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Těžko lze radit, když to sami nevíme → klasické poradenství 

v expertním slova smyslu už přestává fungovat.

Více se posouvá k modelu kariérového managementu.

Poradce plní roli facilitátora procesu rozvoje kompetencí 

řízení vlastní kariéry a podporuje klienta (žáka) v jeho vlastním rozhodování.

Kariérové poradenství funguje v úzké vazbě na kariérové vzdělávání.



Co na to RVP?

Ve své úvodní části vymezuje pojetí a cíle vzdělávání, přičemž definuje 6 klíčových 

kompetencí, které by si měl žák/student v průběhu vzdělávání osvojit:

Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální

Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

→ jako pedagogové už kariérové vzdělávání REALIZUJETE



Dílčí šetření a výzkumy v tuzemském i zahraničním kontextu ukazují, že nejefektivnějším 

přístupem je spojení strategie výuky CMS v rámci jednoho předmětu a zároveň jejich 

integrace do osnov (resp. ŠVP) jako povinné téma napříč kurikulem (Sultana, 2012).

Klíčovou oblastí v každém modelu CMS

je sebepoznání.

I z tohoto důvodu vystupuje vedle oblasti

Člověk a svět práce jako důležité průřezové

téma Osobnostní a sociální výchova.



Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova má 3 části (Jeřábek & Tupý, 2013):

Osobnostní rozvoj:

 Rozvoj schopností poznávání

 Sebepoznání a sebepojetí

 Seberegulace a sebeorganizace

 Psychohygiena

 Kreativita

Sociální rozvoj:

 Poznávání lidí

 Mezilidské vztahy

 Komunikace

 Kooperace a kompetice

Morální rozvoj:

 Řešení problémů a rozhodovací

dovednosti

 Hodnoty, postoje a praktická

etika

Struktura témat průřezové oblasti Osobnostní a sociální výchova z velké části pokrývá 

dílčí tzv. měkké kompetence, jak je definuje portál NSP (Centrální databáze kompetencí).



Příklad:

Otevřete databázi v rámci libovolného předmětu,

který má vztah k určité oblasti (např. zeměpis –

cestovní ruch, výtvarná výchova/geometrie –

design, biologie – lesnictví apod.) a zkuste reflektovat

nejen ono „proč“ se danou látku učit, ale také „jak“

získané poznatky dále rozvíjet a pracovat s nimi.

Opět tím dochází u žáků k přirozenému posilování CMS,

kam řadíme mj. i samotnou jejich reflexi (co mi jde lépe

a kde mám rezervy, jak se mi pracovalo ve skupině…).



Sebezkoumání (sebepoznání)

Zkoumání kariéry (příležitosti

a možnosti na trhu vzdělávání

a práce)

Kariérní plánování a řízení

(samotné akční kroky v rámci

realizace kariérních cílů)



Sebepojetí – porozumění své osobnosti,

zájmům, hodnotám, které jsou klíčem 

ke (správnému) kariérnímu rozhodování.

Silné stránky – povědomí o talentech,

schopnostech, dovednostech a osobnostních

kvalitách včetně způsobu jejich využívání.

Informační obzory – prozkoumávání

světa práce, možností vzdělávání 

a přípravy na konkrétní odbornou činnost.

Tvorba vztahů a kontaktů – identifikace

zdrojů, které jsou nápomocné na celé

kariérní cestě.



Znalostní báze 

(koho a co je třeba znát)

Aktivita (co pro to 

musím udělat)
Tvorba a rozvoj sítě
vztahů (networking)

Chci si tě 
přidat do 
své sítě.



1) Na základě poradenského rozhovoru, mapování silných stránek,

příp. rozboru portfolia má Adam vypracovaný obsah jednotlivých částí

pyramidy. V každé oblasti CMS má informace vystihující jeho situaci,

přičemž záměrem poradenského procesu je výběr SŠ/SOU.

2)   Struktura jednotlivých oblastí ukazuje, že aktuálně nejméně
pokrytou oblastí je rozhodování a plánování.

3) V poradenském procesu se tedy můžeme zaměřit
na její rozvoj, k čemuž nám poslouží např. aktivita

změřená na prostor rozhodování.

Adam (14 let),

žák 9. roč. ZŠ





Adaptační pobyty, hodiny

Volby povolání, Osobnostní

a sociální výchova, workshopy,

individuální konzultace…

Informování v hodinách,

odkazy na online zdroje, 

zmocňování k vyhledávání, 

exkurze… 

Projektové dny, zapojení

rodičů, stáže/stínování a formy

reflexe (deníky praxe…)

Portfolio, pohovory

nanečisto, životopis

a motivační dopis…





Národní soustava kvalifikací (NSK) uvádí, že poradce vlastním portfoliem „dokládá

svoji kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty.

portfoliem dokládá své znalosti a dovednosti.“

Portfolio tvoří důkazy o vzdělání a praxi v poradenské práci (certifikáty, osvědčení,

pracovní listy, kazuistiky, publikované texty, doklady o poradenské praxi apod.).

Nejde o závaznou formu dokumentu. Portfolio by mělo především odrážet osobnost

poradce, která se logicky může lišit v rámci školních poradenských pracovišť.



 JÁ poradce (má osobnost; přístup ke klientům; hodnoty, na nichž
stavím svou práci)

 Mé SILNÉ STRÁNKY jakožto poradce (jak využívám své talenty,

znalosti a dovednosti v poradenské práci a jak je rozvíjím)

 Přehled a rozšiřování OBZORŮ v mé profesi (znalost trendů, metod,

technik včetně jejich integrace do vlastní poradenské praxe)

 Profesní NETWORKING (navazování, udržování a rozvoj profesních kontaktů a oborové sítě)





Dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ zmiňuje, 

mimo jiné priority, potřebu definice a rozvoje kvality služby kariérového poradenství.

Zatím nejvýraznější stopu v tomto úsilí vytvořilo Sdružení pro kariérové poradenství 

a kariérový rozvoj v rámci mezinárodního projektu zaměřeného na rozvoj kvality 

v kariérovém poradenství QUAL-IM-G (vedle Česka téžVelká Británie, Německo, Nizozemsko, 

Rakousko, Norsko a Slovensko).

Z projektu vyšel mimo jiné komplexní sebehodnotící nástroj pro poradce, který může 

sloužit jako podrobný podklad pro tvorbu vlastního poradenského portfolia, protože 

se do něj přirozeně promítají prvky CMS, sloužící jako vodítko k rozvoji poradce a jím 

poskytované poradenské služby.



www.infokariera.cz


