• Poradenství ve vzdělávání (Dánsko) – zkušenosti s využitím
digitálních médií v poradenství, převážně pro děti a mládež
se specifickými potřebami.
• Vzděláváním dospělých k lepším pracovním dovednostem
(Finsko) – představení finského systému vzdělávání dospělých
a jeho dopadů na podnikání, zaměstnavatele a jiné oblasti.

Kromě toho se v rámci nového programu objevují i nové návrhy,
jako je např. návrh záruk pro Erasmus magisterské půjčky, které by
měly studentům usnadnit realizaci jejich studia v zahraničí. Dále
by se mělo jednat o vytvoření znalostních aliancí, tj. partnerství
mezi vzdělávacími institucemi a podniky na podporu kreativity,
inovací a podnikání, a aliancí oborových dovedností, které propojují vzdělávací instituce, instituce odborné přípravy a podniky s cílem
podpořit zaměstnatelnost. Naopak některé aktivity z původního
programu budou redukovány, převážně ty, které mohou být efektivněji financovány z jiných evropských zdrojů, např. Evropského
sociálního fondu (př. mobilita lidí, kteří již jsou zapojení na trhu
práce).
Zdroj – webové stránky Evropské komise:
http://ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm.

• Inkluzivní přístup ke vzdělávání a pracovním příležitostem:
sdílení mezinárodních příkladů dobré praxe (Itálie).
• Poradenství pro udržitelný a etický životní styl a kariérní
volby (Británie).
• Podpora talentu a kariérní dráhy (Portugalsko) – jak na rozvoj podnikatelských dovedností.
• Starší pracovníci ve firmách a na pracovním trhu (Německo)
– výzvy pro zaměstnavatele, firmy, sociální partnery i politiky
v oblasti zaměstnávání starších osob.
• „Competent“, nový nástroj pro efektivnější kariérové
poradenství (Belgie) – online databáze Competent jako nástroj
sociálního dialogu.
• Pomoc studentům při hledání práce – strategie zaměstnanosti na Kajmanských ostrovech (Kajmanské ostrovy).
Kompletní seznam studijních návštěv najdete v katalogu, který
je dostupný zde (http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&lang=EN).
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Zajímavé publikace

ECVET – Evropský
systém kreditů pro
odborné vzdělávání
a přípravu

Centrum Euroguidance připravilo k vydání několik publikací, které bude možné získat i v tištěné podobě. První
z nich je Mezinárodní příručka o metodách profesní
orientace určená poradcům pro volbu vzdělání a povolání, kteří poskytují poradenství nebo skupinová školení,
a nabízí konkrétní příklady metod včetně pracovních listů.
Knihu je možné si stáhnout zde1.

Analýza dotazníků projektu National
Teams of ECVET Experts 2012–2013

Další vydávanou publikací je překlad výstupů Evropské sítě tvůrců
politik v oblasti celoživotního poradenství (ELGPN) – Resource Kit 2,
kterou Centrum Euroguidance připravilo ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a zástupci sítě ELGPN v ČR. Kniha
Rozvoj politik celoživotního poradenství: Evropský nástroj pro
tvůrce politik bude dostupná na stránkách Centra Euroguidance
do konce roku.

Úvod
V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedeno výběrově dotazníkové šetření mezi odbornými
školami a zaměstnavateli. Cílem šetření bylo získat
informace o tom, jaké mají školy a podniky zkušenosti
s vysíláním a přijímáním stážistů, a to jak v rámci České
republiky, tak i do (resp. ze) zahraničí. Otázky dále zjišťovaly, jak jsou instituce spokojené se stávajícím stavem,
co je třeba změnit, jak lze zlepšit kvalitu stáží a jak zvýšit
počet stážistů.

Třetí publikací realizovanou v tomto roce Centrem Euroguidance je překlad poslední knihy poradce Vance Peavyho, Sociodynamické poradenství. Konstruktivistická perspektiva, v níž autor
shrnuje své praktické i akademické zkušenosti.
Za představení stojí také zajímavá publikace Nezaměstnanost
(2., přepracované a aktualizované vydání), kterou letos vydalo nakladatelství Grada Publishing, a. s. Kniha představuje filozofické,
psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti a zamýšlí
se nad chápáním práce v současné společnosti.

Pro dotazování bylo vybráno a osloveno 410 škol a 181 zaměstnavatelů. Respondenti byli osloveni e-mailem, ve kterém byl vysvětlen záměr dotazníkového šetření. Samotné vyplnění mělo formu
online dotazníku. Návratnost dotazníků byla relativně vysoká;
33 % u škol (137 odpovědí) a 39 % u zaměstnavatelů (70 odpovědí).
Šetření bylo anonymní, nicméně respondenti měli možnost poskytnout své kontaktní údaje (e-mailovou adresu uvedlo 66 zástupců
škol a 30 zástupců zaměstnavatelů). Respondenti zastupovali
všechny kraje České republiky.
Je však třeba zdůraznit, že nešlo o náhodný výběr respondentů
a reprezentativnost výsledků je tedy nižší.3

Zkušenosti škol
Pozitivním zjištěním je fakt, že většina škol má zkušenosti s vysíláním žáků/studentů na pracovní stáže – celkem 86,9 % škol. Přičemž
73,7 % vysílá žáky a studenty na stáže v rámci České republiky
a stejný podíl škol má zkušenosti s vysíláním do zahraničí. Mobilita
učitelů je o něco nižší – do zahraničí je vysílá jen 48,9 % škol.
Délka stáže záleží na tom, zda se jedná o stáž v České republice, nebo v zahraničí. Pokud žáci absolvují stáž v rámci ČR, pak
trvá nejčastěji (47,5 %) 7–14 dnů. Pokud jedou žáci do zahraničí,
trvá stáž déle: 15–30 dnů (40,6 % odpovědí). U zahraničních stáží
učitelů jednoznačně vede středně dlouhá doba trvání: 7–14, a to
v 67,2 % odpovědích.

1

2

Odkaz: (http://www.euroguidance.cz/cz/publikace/mezinarodni-prirucka-o-meto
dach-profesni-orientace.html)
Anglická verze je dostupná zde: http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/publications3
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U obou skupin dotazovaných byly využity databáze spolupracujících institucí NÚV a NAEP. Lze předpokládat, že tyto instituce jsou podrobněji informované
o evropské vzdělávací politice, mají více zkušeností s mezinárodními projekty, jsou
obeznámeny s evropskou terminologií. Výsledky šetření tím mohly být ovlivněny.
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Při vysílání žáků na stáže školy nejčastěji využívají
program Leonardo da Vinci (66,4 %). Tento program
je využíván i v případě stáží učitelů, i když v menší míře
(48,8 %). V příštích 2 letech plánuje organizaci stáží pro
žáky i učitele 88,3 % škol, z nichž většina (54,2 %) se
k tomu chystá využít programu LdV.

ŠKOLY – Délka stáže žáků/studentů a učitelů
Jak dlouhá je v průměru jedna stáž (školy)?
80,0 %
70,0 %

57,2 %

60,0 %
50,0 %

Při hodnocení současné situace školy kladně hodnotily
možnost využití znalostí a dovedností získaných během
stáže, vyhledávání partnerů a navazování spolupráce
a administrativní zajištění. Co se týče legislativy, zde
je situace odlišná pro stáže v zahraničí a v rámci ČR.
U výjezdů do zahraničí situaci kladně hodnotilo 51,5 %,
zatímco u stáží v České republice bylo kladných hodnocení pouze 39,6 %.

47,5 %
40,6 %

40,0 %

32,7 %

30,0 %

7,5 %
1,5 %

0,0 %

méně než 7
dnů

7 až 14 dnů

ČR – žáci

15 až 30 dnů

více než 30
dnů

zahraniční – žáci

4,0 % 2,0 %
0%

různá

zahraniční – učitelé

Školy měly dále možnost se vyjádřit i k překážkám, které
musí při plánovaní stáží překonávat. Jako největší
problém se ukázaly administrativní náročnost (62 %),
malá jazyková vybavenost vysílaných osob (57,7 %)
a finanční náročnost (54 %). Důvody, které často zaznívají na konferencích a seminářích – nechuť cestovat
a neochota zaměstnavatelů přijímat stážisty, byly vnímány jako problém u menšiny škol (19 %, resp. 17,5 %).

Jak byla tato stáž realizována?

11,8 %

12,9 % 13,9 %

10,0 % 9,9 % 10,9 %

ŠKOLY – Realizace stáží do zahraničí
ŽÁCI

25,7 %

23,7 %

20,0 %

UČITELÉ
11,3 %

21,9 %
40,0 %
66,4 %

Při hodnocení přínosu stáží školy nejčastěji zmiňovaly
zatraktivnění odborného vzdělávání (88,3 %), zlepšení
jazykových dovedností (86,1 %), zlepšení „soft skills“
(69,3 %), lepší uplatnění absolventů na trhu práce
(67,9 %) a pozitivní vliv na obsah školních vzdělávacích
programů (24,1 %).

48,8 %

program Leonardo da Vinci

program Leonardo da Vinci

jiný program EU

jiný program EU

mimo program EU

mimo program EU

ŠKOLY – Překážky stáží
Jaké jsou nejčastější překážky realizace stáží?

70,0 %

Další z dotazů se týkal uznávání výsledků učení. Školy
komentovaly, jak pracují se znalostmi a dovednostmi
získanými žáky během stáže. Podle nejčastějších odpovědí (40,5 %) jsou tyto znalosti a dovednosti uznány
a započítány (např. jako volitelný předmět nebo povinná praxe) bez nutnosti je dále jakkoliv ověřovat. Méně
často nejsou tyto výsledky vůbec nijak zohledňovány
(18,3 %), jsou ověřeny (testem, zkouškou nebo praktickým předvedením a poté oznámkovány nebo jinak
započítány (16,8 %) anebo ověřeny, ale dále už nejsou
jinak zohledněny (16,8 %).
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62,0 %
60,0 %

57,7 %

54,0 %

50,0 %
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37,2 %

30,0 %
20,0 %

19,0 %

17,5 %

10,0 %
3,7 %
0,0 %

admini- malá jazyková finanční právní předpisy obtíže při nechuť
jiné
neochota
strativní
vybavenost náročnost a legislativní vyhledávání cestovat zaměstnavatelů
náročnost vysílaných osob
podmínky
partnerů
přijímat stážisty
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Zkušenosti zaměstnavatelů
S přijímáním stážistů mají zaměstnavatelé zapojení do
výzkumu spíše menší zkušenosti. Žáky/studenty přijímá
67,1 % oslovených podniků, učitele však naprostá menšina – pouze 14,3 %. Naproti tomu téměř jedna čtvrtina zaměstnavatelů má zkušenost s přijímáním stážistů
(žáků/studentů/učitelů) ze zahraničí – 24,1 %. Toto
číslo by však mohlo být ještě vyšší; 40 % respondentů
uvedlo, že mají zájem přijímat stážisty i ze zahraničí.

ZAMĚSTNAVATELÉ – Důvody nepřijímání stážistů
Důvody proč zaměstnavatelé nepřijímají stážisty
50,0 %
40 %

45,0 %

47,2 %

40,0 %

Jen malá část zaměstnavatelů uvedla zkušenost s projekty programu Leonardo da Vinci – 20,5 %. A 40 % respondentů tento program dokonce vůbec neznalo.

35,0 %
30,4 %

30,0 %

Důvody, proč zaměstnavatelé nepřijímají stážisty ve
větší míře, se liší v závislosti na tom, zda jde o stáže
pro učitele, žáky/studenty nebo o zahraniční účastníky.
Např. u žáků a studentů je největší překážkou personální zátěž (30,4 %), tj. nedostatek zaměstnanců, kteří by
se stážistům věnovali. Naproti tomu u učitelů a zahraničních účastníků uváděli zaměstnavatelé jako největší
překážku nedostatečný zájem stážistů (45 % u učitelů,
47,2 % u zahraničních účastníků). Na dalších místech
se pak řadily další důvody: právní předpisy a legislativní podmínky, administrativní zátěž, finanční náročnost
a nedostatečná odbornost. U posledního bodu poměrně výrazně vyčnívají žáci a studenti (17,4 %), u učitelů
a zahraničních účastníků je tento důvod spíše minoritní
(5 %, resp. 3,8 %).

20,0 %

17,4 %

10 %

personální
zátěž

nedostatečný
zájem stážistů
žáci

21,3 %
10 %
0%

0,0 %

méně než 7 dnů

7 až 14 dnů
žáci

0,5 %
0%

15 až 30 dnů

více než 30 dnů

učitelé
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učitelé

finanční
náročnost

nedostatečná
odbornost
stážistů

zahraniční učitelé/žáci

Relativně nízký počet stážistů ve firmách by se mohl/
měl zvýšit. Zaměstnavatelé navrhli opatření, která by
zároveň pomohla zvýšit kvalitu stáží. Mezi 3 nejčastěji
zmiňované návody na zlepšení patřilo zvýšení finanční
motivace (např. v podobě daňových úlev) – 72,9 %,
vytvoření nástroje na snadnější vyhledávání partnerů
a navazování spolupráce – 54,3 % a zjednodušení administrativní procedury – 30 %.

42,6 %

4,3 %

právní předpisy administrativní
a legislativní
zátěž
podmínky

Také doba trvání stáže se liší podle toho, kdo se stáže
účastní. U učitelů je stáž spíše kratší, v 70 % případů
trvá 7–14 dnů u žáků a studentů je častěji stáž delší,
15–30 dnů u 42,6 % odpovědí.

40,0 %

10,0 %

5 % 3,8 %

0,0 %

60,0 %

23,4 %

7,5 %

5,0 %

20 %

10 %

17,4 %
13 %

10,0 %

70,0 %

20,0 %

20,8 %
17,4 %
13,3 %

Jak dlouho je v průměru stáž u zaměstnavatelů?

30,0 %

20 %

15,0 %

ZAMĚSTNAVATELÉ – Délka stáže žáků/studentů a učitelů

50,0 %

28,3 %

24,5 %
21,7 %
21,7 %

25,0 %

různé

Mírná většina (55,7 %) respondentů zohledňuje při
výběru nových zaměstnanců skutečnost, zda daný
uchazeč absolvoval pracovní stáž. 64 % zaměstnavatelů upřednostňuje stáž absolvovanou přímo u nich
v podniku, 56,4 % se spokojí se stáží i v jiném podniku,
pokud je však ze stejného oboru. 51,3 % podniků pak
vítá zkušenost ze zahraniční stáže.
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Obsah stáží z pohledu škol
i zaměstnavatelů
zvolil u této otázky variantu „nevím“. Školy, které se vyjádřily pro
udělování kreditových bodů, si myslí, že by se tyto body daly využít např. pro hodnocení stážistů (vysvědčení, známky, závěrečné
zkoušky), při aplikaci kariérního řádu u pedagogických pracovníků,
jako informace pro budoucí zaměstnavatele (a to v rámci EU), při
hodnocení úspěšnosti stáže pro školu i stážisty (jak byly naplněny
cíle stáže, zapojení, aktivita a výsledky daného žáka, podklady pro
hodnocení daného žáka a školu) nebo jako informace pro VŠ. Zároveň se ukázalo, že povědomí o kreditových bodech, resp. systému
ECVET je spíše menší. 42 % respondentů ze škol uvedlo, že už
o ECVET slyšeli, zatímco z řad zaměstnavatelů šlo jen o 29 %
(mezi zaměstnavateli, kteří mají zkušenost s programem Leonardo
da Vinci, je povědomost o systému ECVET 37,5 %). Také zdroj
informací o ECVET se lišil v závislosti na tom, do jaké skupiny
respondenti spadali.

V části společné pro školy i zaměstnavatele měli všichni
respondenti možnost vyjádřit se k obsahu stáže. Otázky se
týkaly formulování obsahu stáže, využití kreditových bodů
v kontextu nástroje ECVET, souladu školních vzdělávacích
programů a pracovního trhu a očekávání spojených s absolventy středních odborných škol a učilišť. Kromě odpovědí samotných jsou i zajímavé rozdíly v odpovědích zástupců obou
skupin – škol a zaměstnavatelů.
V návaznosti na kurikulární reformu se v České republice
postupně zavádí trend, aby výsledky učení byly popisovány
skrze znalosti, dovednosti a kompetence. Tento princip by
mohl být zaveden i v popisování obsahu a očekávaných výstupů odborných stáží. Zatímco školy by takovou možnost
uvítaly jen v 48,2 % (25,5 % škol si nemyslelo, že je to vhodné), u zaměstnavatelů se pro tuto možnost vyjádřilo 85,7 %
(a jen 1,4 % zaměstnavatelů bylo proti). Téměř čtvrtina škol
(26,3 %) nevěděla, zda by popis skrze znalosti, dovednosti
a kompetence mohl přinést nějakou přidanou hodnotu. Nerozhodných zaměstnavatelů bylo 12,9 %.

Velmi odlišné názory škol a zaměstnavatelů se projevily u otázky
týkající se souladu školních vzdělávacích programů a požadavků
pracovního trhu. Zatímco polovina škol (50,5 %) odpověděla, že
ŠVP a pracovní trh jsou v souladu, naprostá většina zaměstnavatelů (84,3 %) je opačného názoru. Shoda naopak panuje v názoru, že by studijní a pracovní stáže mohly přispět ke zlepšení této
situace; myslí si to 94 % škol a 88,6 % zaměstnavatelů zapojených
do šetření.

Otázka používání kreditových bodů odkazovala k novému
evropskému nástroji ECVET. Ten umožňuje už na sekundární
úrovni přidělovat výsledkům učení (tj. např. absolvovaným
předmětům) kreditové body tak, jak to známe už dnes z vysokých škol. Kreditovými body by také mohly být ohodnoceny odborné stáže. Zatímco polovina zaměstnavatelů by tuto možnost
uvítala (přesně 50 %), jen 29,9 % škol bylo pro. Jen o trochu
větší podíl škol (32,8 %) se vyjádřil proti této možnosti, zatímco
u zaměstnavatelů se negativně vyjádřilo jen 14,3 % respondentů.
Téměř shodný podíl škol i zaměstnavatelů (37,2 %, resp. 35,7 %)

Poslední otázka se týkala nedostatků absolventů. Zatímco
zaměstnavatelé vybírali vlastnosti, které u absolventů postrádají,
školy pouze typovaly, které nedostatky jsou pro zaměstnavatele závažné. Obě skupiny se povětšinou shodly; rozdíl panoval
pouze u jazykových dovedností. Zatímco 62 % škol odhadovalo,
že jejich nedostatek je pro zaměstnavatele problém, jen 30 %
zaměstnavatelů toto označilo jako závažný nedostatek.

Zdroj informací o ECVET
Odkud?

Jako další nedostatky byly označeny chabé praktické dovednosti
(65,7 % škol, 74,3 % zaměstnavatelů), tzv. měkké dovednosti
(61,3 % škol, 57,1 % zaměstnavatelů) a v menší míře teoretické
znalosti (13,9 % škol, 15,7 % zaměstnavatelů).

internet

seminář pořádaný NÚV

Soulad mezi ŠVP a pracovním trhem
Existuje podle Vás dostatečný soulad mezi školními
vzdělávacími programy a požadavky pracovního trhu?

partneři projektu,
kterého se účastníme
70,0 %

školy

60,0 %

jiný seminář

64,5 %

50,0 %
40,0 %

42,1 %

zaměstnavatelé

42,1 %

30,0 %
20,0 %

jiné

10,0 % 8,4 %
0,0 %

zaměstnavatelé
školy

20 %

15,7 %
4,7 %

0%

URČITĚ ANO

SPÍŠE ANO

ANO – ŠKOLY 50,5 %
ANO – ZAMĚSTNAVATELÉ 15,7 %

SPÍŠE NE

URČITĚ NE

2,6 %
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NE – ŠKOLY 46,8 %
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Tento projekt vznikl za finanční podpory Programu celoživotního učení Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu National Teams
of ECVET Experts 2012–2013, jehož realizátorem je Dům zahraničních služeb.
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Kalendář

Kalendář
SRPEN
26. 8.

ŘÍJEN
Vize kariérového poradenství

ZÁŘÍ
15. – 17. 9. Konference Forum 2000, Praha

2. – 3. 10.

Kariéra bez předsudků: Gender ve vzdělávání
a kariérním poradenství, Praha

7. 10.

Kariérové poradenství pro dlouhodobě 		
nezaměstnané, Brno

8. 10.

Tisková konference ke zveřejnění výsledků Mezi
národního výzkumu PIAAC, Praha

18. 9.

K předpokladům kariérového poradenství, Praha

19. 9.

Národní cena kariérového poradenství 2013 		
Konference a vyhlášení výsledků, Praha

10. 10.

Otevření výstavy Kde domov můj v DOX, jejíž
součástí bude řada občanských iniciativ

19. 9.

Kulatý stůl SKAV, Praha

15. 10.

Termín pro zasílání přihlášek do programu
SVES – Studijní návštěvy

19. – 20. 9. Konference Bilanční diagnostika, Praha
23. 9.

Sevres, Francie

24. – 26. 9. IAEVG konference, Montpellier, Francie
30. 9.

Uzávěrka nominací na cenu Eduína 2013

23. – 24. 10. Konference Asociace vysokoškolských poradců,
Telč

LISTOPAD
28. 11.

Vyhlášení ceny za inovace ve vzdělávání 		
– Eduína 2013

Zpravodaj vydává:
Centrum Euroguidance – Dům zahraničních služeb
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 221 850 707/703/700
www.euroguidance.cz
euroguidance@naep.cz
novinkyEG@naep.cz

Pokud není uveden autor článku, je autorem příspěvku tým Centra Euroguidance.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autorka/autor daného příspěvku.
Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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